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www.jurnalul.ro/starea-de-sanatate/reforma-lege-sanatatii-florin-chirculescu-medic-chirurg-611822.htm Vineri, 4 mai
2012   &bdquo;Ceea ce nici un politician n-o s&#259; v&#259; spun&#259; despre noua Lege a
S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii&rdquo;. Un manifest tulbur&#259;tor al chirurgului Florin Chirculescu      Florin
Chirculescu  / Foto: CRISTIAN NISTOR   Chirurgul Florin Chirculescu, medic la Spitalul Universitar, &#351;ef al
Chirurgiei Toracice &#351;i scriitor de SF, primul care a îndr&#259;znit s&#259; spulbere public tabu-urile sistemului
sanitar, a trimis redac&#355;iei Jurnalului Na&#355;ional un manifest conex cu legea s&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii.
Cel care, în 2009, a publicat o scrisoare deschis&#259; adresat&#259; ministrului S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii, in
care a acuzat f&#259;&#355;i&#351; problemele sistemului, a infiin&#355;at sindicatul medicilor &#351;i, în paralel cu
activitatea sa medical&#259;, vorbe&#351;te &#351;i scrie f&#259;r&#259; perdea deschis despre tarele
S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii române&#351;ti. Public&#259;m integral acest manifest tulbur&#259;tor.   
PACIENTULUI ROMÂN &ndash; UN CONSIM&#354;&#258;MÂNT INFORMAT (sau ceea ce nici un politician n-o
s&#259; v&#259; spun&#259; despre noua Lege a S&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii) Regula cinstit&#259; îmi impune
ca atunci când operez un pacient s&#259;-i explic beneficiile &#351;i riscurile interven&#355;iei chirurgicale. Este pasul
obligatoriu prin care tu, pacientul meu, cape&#355;i încredere în mine, medicul t&#259;u. Iat&#259; c&#259; acum, noi
to&#355;i, pacien&#355;i &#351;i medici deopotriv&#259;, ne preg&#259;tim de o opera&#355;ie dificil&#259;.
Politicienii o numesc reform&#259; sanitar&#259; dar, cât&#259; vreme nu &#351;tim despre ce e vorba, ce
garan&#355;ii avem c&#259; interven&#355;ia pe care o opereaz&#259; statul va reu&#351;i? Ce beneficii ne aduce?
Ce riscuri are? &#350;i, mai ales, dispunem de alte variante în afara celor preconizate de stat? S&#259; ne reamintim
&ndash; în ianuarie, legea s&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii a fost retras&#259; teatral de pe pia&#355;&#259;, ocazie
cu care ne-am ales cu o promisiune: dezbaterea ei public&#259;. Tu, pacientul meu, cât de multe ai aflat despre
aceast&#259; lege? Ai idee cât o s&#259; te coste? Iar tu, colegul meu medic, ai idee ce vei deveni dup&#259; ce legea
va fi publicat&#259; în Monitorul Oficial? Vei fi func&#355;ionar de stat, sau te vei bucura, în sfâr&#351;it, de statutul
unei profesii liberale, statutul t&#259;u dintotdeauna? Din p&#259;cate, dup&#259; cum ne-au obi&#351;nuit,
deciden&#355;ii mimeaz&#259; comunicarea. Ei arunc&#259; în pres&#259; doar frânturi de lege, pretinzând c&#259;
adopt&#259; regula cinstit&#259; a consim&#355;&#259;mântului informat. În realitate, acest lucru nu are loc. Pentru
moment, s&#259; re&#355;inem c&#259; orice consim&#355;&#259;mânt informat se încheie cu o
semn&#259;tur&#259;, o semn&#259;tur&#259; prin care pacientul îi confer&#259; medicului dreptul de a-l opera. Noi,
românii, pacien&#355;i &#351;i medici deopotriv&#259;, pe ce document ne punem semn&#259;tura?   
