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Coplata – un bir, nu un instrument pentru o politică publică de sănătate coerentă

În această ediție
• Coplata – un bir, nu un
instrument pentru o
politică publică de
sănătate coerentă
• Proiectele pe sănătate
aflate în dezbatere în
Parlament
• Sănătatea românească în
cifre

Sistemul de coplată ce a intrat în vigoare în România la începutul lunii aprilie are ca unică filozofie
colectarea de fonduri suplimentare, fiind mai degrabă un bir, pe când rolul primordial al coplății în toate
celelalte state europene care utilizează această taxă, nu este de a genera resurse în plus ci de a combate
riscul moral de folosire extensivă a serviciilor medicale;
Coplata, în versiunea românească, se achită de către cetățeni la externare, valoarea acesteia este stabilită
de fiecare unitate sanitară în parte,și are valori cuprinse între 5 și 10 lei. Utilizarea acestui sistem de
coplată doar pentru serviciile medicale ce presupun spitalizarea în regim continuu dovedește că, coplata
nu este un instrument pentru o politică publică coerentă construită pe considerente științifice ci o decizie
arbitrară a unor politicieni populiști.
Materialul este disponibil accesând:
http://ipp.ro/library/Coplata_Un%20bir%20sau%20un%20instrument%20de%20politica%20publica.pdf

Proiectele pe sănătate aflate în dezbatere în Parlament
Prima sesiune a acestui mandat, numărul de inițiative noi depuse în Parlament pe subiectul sănătate a
fost extrem de redus. În dezbatere aflându-se cu prioritate inițiative ale fostelor Guverne respectiv ale
parlamentarilor ce au făcut parte din mandatul trecut.
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Statisitic vorbind inițiativele în parcurs legislativ la nivelul unei sesiuni parlamentare sunt:
• Majoritatea covârşitoare a legilor adoptate de Parlament sunt inițiate de Guvern;

021 212 31 26 sau 021 212
3127

•

97% dintre cele respinse definitiv de exemplu la nivelul mandatului trecut sunt propuneri iniţiate
de către parlamentari;

www.ipp.ro

•

Proiectele depuse de parlamentarii sunt avizate negativ de către Guvern atunci când i se solicită
Punctul de vedere, deoarece: prevederile stipulate de respectivul proiect de lege există într-o
Lege deja în vigoare, iniţiatorii propunerilor legislative nu precizează sursele financiare necesare
aplicării măsurilor propuse, se utilizează prerogativa legislativă de către parlamentari pentru
chestiuni care ţin de exemplu de prerogative exclusiv ale Guvernului (un astfel de exemplu poate
fi iniţierea de proiectele de lege pentru ratificarea unor

Friedrich-Ebert-Stiftung
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Lista proiectelor aflate în dezbatere în Parlament este disponibilă accesând:

021 211 09 82

http://www.ipp.ro/library/lista%20parlament%20link%20proiecte%20sanatate.pdf

www.fes.ro

Sănătatea românească în cifre
Pentru a putea să înțelege mai bine modalitatea în care funcționează sistemul de sănătate din România,
este deosebit de important ca cifrele oficiale ale fondurilor cheltuite cu spitalele sau medicamentele
compensate să fie disponibile. La o analiză succintă a decontărilor realizate asupra medicamentelor
compensate, se pot vedea, de exemplu, fluctuațiile decontărilor făcute de CNAS asupra medicamentelor
compensate. Conform datelor deținute de IPP, în urma unor solicitări de informații în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informații de interes public în România există fluctuații semnificative în
prescriere și decontare de la o luna la alta, acestea variind...
Materialul
integral
este
disponibil
accesând:
http://ipp.ro/library/Sanatatea%20romaneasca%20in%20cifre.pdf

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

