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32//3.12.2015
Către Preşedintele României, dl. Klaus Iohannis
Cîteva gînduri despre reformarea sistemului de sănătate
Pentru gîndirea reformării sistemului de sănătate pot fi abordate două metode:
1. Analiza punctelor critice ale sistemului şi apoi crearea de obiective pentru schimbarea
acestora. Este o metodă tehnică care trebuie
coordonată de tehnicieni.
În cazul acestei metode, trebuie să se ţină
seama de structura sistemului, de circulitul financiar
al finanţării, de la cine se colectează banii, de
coordonatorii interni de distribuţie a banilor
colectaţi, de furnizorii de servicii, de cum sînt plătiţi
aceştia şi de cel fel de servicii medicale fac către
pacienţi şi colectivităţi. Iată o schemă a acestei
abordări:
La fiecare nivel al acestei scheme pot fi
găsite punctele critice iar tehnocraţii sînt chemaţi să
le refacă.

2. Adoptarea unei ideologii de bază pentru sistemul de sănătate şi apoi clădirea sistemului
pe acea ideologie. Este o metodă politică care trebuie coordonată de politicieni.

Legat de sistemele de sănătate, la nivel european, există 3 tipuri de ideologii:
a. Ideologia socialistă, existentă în sistemul britanic (Beveridge) şi nordic (scandinav). În
planul finanţării şi coordonării plăţilor, în acest moment, sistemul românesc este dominat de
această ideologie. Susţinători ai acestei poziţii au fost (sînt) liberalul E. Nicolăescu, fost ministru,
şi tehnocratul R. Arafat, actual ministru adjunct.
b. Ideologia liberală, existentă în sistemul din Olanda, bazată pe principiul Bolkenstein.
Susţinători ai acestei poziţii au fost (sînt) fostul preşedinte T. Băsescu, actualmente aparţinător al
familiei europene populare, iniţiatorii unei legi pe sistem (2011), Dr. C. Vlădescu şi Dr. V.
Păunescu, precum şi susţinătorii acestui proiect (în 2012) socialiştii V. Ponta, fost prim ministru,
şi Dr. V. Cepoi, fost ministru.
c. Ideologia creştin-democrată, existentă în sistemele din Germania, Belgia şi Israel, şi cu
unele nuanţe, Franţa şi mai nou, Spania. Susţinători ai acestei ideologii au fost fostul ministru
socialist Prof. Dr. I. Mincu, ajutat de fostul senator socialist Prof. Dr. S.M. Oprescu, ca iniţiatori
ai Legii numită a asigurărilor sociale de sănătate (1993, votată 1997).
După cum observaţi, dle Preşedinte, în materie de sistem de sănătate, ideologia legilor
susţinute sînt diferite sau chiar opuse faţă de apartenenţa asumată a iniţiatorilor şi suţinătorilor.
Un fenomen bizar.
De pe poziţia de popular european, pe care v-aţi asumat-o public, aş dori să contribuiţi la
schimbarea sistemului spre o construcţie creştin-democrată. Dacă adoptaţi această poziţie, veţi fi
al doilea preşedinte (din 4) care va acţiona în acelaşi sens ca asumarea luată:
Un sistem sanitar creştin-democrat cu un preşedinte creştin-democrat (acum numit popular).
Dacă veţi dori să construiţi în România un sistem sanitar pe baze creştin-democrate, vă
stau la dispoziţie (DP).
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