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SÃNÃTATE

Pânã la o nouã lege

Card de sãnãtate, coplatã ºi e-reþetã
Chiar dacã Legea Sãnãtãþii – retrasã în
urma controverselor ºi protestelor publice,
dar prevãzutã în acordul cu FMI ºi Banca
Mondialã ca obligatoriu de promovat în
acest an- încã bate pasul pe loc, douã dintre
instrumentele menite sã reducã pierderile
de bani din sistem ar urma sã fie introduse
în aceastã varã: reþeta electronicã, din iunie,
iar cardul naþional de sãnãtate, din luna
august, au precizat autoritãþile medicale.
Reþea electronicã înseamnã cã medicul va
prescrie direct pe calculator, iar reþetele pe
hârtie vor mai exista doar în zonele izolate
în care nu se poate accesa sistemul. Astfel
recomandãrile doctorului vor fi transmise
online direct cãtre orice farmacie. Mai
departe, aceasta vizualizeazã reþeta ºi
elibereazã medicamentul. În ce-l priveºte,
cardul de sãnãtate va cuprinde datele de
identificare de pe buletin ºi codul numeric
personal. El va confirma calitatea de asigurat a pacientului, urmând ca ulterior sã
fie încãrcat ºi cu fiºa medicalã, adicã:
istoricul pacientului, diagnosticele, tratamentele, examenele de laborator ºi radiologice care au fost efectuate. Secretarul de
stat Vasile Cepoi spune cã, înainte de introducerea noii Legi a Sãnãtãþii, trebuie puse
în practicã o serie de mãsuri, precum
redefinirea pachetului de servicii medicale
de bazã, ce nu vor fi plãtite, ºi scoaterea
acelor servicii care se dovedesc ineficiente.
Pachetul de bazã presupune ºi el douã
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mãsuri: ca medicamentele foarte scumpe sã
fie prescrise doar pentru afecþiunile pentru
care au fost fabricate ºi ca internãrile în spitale sã fie mai scurte, adicã pentru investigaþii ºi intervenþii chirurgicale minore, bolnavul sã stea mai puþin sau deloc. Un alt
plan al Ministerului Sãnãtãþii este modificarea legii coplãþii. În varianta actualã, care
trebuia sã intre în vigoare la sfârºitul lui ianuarie, bolnavul trebuie sã plãteascã procentual din venituri (o sumã maximã
echivalentã cu a douãsprezecea parte din
salariu), dar FMI-ul a fost de acord sã
existe o sumã fixã, modicã, a precizat ministrul sãnãtãþii, Ritli Ladislau. Nici pen-

sionarii nu scapã de coplatã, întrucât Curtea
Constituþionalã a decis cã vor plãti ºi cei
care au pensii peste 740 de lei. De la
coplatã vor fi scutiþi doar copiii pânã la
vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani ºi 26 de
ani, dacã sunt elevi, absolvenþi de liceu,
pânã la începerea anului universitar, dar nu
mai mult de trei luni, ucenicii sau studenþii,
dacã nu realizeazã venituri din muncã. De
asemenea, vor fi iertaþi ºi bolnavii cu
afecþiuni incluse în programele naþionale de
sãnãtate, dacã nu realizeazã venituri din
muncã, pensie sau din alte resurse. În ceea
ce priveºte asistenþa medicalã primarã,
ministerul de resort ºi Casa Naþionalã de
Asigurãri
de
Sãnãtate
vor
sã
îmbunãtãþeascã accesul pacienþilor la
medicul de familie prin eliminarea
restricþiei de 20 de consultaþii pe zi la care
are dreptul doctorul. Ritli Ladislau a precizat cã limitarea genereazã liste de
aºteptare, ceea ce nu este firesc. ªi
salarizarea diferenþiatã a personalului medical în funcþie de performanþã intrã în
planul de acþiune al Guvernului, dar legea
existentã trebuie modificatã ºi poate fi aplicatã doar celor care lucreazã în sistemul
public. Dar deocamdatã singura datã
avansatã de autoritãþi este cea legatã de
lista de medicamente compensate, care va
fi revizuitã pânã la 15 aprilie, urmând sã fie
deblocatã lista de medicamente inovatoare,
care aºteaptã de cinci ani de zile. (T.V.)