GENERALIT&#258;&#354;I &ndash; SAU CE SOART&#258; AU BANII NO&#350;TRI? Suntem cu to&#355;ii la curent
cu scandalul Cupru Min. Din variile calcule, s&#259; re&#355;inem cea mai optimist&#259; cifr&#259; de afaceri
avansat&#259; în pres&#259;: un miliard de euro anual. O alt&#259; industrie local&#259; &ndash; m&#259; refer la
fastfood &ndash; este &#351;i ea în prefaceri, iar McDonald&rsquo;s, Burger King, KFC etc. se lupt&#259; pentru o
pia&#355;&#259; de cinci sute de milioane de euro anual. &#350;i acum, fi&#355;i aten&#355;i: pia&#355;a
s&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii din România înseamn&#259; de trei ori mai mult decât Cupru Min &#351;i industria
fastfood luate la un loc. Vorbim despre aproape cinci (!) miliarde de euro anual. Iat&#259; o pia&#355;&#259;
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atr&#259;g&#259;toare pentru asiguratori! În plus, spre deosebire de banii din cupru &#351;i din fastfood, banii din
s&#259;n&#259;tate sunt siguri. Nu trebuie s&#259; foreze nimeni dup&#259; ei &#351;i nu trebuie s&#259; se lanseze
nici o campanie promo&#355;ional&#259; ca s&#259; fie ob&#355;inu&#355;i, pentru c&#259; vorbim despre banii pe
care îi sco&#355;i din &bdquo;buzunar&rdquo; la fiecare salariu, conform prevederilor legale, fie c&#259; e&#351;ti de
acord, sau nu. Cu toate acestea, pentru fiecare român în parte, suma se ridic&#259; la numai... 250 de euro anual. 
S&#259; re&#355;inem, a&#351;adar: banii din s&#259;n&#259;tate sunt suficien&#355;i pentru un business serios, dar
&#355;ie, personal , nu prea î&#355;i ajung, chit c&#259; tu pl&#259;te&#351;ti. Un alt lucru care merit&#259; amintit
este c&#259;, oriunde &#351;i oricând, reformele sanitare au avut loc în &#355;&#259;ri în care accesul la serviciile
medicale era restrâns &#351;i scump. Reforma lui Bismarck în Germania a fost un cadou oferit popula&#355;iei care,
astfel, putea s&#259; ajung&#259; mai u&#351;or &#351;i mai ieftin în fa&#355;a unui medic. Motive similare au stat
&#351;i înd&#259;r&#259;tul reformei Thatcher: un num&#259;r mai mare de englezi c&#259;p&#259;ta dreptul la
s&#259;n&#259;tate, în condi&#355;ii de egalitate a &#351;anselor. În România, lucrurile stau pe dos. La noi, reforma
s&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii înseamn&#259; cheltuieli suplimentare pe care le vei suporta chiar tu, pacientul sau
medicul român. Î&#355;i aminte&#351;ti cum în luna ianuarie era cât pe ce s&#259; pl&#259;te&#351;ti ni&#351;te
servicii de urgen&#355;&#259; care deja func&#355;ionau? &#350;tiu c&#259;-&#355;i aminte&#351;ti, pentru c&#259;
ideea te-a înfuriat. Legea a fost retras&#259;, iar tu ai crezut c&#259; ai câ&#351;tigat, din moment ce SMURD-ul a
r&#259;mas cel pe care îl &#351;tiai, adic&#259; gratuit, a&#351;a cum este &#351;i în cele mai ultraliberale
&#355;&#259;ri. Ceea ce nu &#351;tii, îns&#259;, este c&#259; deciden&#355;ii au motive serioase s&#259; sprijine
urgen&#355;ele: SMURD-ul trebuie s&#259; func&#355;ioneze bine &#351;i pentru ei. Oricât ai fi de bogat, odat&#259;
accidentat, nu mai ai cum s&#259; iei primul avion c&#259;tre un spital occidental. Când ai c&#259;zut în strad&#259;,
ai nevoie de un serviciu care s&#259; te ridice &#351;i s&#259; te duc&#259; degrab&#259; la un spital românesc, prin
urmare, SMURD-ul le e necesar &#351;i deciden&#355;ilor. Cu totul alta e problema dac&#259; te
preg&#259;te&#351;ti de o internare obi&#351;nuit&#259;. El, decidentul care &#355;ine în mân&#259; pâinea &#351;i
cu&#355;itul, ia de regul&#259; avionul, în timp ce tu, pacientul-elector, iei loc pe un scaun într-o sal&#259; de
a&#351;teptare. S-ar putea ca el, decidentul, s&#259; fie consultat înaintea ta, poate chiar de unul dintre medicii români
care au &#355;inut cont de sfatul pre&#351;edintelui: - Pleca&#355;i din &#355;ar&#259;, eu n-am ce s&#259; fac
pentru voi!   DE CE PIERZI BANII DE S&#258;N&#258;TATE CHIAR ACUM, CÂND CITE&#350;TI ACEST TEXT? 
