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La două săptămâni de la lansarea în dezbatere publică, Ministrul Sănătăţii a
clarificat şi o serie de informaţii privind acordarea serviciilor medicale după ce
pachetul de bază propus va produce efecte
Pachetul de bază, al cărui proiect a fost lansat de Ministerul Sănătăţii (MS) pe 1
octombrie 2013 se află în dezbatere publică până la 1 noiembrie a.c., și este, în teorie,
primul document de acest fel adaptat bugetului estimat pentru anul viitor, respectiv
celui pentru 2014, au declarat reprezentanţii Ministerului Sănătății. Chiar dacă vreme de
mai mulți ani autoritățile nu au reușit să definească care sunt serviciile medicale la care
au dreptul plătitorii de contribuții de sănătate, într‐un final MS propune ca pachetul de
bază să fie gratuit atât pentru cei care își plătesc contribuția la asigurările de sănătate
cât și pentru cei care nu o plătesc.
Potrivit declarațiilor reprezentanților MS, realizarea pachetului este prevăzută în acordul
cu Fondul Monetar Internaţional. Structurat pe mai multe capitole, pachetul vizează
medicina primară, de ambulatoriu şi de spital, dar şi asistenţa comunitară şi medicina
dentară, stabilind serviciile de care beneficiază toţi cetăţenii, indiferent dacă sunt
asiguraţi sau nu. Așadar, pachetul de bază nu este definitivat, el este dezbătut în luna
aceasta de toți actorii interesați.
Vă prezentăm mai departe în ce va consta pachetul de servicii medicale de baza oferit in
spital, în policlinici, la medicul de familie și în cadrul asistenței medicale primare, MS
publicând patru documente care detaliază aceste aspecte. Precizăm că tot ce înseamnă
medicină de urgență intră în acest pachet de baza. Începând cu 2014, asistența medicală
se va acorda în România prin pachetul de bază, pachetul programelor naționale și
pachetul de asigurări private. (...)
Materialul
integral
este
http://ipp.ro/library/Update%20pachet%20de%20baza.pdf

disponibil
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Din 25 octombrie, potrivit calendarului de transpunere, România trebuie să asigure
intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru
a se conforma Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European privind drepturile
pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Potrivit Directivei, orice
cetăţean european asigurat poate să solicite asistență medicală într‐un alt stat membru
UE, dacă țin cont de următoare prevedere care se menționează explicit: „pacienții ar
trebui să se bucure de garantarea suportării costurilor pentru respectiva asistență, cel
puțin la nivelul prevăzut pentru aceleași servicii medicale pe care le‐ar fi primit pe teri‐
toriul statului membru de afiliere“, Așadar, pacienţii români pot merge să se trateze în
afara graniţelor, cum şi străinii pot veni să se trateze în spitalele din România.
În Uniunea Europeană, așa cum de altfel precizează și Directiva sus menționată sistemele
de sănătate funcționează în cadrul sistemelor de protecție socială. Această cerință poate
fi îndeplinită prin intermediul menținerii sistemului asigurărilor sociale de sănătate sau
prin introducerea componentei de bază a sănătății în sistemul social.
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De aceea, menținerea infrastructurii sanitare publice face și ea parte din dimensiunea
socială necesară, fapt care conduce inevitabil la concluzia menținerii unui număr
suficient de unități sanitare publice. În acest context, nivelul dimensiunii sociale a
sistemului de sănătate din România ar trebui să fie unul comparabil cu ceea ce se
întâmplă în majoritatea statelor membre ale Uniunii iar rațiunile pentru care, de
exemplu, pachetul de bază trebuia definit (primul draft al acestui PACHET DE BAZĂ este
publicat chiar în luna în care Directiva europeană trebuia să fie transpusă în legislația
națională) sunt în directă legătură cu armonizări din perspectiva Directivei, cât și
necesitatea României de a figura pe o hartă cu infrastructură/servicii din sfera socială a
Uniunii (...).
Materialul integral este disponibil http://ipp.ro/library/Directiva%202011_24_UE.pdf

Sănătatea românească față în față cu Parlamentul
Sesiunea de toamnă a debutat cu o agendă în creștere din perspectiva proiectelor de
lege din domeniul sănătății. În continuare în dezbatere se află inițiative ale fostelor
Guverne respectiv ale parlamentarilor ce au făcut parte din mandatul trecut. Dacă
sunteți interesat de o anumită propunere legislativă sau proiect de lege aflat pe ordinea
de zi a celor două Camere, vă rugăm să contactați echipa ObservSănătate pentru mai
multe detalii la e‐mail sanatate@ipp.ro. (...)
disponibil
Materialul
integral
este
http://ipp.ro/library/Sntatea%20romaneasca%20in%20Parlament%20update.pdf

Sănătatea românească în presă
Pentru a răspunde cât mai complet nevoii de informare a cititorilor noștrii privind
reforma sistemului de sănătate din România, continuăm prezentarea în newsletter a
secțiunii cu cele mai relevante știri privind domeniul sănătății aferente lunii ce tocmai
s‐a încheiat. Vă prezentăm o listă a știrilor din domeniul sănătății aferente perioadei 9
septembrie ‐ 9 octombrie 2013, cu precizarea că selectarea acestora a fost realizată de
echipa ObservSănătate cu scopul de a disemina o listă cuprinzătoare (dar nu exhaustivă)
a știrilor de profil de interes general (...).
Materialul
integral
este
http://ipp.ro/library/Sanatatea%20in%20presa%20octombrie.pdf

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați echipa ObservSănătate la adresa sanatate@ipp.ro.

disponibil

