
O asemenea criza ca acum nu a mai fost de 60 de ani
O situatie de criza a sanatatii ca acum nu am mai avut in ultimii 50-60 de ani?, a recunoscut ieri, la
Sfintu-Gheorghe, ministrul sanatatii, Mircea Beuran. La trei saptamini de la instalarea sa in fruntea
Ministerului Sanatatii, Beuran este, potrivit propriilor declaratii, ?inca in perioada de aprofundare si de
stabilire a prioritatilor din sanatate si de identificare a solutiilor?. In acest sens, Beuran a declarat ca va fi
reanalizata proaspata Lege a spitalelor ( nr. 270/18.06.3003) pentru ca la clasificarea institutiilor sanitare
sa se introduca si criteriul calitatii actului medical. Ministrul sanatatii a mai declarat ca trebuie intarita
disciplina financiara din sistem, inclusiv printr-o mai mare transparenta a modului in care sint cheltuiti
banii, pentru ca multe dintre tarele sanatatii sint generate de managementul defectuos si de proasta
gestionare a fondurilor existente. Conducerea Spitalului Judetean din Mehedinti isi mentine hotarirea de a
nu semna contractul-cadru cu Casa Judeteana de Sanatate, decit daca fondurile alocate de aceasta
institutie vor fi suficiente pentru buna desfasurare a activitatii. Asta ne-a determinat sa nu semnam
contractul. In aceste conditii, inseamna ca la 1 septembrie sa inchidem spitalul sau sa depasim bugetul
semnat de noi, ceea ce inseamna sa intram in puscarie?, spune doctorul George Moraru, directorul
spitalului. In urma semnalelor de alarma trase de ?Evenimentul zilei?, in Mehedinti se va deplasa, astazi,
chiar directorul Casei Nationale de Sanatate, Eugeniu Turlea, pentru detensionarea situatiei. Colapsul in
care a ajuns sistemul sanitar din Mehedinti este ilustrat si de situatia medicilor de la Spitalul Judetean,
nevoiti sa cumpere, cot la cot cu bolnavii, vata medicinala, seringi si alte materiale sanitare. ?Avem
datorii de 80 de miliarde de lei, la aceasta data, dintre care 60 sint numai catre furnizorii de medicamente.
Restul de bani se imparte catre utilitati?, afirma Moraru. Cladirea Spitalului ?Sf. Spiridon? din Iasi este pe
punctul de a se prabusi. Primaria a si pus niste afise prin care se atentioneaza iminenta acestui pericol.
?Au fost solicitate fonduri de la Ministerul Sanatatii pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a cladirii.
Cred ca 30 de ani nu s-a mai facut nici un fel de consolidare, si de aceea s-a ajuns in situatia ca imobilul
sa se darime singur?, a spus prof. dr. Carol Stanciu, directorul Institutului de Gastroenterologie. Pina in
prezent, nici autoritatile centrale si nici cele locale nu au reusit sa gaseasca o solutie pentru a rezolva
problema spatiului de functionare ale celor doua unitati medicale care inca mai functioneaza intr-o cladire
veche de trei secole. Datoriile catre furnizorii de medicamente si utilitati vor fi platite dupa finalizarea
controlului pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerul Sanatatii (MS) il
deruleaza in spitale, cu privire la legalitatea achizitiilor, informeaza MS. Reactia ministerului vine dupa
ce furnizorii externi de produse medicale au sistat livrarile catre companiile romanesti distribuitoare, din
cauza datoriilor neachitate si a incetarii acordarii de credite de catre bancile straine, anunt facut luni de
Ramona Stefan, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Produse Medicale (AFPM). Aceasta situatie s-a
complicat in ultimele zile, cind majoritatea bancilor, in special cele straine, au refuzat sa acorde credite
pentru distribuitorii romani, motivind ca achitarea datoriilor care se amina la nesfirsit nu mai reprezinta o
garantie. 
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