&#350;tii bine c&#259; sistemul românesc de s&#259;n&#259;tate func&#355;ioneaz&#259; pe baza a numeroase erori
&#351;i incorectitudini. Iat&#259; doar dou&#259; dintre ele &ndash; cele fundamentale. În primul rând, CNAS este 
singurul juc&#259;tor financiar de pe pia&#355;a de s&#259;n&#259;tate. Aceast&#259; situa&#355;ie ar mai fi cât de
cât corectabil&#259;, cu condi&#355;ia ca s&#259;n&#259;tatea s&#259; fie reglementat&#259;, dar cea de-a doua
eroare tamponeaz&#259; orice fel de strategie cu beneficiu public: m&#259; refer la faptul c&#259; pre&#351;edintele
CNAS este numit politic. Monopolul &#351;i obedien&#355;a politic&#259; a CNAS sunt cei doi factori care î&#355;i
scot, de ani de zile, bani buni din buzunar. Monopolul &#351;i obedien&#355;a politic&#259; sunt factorii care permit 
deturnarea girat&#259; de stat a contribu&#355;iilor (adic&#259; a banilor t&#259;i priva&#355;i!) pe care le
pl&#259;te&#351;ti pentru s&#259;n&#259;tate &#351;i care ajung în ceea ce se nume&#351;te bugetul consolidat, de
unde cine &#351;tie câ&#355;i mai ajung înapoi în sistem. Tot monopolul &#351;i obedien&#355;a politic&#259; sunt
factorii care permit CNAS s&#259; plafoneze accesul pacientului la medic. Ca s&#259; fiu mai clar, dac&#259; un spital
îngrije&#351;te 50.000 de pacien&#355;i anual, CNAS g&#259;se&#351;te toate motivele din lume ca s&#259; nu
semneze contract cu spitalul decât pentru 45.000, s&#259; zicem (&#351;i asta e o situa&#355;ie bun&#259;!),
generând datorii perpetue ale aceluia&#351;i CNAS la spitale. Aceea&#351;i plafonare, v-o amintesc, o întâlnim &#351;i
la medicul de familie. Motivele plafon&#259;rii? Insuficien&#355;a banilor. De ce sunt banii insuficien&#355;i? P&#259;i,
nu au luat calea bugetului consolidat? Nu s-au comportat politicienii români, de 22 de ani încoace, ca &#351;i cum
s&#259;n&#259;tatea era gratuit&#259;? Iat&#259; cum beneficiul electoral al tuturor politicienilor români a ajuns
s&#259; se traduc&#259; prin colapsul sistemului. S&#259; revenim. Tot pe monopol &#351;i pe obedien&#355;&#259;
politic&#259; se bazeaz&#259; &#351;i subevaluarea pe care CNAS o practic&#259; pentru fiecare caz rezolvat, tarifele
casei fiind inferioare costurilor reale. &#350;i, ca s&#259; pun&#259; capac la toate, dereglementarea din sistemul
nostru sanitar permite CNAS s&#259; stabileasc&#259; tarife distincte pentru un acela&#351;i tip de caz, în
func&#355;ie de factori... subiectivi. În context, cum &#355;i se pare faptul c&#259; CNAS pl&#259;te&#351;te mai mult
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spitalelor private per caz rezolvat, &#351;i asta în condi&#355;iile în care spitalul privat î&#355;i solicit&#259; &#351;i
&#355;ie, pacient, onorarii? V&#259; reamintesc c&#259;, în prezent, re&#355;eaua privat&#259; de medicin&#259; din
România nu poate înc&#259; s&#259; absoarb&#259; cazurile dificile, adic&#259; acele cazuri care sunt cele mai mari
consumatoare de fonduri. Dac&#259; legea s&#259;n&#259;t&#259;&#355;ii ar fi trecut în luna ianuarie, lucrurile ar fi
