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Unde ar trebui investit În sănătate? 
Guvernanţii şi politicienii din sănătate 

nu au reuşit, în perioada scursă de la schim
barea de regim din România, să reformeze 
funcţionarea sistemului medical, ceea ce a 
generat indicatori de sănătate ce situează 
ţara pe locuri umilitoare în statisticile Uni
unii Europene. Nu au avut nici timp destul şi 
nici abilitatea să facă din sănătate un punct 
pe agenda cu proiecte, au încetăţenit pre
staţia bazată pe valoarea punctului şi nu pe 
calitatea lui şi s-au făcut că nu văd parado
xurile, corupţia şi sărăcia din sistem. Schim
barea frecventă a legislaţiei prin ordine ale 
ministrului sănătăţii (uneori asumate de 
secretarii de stat) au fost singurele acţiuni 
cu continuitate în politica sanitară a ultimi
lor 26 de ani. Dar, după ce premierul Dacian 
Cioloş a mixat în platforma sa (a)politică 
#România 100 cele zece principii cu câteva 
proiecte şi a enumerat sănătatea printre 
priorită\ile de ţară, cele două formaţiuni 
politice cu cele mai mari şanse în sondaje
le preelectorale au ieşit în faţă pentru a-şi 
arăta „generozitatea" fiscală si pentru a-şi 
dezvălui intenţiile de „însănătoşire a sănă
tăţii". Atât „socialiştii", cât şi „liberalii" au 
optat în primul rând pentru măriri salariale 
şi pentru construirea a opt spitale regionale, 
care aveau deja mare parte din finanţare asi
gurată din fonduri comunitare. Socialiştii au 
mai promis şi construirea unui „megaspital 
al neamului", iar liberalii - un aranjament 
all inclusive, adică locuinţă cu dispensar 
integrat pentru medicii (nimic despre asis
tenţii medicali?) care vor să acorde îngrijiri 
medicale la sat şi în oraşele mici. Marea pro
vocare pentru indiferent cine va ajunge la 
guvernare după alegerile din decembrie este 
dacă vor reuşi asemenea proiecte să modifi-

15e starea de fapt şi tendinţele negative din 
lsistemul medico-social, aşa cum se prefigu
rează ele din analiza indicatorilor din ulti
ma decadă. 

Premiul Întâi, cu coroniţă 

Pe lângă numeroasele critici, se pot însă 
trimite şi felicitări guvernanţilor şi Minis
terului Sănătăţii pentru politica de sănăta
te publică aplicată în ultimul deceniu. Deşi 
România cheltuieşte cei mai puţini bani 
pentru sănătate dintre toate ţă ri le UE, siste
mul (încă!) nu a intrat în faliment, (încă) nu 
s-a blocat (de tot), nu s-au înregistrat eve
nimente epidemiologice devastatoare şi nu 
au decedat inutil suficient de mulţi români 
încât să atragă atenţia şi revolta poporului, 
a Uniunii Europene, a restului lumii sau să 
provoace protestul şi indignarea expaţilor 
pe la ambasade. 

Felicitări şi pentru că (încă) nu au ple
cat din ţară toţi profesioniştii (au mai rămas 
destui dedicaţi profesiei astfel încât să mai 
funcţioneze cabinete şi spitale), pentru că 
asociaţiile lor profesionale, din ce în ce mai 
multe, nu s-au dizolvat şi nici nu şi-au făcut 
. vreodată „mea culpa" dacă - ani la rând- nu 
au reuşit să îşi impună punctele de vedere 
(atunci când le-au avut ... ), cu toată „susţi
ner~a" de pe reţelele sociale. Şi, nu în ulti-

în ce mai pretenţioşi când este vorba de in
formare/comunicare, de securitate, de cos
turile şi calitatea serviciilor medico-sociale. 

De sase ori mai ieftin , 

Statisticile sunt indispensabile pentru a 
putea pune în mişcare reforme şi schimbări 
şi pentru a putea elabora mult râvnita „vi
ziune" într-un sistem de sănătate. în cazul 
României, din analiza ultimei decade se pot 
vedea tendinţe de evoluţie cu precădere în 
direcţia greşită. 

în ţările UE se oferă furnizorilor de ser
vicii medicale în medie 2.602 euro pe an, 
pe persoană, pentru îngrijire. Furnizorii de 
servicii de sănătate din România au demon
strat că se poate face asistenţă medica lă de 
şase ori mai ieftin, cu doar 364 de euro de 
persoană. 

Nu numai cheltuielile pentru sănăta
te au scăzut în România, dar şi cele pentru 
educaţie şi asistenţă socială. Ţările UE au 
cheltuit în medie 5,2% din PIB pentru edu
caţie; România a plătit doar 2,6% din PIB. 
Această proporţie nu este doar mai mică de 
jumătate din media europeană, dar diferen
ţa din PIB care merge pentru sănătate este 
de 0,5% în plus în Slovacia şi de 1% în Bul
garia. 

