
<b>Romanii vor fi obligati sa plateasca pentru unele servicii medicale</b>
Ministerul Sanatatii impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Colegiul Medicilor
(CM) lucreaza, in prezent, la stabilirea pachetului bazal de servicii medicale, care va fi suportat, in
totalitate, de Fondul unic national de sanatate, informeaza Rompres. Secretarul de stat din Ministerul
Sanatatii, Vasile Cepoi, a declarat ca acesta va cuprinde serviciile medicale cu risc vital pentru populatie.
Colegiul Medicilor din Romania - organism profesional al medicilor - va stabili aceste servicii pana la
mijlocul lunii octombrie. Pentru serviciile medicale care nu implica un risc vital pentru sanatatea
populatiei se va stabili o co-plata. "In prezent, sunt 3,6 milioane de platitori si peste sase milioane de
bolnavi in costurile totale estimate de noi. Tarifele actuale sunt neacoperitoare, suma necesara fiind de
aproximativ 100. 000 de miliarde, in timp ce colecta este de 64.000 de miliarde", a explicat doctorul
Vasile Cepoi. El a mai spus ca sistemul de sanatate nu poate acoperi toate cheltuielile. Pachetul minimal
de servicii medicale va fi inclus in Contractul-cadru pentru 2004 a carui forma va fi finalizata pana la
sfarsitul lunii octombrie. De asemenea, secretarul de stat Vasile Cepoi a adus in discutie si cele 32 de
programe nationale de sanatate existente in prezent si care ar trebui regandite pentru ca notiunea de
"programe nationale de sanatate" cuprinde boli a caror preventie primara si secundara poate duce la
reducerea morbiditatii si a mortalitatii. "Tratamentul unor boli cronice nu poate constitui program
national de sanatate ci, eventual, un program vital de sanatate", a mai spus dr. Vasile Cepoi, adaugand ca
numarul acestora se va reduce la 6-7 programe, iar pentru restul bolilor se va face un program de
tratament al bolilor cu risc crescut, al caror cost va fi suportat de CNAS. 
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