derapat &#351;i mai mult. Practic, se men&#355;inea atât monopolul CNAS, cât &#351;i obedien&#355;a politic&#259;
a pre&#351;edintelui s&#259;u. În plus, banii t&#259;i, cei pe care îi colecta statul, ajungeau în mâna unor
societ&#259;&#355;i private de asigur&#259;ri, care se trezeau în bra&#355;e cu un cadou la care nici o cas&#259; de
asigur&#259;ri din lume n-a visat: ob&#355;inerea unor pacien&#355;i (clien&#355;i) f&#259;r&#259;
concuren&#355;&#259; &#351;i f&#259;r&#259; efortul de a le colecta contribu&#355;iile. Practic, CNAS s-ar fi
transformat într-un ordonator de credite centralizat, care ar fi înmânat fondurile strânse din banii t&#259;i unor operatori
priva&#355;i, care nu se oboseau nici m&#259;car s&#259; lupte unii cu al&#355;ii pentru clientel&#259;. Cât despre
casele de asigur&#259;ri, ele privatizau profitul, în timp ce riscurile &#351;i pierderile conexe cu activitatea
medical&#259; deveneau datorie public&#259;. În concluzie, sistemul nostru public-privat de s&#259;n&#259;tate
c&#259;p&#259;ta dreptul de a ob&#355;ine beneficii financiare, în timp ce pierderile erau suportate, în primul rând, de
asigura&#355;i &#351;i, în al doilea rând, de personalul sanitar subpl&#259;tit. S&#259; fie acesta adev&#259;ratul
capitalism? S&#259; fie aceasta libera ini&#355;iativ&#259;, cea pe care în naivitatea noastr&#259; o credeam
obligat&#259; s&#259;-&#351;i asume riscuri pentru a ob&#355;ine beneficii? În fine. Spuneam c&#259; legea
retras&#259; cu tam-tam permitea atât caselor de asigur&#259;ri, cât &#351;i noului CNAS s&#259; fac&#259; profit,
&#351;i asta în condi&#355;iile în care cele mai multe case europene de asigur&#259;ri din sistemul public au
obliga&#355;ia de a prezenta un bilan&#355; zero la finele anului financiar. S&#259; presupunem c&#259; românii sunt
&#351;i aici originali &#351;i c&#259; vor o lege deosebit&#259; de uzul european, dar atunci se pune întrebarea:
profit? De unde? Din cei 250 de euro cu care tu pleci la drum în fiecare an &#351;i care &#351;i-a&#351;a nu-&#355;i
ajung? Profit? Pe seama unor pacien&#355;i din ce în ce mai bolnavi &#351;i, prin urmare, din ce în ce mai costisitori?
Profit? Pe seama medicilor care sunt pl&#259;ti&#355;i cu un ordin de m&#259;rime sub cele mai slabe salariz&#259;ri
europene? O alt&#259; întrebare este: oare casele de asigur&#259;ri &#351;tiau în ce se bag&#259;? Oare î&#351;i
f&#259;cuser&#259; calcule la modul serios, sau mirajul celor 5 miliarde de dolari anual le punea în bra&#355;e un
cadou otr&#259;vit? Cum-necum, profitul despre care discut&#259;m î&#355;i mai scotea din circuit ni&#351;te bani,
din cei &#351;i a&#351;a foarte pu&#355;ini (doar 3,5% din PIB, nu uita, pe când calculele europene ne arat&#259; un
necesar de minimum 7%) cu care î&#355;i pl&#259;te&#351;ti s&#259;n&#259;tatea. Oare ce prevede legea care se
elaboreaz&#259; acum, la ad&#259;post de ochii no&#351;tri, referitor la profitul caselor de asigur&#259;ri?   