Aceeaşi situaţie se observă şi în inves
tiţiile în bunăstarea socială, media UE fiind 
de 24% din PIB. Franţa este cel mai generos 
stat cu cetăţenii săi, cheltuind în acest scop 
34% din PIB, urmată de Danemarca (33%) şi 
Grecia (32%). România oferă cetăţenilor săi, 
pentru asistenţă socială, 15% din PIB, apro
ximativ la fel de mult ca Estonia şi Letonia, 
dar mai puţin de jumătate din proporţia pe 
care o oferă Franţa, Danemarca sau Grecia. 

Dar cum se simte în schimb cetăţeanul 
român? După statistici, s-ar putea spune că 
destul de bine! Dacă se uită cineva la bunăs
tarea resimţită, cetăţenii români au un scor 
subiectiv de 7,2 (pe o scală de la l la l O), pes
te media UE, de 7 ,1. Când cetăţenii români 
au fost întrebaţi cât de sănătoşi se simt, 28% 
au declarat că se simt foarte sănătoşi; media 
UE este de 24%. Doar cetăţenii din Belgia, 
Marea Britanie, Irlanda, Austria şi Cipru au 
punctat un scor mai mare. 

Pe baza acestor statistici, pare că un mo
del cu cheltuieli drastic scăzute în sectorul 
medico-social determină cetăţeni fericiţi şi 
sănătoşi! Oare nu merită felicitări guver
nanţii pentru aceste performanţe? 

În contrast cu toate dovezile 

Cetăţenii români au primit, ca urmare a 
politicilor sanitare din ultimele decenii, şi 
câteva cadouri. .. pe viaţă. Românii trăiesc 
cel mai puţin din Europa. Speranţa de viaţă 
la naştere este de 75 de ani în România, cel 
mai scăzut nivel din UE, alături de Bulga
ria, cu cinci ani mai puţin decât media UE . 
Speranţa de viaţă a românilor în vârstă de 
65 de ani este de 17 ani (la fel ca în Croaţia, 
Ungaria, Lituania şi Slovacia), cu 12 ani mai 

Totalul Cheltuieli Cheltuieli Percepţia 
Speranţa 

cheltuiel ilor pentru cu protecţia 
Bunăstarea 

despre de viaţă la 
Ţara pentru sănătate sănătate în socială în în 2013 

starea de 
naştere în 

în 2012 (euro/ 2012 2012 sănătate în 
persoană/an) (% din PIB) (% dinPIB) 2014 (%) 2014 

Media Ul:: 2.602 5,2 

România 364 2,6 

Belgia 3.691 6,6 

Bulgaria 403 3,7 

li Danemarca 4.827 8,8 

Franta 3.614 5,7 

' Grecia 1.611 S,3 

Slovacia 1.016 3,1 

Ungari:i 778 4,1 

mul rând, pot fi cu toţii felicitaţi pentru cum 
au reuşit să perpetueze lipsa de reacţie a pa
cienţilor şi a populaţiei, care nu protestează, 
şi apatia societăţii civile, care nu s-a impli 
cat. Cu toţii şi -au plecat capul, acceptând 
şpaga, mizeria şi slaba calitate a serviciilor, 
care i-au determinat pe cei cu posibilităţi să 
se îndrepte către asistenţa medicală privată 
din ţară şi din afara ei. 

în faţa unei asemenea situaţii, analiştii 
din aJte ţări au toate motivele să se întrebe 
cum de aşa ceva a fost posibil când, în toa
te statele UE (şi nu numai), bugetul alocat 
asistenţei medicale a crescut de la an la an, 
profesioniştii au devenit din ce în ce mai 
costisitori şi şi -au impus punctele de vedere 
după proteste şi dialog (civilizat şi construc
tiv) cu guvernanţii, iar pacienţii sunt din ce 
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puţin decât media UE. Rata de mortalitate a 
copiilor sub 1 an este de 3,6 la mia de naşteri 
vii în UE; în România, este mult mai mare, 
de departe cea mai ridicată din UE: 8,4! Cer
cetările au arătat că starea de sănătate, aşa 
cum este măsurată prin prevalenţa bolilor şi 
a dizabilităţilor, este relativ proastă, a atins 
un nivel îngrijorător şi numărul deceselor 
care pot fi evitate în România este mare şi în 
creştere. 

