
Sanatatea, vorbita la Sibiu
Un sistem privat in unitatile medicale de stat, de unde medicii si-ar putea inchiria spatiile - asta prevede
noul proiect de lege a sanatatii, aflata in dezbatere nationala. Potrivit consilierului ministrului Sanatatii,
Alexandru Rafila, prezent ieri la Sibiu, medicii vor putea presta servicii medicale private in spitale de
stat, acest lucru putand stimula medicii sa obtina venituri suplimentare. 
  
  in prima faza, spitalele vor fi scoase din regimul bugetar prin autonomizare si, implicit, permiterea
atragerii de venituri proprii pentru fiecare unitate. "Nu putem sa marim salarii in acest moment in
conditiile in care 70 la suta din cheltuieli sunt acoperite de salarii. Scopul nu este sa maresti o luna.
Scopul este sa maresti pe termen lung, incat sa-ti fidelizezi personalul, iar modul de autonomizare a
spitalelor va duce si la venituri suplimentare si prin faptul ca acesti medici pot presta activitati in regim
privat in spitalele publice, iar atunci veniturile lor vor creste ", a spus Alexandru Rafila, consilierul
ministrului Sanatatii.
  
  Potrivit consilierului, prioritate va avea activitatea din serviciul public si, pentru a nu perturba aceasta
activitate, vor fi controale permanente pentru a vedea cum se combina cele doua tipuri de servicii - public
si privat, in cadrul aceluiasi spital. "Personal, cred ca daca lucrurile sunt foarte clare, in ceea ce priveste
programul de lucru si daca acesta este realizat integral in spitalul public si lucrul [sta este controlat,
ulterior, daca desfasori activitate in mediul privat, este in regula. Asta, cu conditia respectarii acestui
principiu. Bineineles, trebuie sa existe si un control al fluxului de pacienti catre sistemul privat din
sistemul public ", a mai spus Rafila. 
  
  Ce inseamna acest lucru? Ca daca proiectul de lege va trece, medicii isi vor putea inchiria sali de
operatii si spatii de cazare, iar serviciile se vor deconta prin tarifare. 
  
  Peste 60 de persoane din mediul sanitar au participat la discutiile pe marginea proiectului noii legi a
sanatatii, dar si reprezentanti ai autoritatii locale si ai ONG-urilor. Discutiile se poarta in 14 orase din
tara, iar in septembrie proiectul final va fi introdus in Parlament. 
  
  (L. B.)
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