EXIST&#258; SISTEME PERFECTE DE S&#258;N&#258;TATE PUBLIC&#258;? R&#259;spunsul este NU. Practic,
orice sistem de s&#259;n&#259;tate se confrunt&#259; cu o cerere mult mai mare decât oferta, iar disparitatea dintre
necesarul &#351;i resursele de s&#259;n&#259;tate se accentueaz&#259; perpetuu, indiferent de &#355;ar&#259;. Cu
alte cuvinte, sistemele publice de s&#259;n&#259;tate au ca scop fundamental gestionarea deficitelor. Dac&#259;
Declara&#355;ia Drepturilor Omului ar fi abolit&#259;, problemele sistemelor de s&#259;n&#259;tate s-ar rezolva
imediat, pentru c&#259; am putea, nu-i a&#351;a, s&#259; includem o sumedenie de pacien&#355;i în categoria
pierderilor colaterale. Asta s&#259; fie solu&#355;ia sistemelor publice de s&#259;n&#259;tate? O politic&#259;
eugenic&#259;, justificat&#259; prin ra&#355;iuni financiare? În context, s&#259; amintim cum este caracterizat
sistemul medical britanic (NHS), adic&#259; sistemul unei &#355;&#259;ri capitaliste prin excelen&#355;&#259;:
&bdquo;o insul&#259; de socialism într-o mare a pie&#355;ei libere&rdquo;. Momentan, a&#351;a sun&#259;
esen&#355;a unui sistem na&#355;ional de s&#259;n&#259;tate public&#259;. Dar, despre NHS vom mai vorbi.   
SISTEME DE S&#258;N&#258;TATE &ndash; CONTROVERSA PROFESIONI&#350;TILOR Cu aproape doi ani în
urm&#259;, am avut prilejul s&#259; discut&#259;m cu doi dintre autorii legii de s&#259;n&#259;tate retrase de pe
pia&#355;&#259;. Cu acea ocazie , am g&#259;sit multe puncte comune de discu&#355;ie. S&#259; le lu&#259;m pe
rând. În primul rând, domniile lor au fost de acord c&#259; atât monopolul CNAS, cât &#351;i dependen&#355;a
politic&#259; a acestei structuri trebuie desfiin&#355;ate. Cu alte cuvinte, c&#259;zuser&#259;m de acord asupra
principiului ca în România s&#259; existe mai multe case de asigur&#259;ri concurente, care s&#259; se
&bdquo;bat&#259;&rdquo; între ele atât pentru pacien&#355;i, cât &#351;i pentru medici. Ne imaginam c&#259; o
concuren&#355;&#259; real&#259; între asiguratori ar fi determinat sc&#259;derea costurilor, pe principiul c&#259; un
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asigurator n-o s&#259;-&#351;i fure c&#259;ciula f&#259;când achizi&#355;ii bazate fundamental pe comision.
Totodat&#259;, speram ca un astfel de asigurator va oferi pachete de s&#259;n&#259;tate concuren&#355;iale, astfel
încât s&#259;-&#351;i atrag&#259; o &bdquo;pacientur&#259;&rdquo; cât mai numeroas&#259;. Speram ca
asiguratorul s&#259; fie interesat s&#259; ofere pachete de salarizare la fel de concuren&#355;iale pentru medici, astfel
încât s&#259;-i atrag&#259; în spitalele &#351;i cabinetele lor. Naivi fiind, speram ca în acest fel, asiguratorii de
s&#259;n&#259;tate din România s&#259; devin&#259; ceea ce sunt oriunde: avoca&#355;ii din oficiu ai
pacien&#355;ilor &#351;i pl&#259;titorii corec&#355;i ai medicilor. Între timp, aceast&#259; paradigm&#259; pare
s&#259; se fi schimbat, iar profitul cu orice pre&#355; este cuvântul de ordine al noilor asiguratori de
s&#259;n&#259;tate. A&#351;a c&#259;, ne punem urm&#259;toarea problem&#259;: este obligatoriu s&#259; fim de
acord cu paradigma profitului în sistemul public de s&#259;n&#259;tate, în condi&#355;iile unei &#355;&#259;ri care
aloc&#259; prea pu&#355;ini bani acestui sector? 
 Continuare ... 
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