Care ar putea fi explicaţiile pentru faptul 
că cetăţeni români trăiesc mai puţin decât 
media UE şi de ce aceştia au mai multe boli 
evitabile? Să fie ceva în genele moştenite de 
la romani? Nimic mai puţin probabil, pen
tru că descendenţii romanilor, italienii, au o 
speranţă de viaţă de 83,2 ani. Poate că nu 
numai genele romanilor s-au încorporat în 

codul genetic al românilor, de-a lungul tim
pului, dar şi alte gene, cel mai probabil de 
la slavi. Dacă nu poate fi vorba de moşte
nirea genetică, să fie oare de vină lipsa de 
paturi de spital, aşa cum sunt convinşi în 
prezent guvernanţii şi partidele politice şi 
ca urmare vor să construiască cât mai mul
te? Nu, dimpotrivă, România are în prezent 
prea multe paturi de spital. în Europa, din 
studii şi analize reiese că numărul mare de 
paturi de spital este corelat cu o speranţă de 
viaţă scăzută. În UE, România are cele mai 
multe (450 de paturi de spital la 100.000 de 
locuitori, media UE este de 390), dar cel mai 
mic număr de asistenţi medicali sau nurse 
calificate (51 la 100.000 de locuitori, faţă de 
o medie UE de 710!). Tot din analize reiese 
că prezenţa cât mai multor asistente medi-

mulţi), adesea cu puţină experienţă şi cu
noştinţe în politici de sănătate, legile se bat 
cap în cap şi sunt „brăzdate" de ordonanţe 
(de urgenţă!), iar în rândul funcţionarilor 
publici expertiza lasă de dorit. 

În ceea ce priveşte infrastructura, nu 
este vorba doar de starea proastă în care se 
află spitalele şi de lipsa de igienă, dar, de 
asemenea, de organizarea şi gestionarea lor 
inclusiv în relaţia cu pacienţii. Informaţiile 
pentru pacienţi privind siguranţa în spitale 
lipsesc în România, potrivit unui studiu eu
ropean. 

Acestea sunt doar câteva dintre evoluţi
ile negative, tendinţele deja încetăţenite şi 
indicatorii de sănătate la limite inacceptabi
le care ar trebui să- i heliniştească pe actua
lii guvernanţ i şi să îi stimuleze pe următorii 

Numărul 
Numărul Rata Consumul 

I Mortalitatea de paturi de asistenţi Mortalita tea 
mortalităţii de alcool 

infantilă în de spital în medicali evitabilă în 2013 la cetăţenii Ţara 2014 calificaţi în 2013 (la 
I 2013 (la un de peste 

.I 
(la J.000 de 

(la 100.000 în 2013 (la un milion de milion de 15 ani, în 
naşteri vii) 

de locui~ori) 
100.000de locuitori) locuitori) 2010 (litri) 

Io locuitori) 
Media UE 3,6 347 710 119 204 11 

România 8,4 450 51 296 332 14 

Belgia 3,4 395 710 94 211 11 

Bulgaria 7,6 524° 447 249 246 11 
Danemarca 4,0 247 984 94 202 11 

Franta 3,5 335 939 73 174 12 

Grecia 3,8 399 186 114 113 10 

Slovacia 5,8 424 575 237 339 13 
Ungaria 4,5 399 488 245 385 13 

cale şi nurse bine instruite este asociată cu 
o speranţă de viaţă mai lungă . în contrast 
cu toate dovezile, după ce că România alocă 
puţine resurse pentru asistenţa medicală, 
le mai şi investeşte greşit. Oare de ce? Ar fi 
două explicaţii, care se condiţionează reci
proc: lipsa resurselor umane şi a calităţii în
grijirii, dar şi absenţa unei viziuni coerente 
de construire a unei societăţi care să ofere 
securitate socială cetăţenilor. 

Mortalitate prevenibilă 
si evitabilă , 

Lipsa asistenţei medicale de calitate se 
reflectă ş i în numărul de decese care pot fi 
prevenite, adică în mortalitatea care putea fi 
evitată dacă ar fi fost luate măsuri medicale 
adecvate (tratament, igienă). Mortalitatea 
standardizată care poate fi evitată a fost în 
România de 296 de decese la un milion de 
locuitori în 2013; doar Letonia a marcat un 
scor mai ridicat, cu 320 la un milion. Media 
UE este de 119/1.000.000. 

De asemenea, în ceea ce priveşte rata 
mortalităţii, 332 la un milion în România, 
cu mult peste media europeană de 204, ar 
fi putut fi evitată creşterea ei prin măsuri de 
prevenire în domeniul sănătăţii publice -
intervenţii în stilul de viaţă şi depistare pre
coce prin screening. Doi indicatori care se 
corelează şi au influenţă asupra mortalităţii 
sunt consumul de alcool (în România este 
de 14 litri pe persoană pe an, faţă de media 
UE de 11 litri) şi calitatea infrastructurii, 
care favorizează accidentele rutiere; astfel, 
în 2014, au fost 90 de decese la un milion de 
locuitori în accidentele rutiere în România, 
media UE fiind de 59. 

