
22 24 februarie - 01 martie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

“Sunt două scena-
rii: trebuie crescut bu-
getul alocat Sănătății din 
PIB sau trebuie găsit un 
alt sistem în care să fie 
finanțate costurile reale 
din sistemul sanitar. Avem 
nevoie de o creștere a alo-
cării bugetare în sistemul 
sanitar, pentru a dezvolta 

spitalele din România. Nu 
cred că în momentul de 
față există niște asigurări 
complementare în Româ-
nia. Există niște asigurări 
voluntare de sănătate ca-
re funcționează  într-un 
anumit context. (...) Sunt 
mai multe soluții. Sunt și 
unii angajatori care în pa-

chetul de angajare asi-
gură un pachet de asigu-
rări complementare. În 
foarte multe state, aces-
tea merg foarte mult pe 
medicina dentară, pe 
stomatologie, care es-
te subfinanțată în Româ-
nia. (...) Aceste asigurări 
complementare (...) sunt 
ca o gură de oxigen pen-
tru sistemul de asigurări 
de stat. Lucrăm împreu-
nă cu reprezentanții me-
dicilor de familie pentru a 
configura, pentru a iden-
tifica nevoile reale și o pri-
mă direcție este de a asi-

gura servicii de medici-
nă de familie pacienților 
neasigurați din România. 
O a doua direcție este de 
a crește numărul de me-
dici de familie în zone de-
ficitare, pentru asta sunt 
alocări suplimentare. O 
a treia direcție este de a 
crea o linie bugetară de-
dicată pentru plata salari-
ilor asistentelor din cabi-
netele medicilor de fami-
lie, care au rămas în ur-
mă”, a spus Victor Costa-
che, ministrul Sănătății, 
miercuri, 19 februarie, la 
Palatul Parlamentului. 
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Noile măsuri de re-
formă din sistemul sa-
nitar vizează asigurarea 
serviciilor integrate pen-
tru pacienții cu afecțiuni 
oncologice și boli cardi-
ovasculare, liberalizarea 
programelor de sănătate 
pentru pacienții critici, co-
plata, dar și introducerea 
asigurărilor private. „Apre-
ciem noua politică de să-
nătate a echipei Ministe-
rului Sănătății prin care se 
urmărește depistarea pre-
coce a cancerului și asi-
gurarea terapiei necesare 
printr-o finanțare corec-
tă a pachetului de servicii 
de radioterapie și chimio-
terapie, utilizarea tumor 
board-urilor, dezvolta-
rea programelor de scre-
ening“, a spus Vasile Bar-
bu, președintele Asociației 
Naționale pentru Protecția 
Pacienților, potrivit Minis-
terului Sănătății. 

Analizele vor fi 
gratuite pentru 
pacienții cu boli 
grave

La rândul său, minis-
trul Sănătății a ținut să 
sublinieze faptul că ac-

tuala echipă a ministe-
rului de resort urmărește 
ca, pentru patologiile ca-
re reprezintă primele ca-
uze de mortalitate, cum 
ar fi cancerul și bolile car-
diovasculare, pacienții 
să nu mai fie nevoiți să 
plătească pentru anali-
ze sau servicii medicale. 
Mai mult, ministrul Victor 
Costache a dat asigurări 
că toate deciziile privind 
politica de sănătate vor 
fi luate numai după con-
sultări cu reprezentanții 
asociației care apără in-
teresele pacienților. 

Peste 80.000 
de români, 
diagnosticați 
anual cu diverse 
forme de cancer  

Cu toate că în ulti-
mii ani s-au făcut pași 
importanți în tratarea 
cancerului, numărul ro-
mânilor cu boli oncologi-
ce crește alarmant, de la 
an, la an. Ultimul raport 
al Agenției Internaționale 
de Cercetare a Cance-
rului – GLOBOCAN ara-
tă că, în România, pes-

te 80.000 de pacienți 
sunt diagnosticați într-
un singur an. Din păca-
te, peste 50.000 de bol-
navi  pierd lupta cu temu-
ta maladie. Cancerul pul-
monar, colorectal, cance-
rul de sân la femei și cel 
de prostată la bărbați și 
leucemiile sunt întâlnite 
cel mai des în țara noas-
tră. Majoritatea decese-
lor survin ca urmare a 
complicațiilor apărute pe 
fondul diagnosticării tar-
dive a bolii. Lipsa unor 
programe de screening 

demarate de spitalele 
stat sau ineficiența celor 
existente și, bineînțeles, 
amânarea vizitei la me-
dic până în momentul în 
care apar manifestări se-
vere, insuportabile, fac 
ca afecțiunile oncologi-
ce să fie depistate în sta-
dii avansate, când nu mai 
pot fi tratate. La toate 
acestea se mai adaugă și 
numărul mic de specialiști 
în oncologie, crizele frec-
vente de medicamente și 
accesul limitat la terapii 
noi, inovatoare. 

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților: 

Pacienții salută introducerea noului 
program curativ de chirurgie oncologică 
și susțin ultimele măsuri de reformă 
luate de Ministerul Sănătății. Aceasta 
este concluzia dezbaterii care a avut 
loc marți, pe 18 februarie, la Ministerul 
Sănătății, între ministrul Victor Costache și 
președintele Asociației Naționale pentru 
Protecția Pacienților, Vasile Barbu. 

Spitalele au nevoie de bani mai mulți pentru a se dezvolta 
Sistemul sanitar trebuie să aibă un buget mai 
mare pentru a putea dezvolta spitalele. Informa
rea vine chiar din partea ministrului Victor Cos
tache, care a explicata că autoritățile încearcă să 
găsească soluții pentru ca pacienții neasigurați să 
beneficieze de serviciile medicinei de familie. 

“Apreciem că Ministerul Sănătății ia măsuri 
pentru depistarea precoce a cancerului și 

asigurarea terapiei bolnavilor” 