în 2013, în cazul în care ar fi fost intro
duse măsurile preventive în timp util, ar fi 
putut fi evitată moartea a 6.640 de persoa
ne şi moartea altor 5.820 de persoane dacă 
îngrijirile de sănătate ar fi fost optime. Sla
ba calitate a serviciilor medicale este favo
rizată şi de absenţa sau neimplementarea 
standardelor şi protocoalelor. Comisia Eu
ropeană a emis un aviz în 2009, adoptat de 
statele membre ale UE, cu 13 de puncte de 
acţiune pentru a spori siguranţa pacienţi l or, 

inclusiv prevenirea şi controlul infecţiilor în 
asistenţă medicală. După cinci ani (în 2014), 
dintr-o evaluare a reieşit că mai mult de ju
mătate din punctele de acţiune au fost im
plementate în 23 de ţări, în patru ţări au fost 
implementate între patru şi şase puncte şi 
doar într-o singură ţară - România, desigur 
- nu a fost pus în aplicare niciun punct. 

La capitolul prevenţie, situaţia este ca
tastrofală : lipsesc vaccinuri, proporţia copi
ilor vaccinaţi împotriva difteriei, tetanosu
lui şi tusei convulsive este printre cele mai 
mici din Europa şi lipseşte organizarea unui 
screening naţional sistematic al femeilor 
pentru depistarea precoce a cancerul de col 
uterin şi de sân. Desigur, punerea în aplicare 
de recomandări şi standarde este dificilă în
tr-o ţară în care în fiecare an este numit câte 
un nou ministru al sănătăţii (dacă nu mai 

' ' 

să dea dovadă de curaj, de cunoaşterea ma
teriei şi de perseverenţă pentru a schimba 
mentalităp şi a promova reforme în siste
mul de asistenţă medico-socială . 

Deşi tendinţele europene sunt de scăde
re a numărului de paturi de spital şi de redu
cere a perioadei de spitalizare, concomitent 
cu creşterea expertizei la nivelul asisten
ţei primare şi cu diversificarea îngrijirii (la 
domiciliu şi în ambulatoriu), în România 
tendinţa este alta. Nicăieri în Uniunea Eu
ropeană nu se construiesc, fără o analiză 
prealabilă temeinică, opt spitale regiona
le, chiar dacă banii vin din fonduri neram
bursabile (până la urmă, tot din impozitele 
plătite de cetăţeni, inclusiv de cei români, 
oriunde s-ar afla în UE). S-a întrebat cine
va cine va lucra în aceste spitale, inclusiv în 
„megaspitalul" anunţat de socialişti, având 
în vedere că, în prezent, restul spitalelor 
din ţară se confruntă cu lipsă de fonduri 
şi se închid secţii din lipsă de personal? A 
nu se uita scandalul cu seeţia de arşi care 
stă goală sau cum aparate scumpe se pră
fuiesc nefolosite prin magazii. Cât va cos
ta întreţinerea lor şi cum le faci rentabile? 
Există un anumit profil al morbidităţii regi
onale care să justifice necesitatea înfiinţării 
de spitale noi? 

Ademenirea medicilor, de către liberali, 
prin aranjamentul all inclusive, ca să lucre
ze la ţară sau în zonele defavorizate, pare 
un proiect mai realist, deşi se apropie prin 
această. gândire mai mult de socialişti şi de 
comunişti. Măsura pare inspirată din ceea ce 
s-a întâmplat în Cuba când guvernul revo
luţionar a introdus serviciul medical rural: 
atunci, 750 de medici şi studenţi la medici
nă, majoritatea aflaţi în oraşe, au fost trimişi 
pentru tot restul vieţii la ţară, în zone fără 
medici, după ce le-au fost puse la dispoziţie 
locuinţe cu dispensar integrat. Mai lipsea, 
din programul liberal pentru sănătate, pro
punerea de a instrui câteva sute de „doctori 
descul ţi", cum erau practicienii taoişti din 
fosta Republică Populară Chineză, pentru a 
răspunde nevoilor de asistenţă medicală de 
bază în mediul rural. Ceea ce, până la urmă, 
ar putea să nu fie o idee aşa de proastă ... 

Deocamdată continuă campania de po
meni electorale, inclusiv pentru personalul 
medical, cu „bacşişul" de 15% creştere sala
rială. Dar, în context, infuzia de resurse fi
nanciare în sistemul de sănătate românesc 
are sens doar dacă se va inversa pentru înce
put ordinea priorităţilor şi se va investi mai 
puţin în cărămizi de spital şi mai mult în in
struirea resurselor umane, în implementa
rea de standarde şi protocoale, în derularea 
de programe de screening, în dezvoltarea 
asistenţei medicale din prima linie, în coor
donarea şi calitatea serviciilor şi în educaţia 
şi siguranţa pacienţilor. 
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