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„Cred că asigurări-
le voluntare de sănătate 
sau suplimentare sunt ce-
le care pot aduce o oare-
care lumină, dar în acelaşi 
timp trebuie să vedem şi 
cum vor fi cheltuiţi aceş-
ti bani. Sunt diverse per-
soane şi populaţia Româ-
niei are o anumită cate-
gorie de persoane care 
vor servicii medicale de 
calitate şi ar plăti oricât 
pentru aceste servicii me-
dicale de calitate. Cred că 
suntem într-un moment 
de cotitură, dar o spun cu 
toată răspunderea: este 
nevoie de asigurări volun-
tare de sănătate, este ne-
voie de a eticheta foarte 
bine ce înseamnă un pa-
chet minim, un pachet de 
bază şi un pachet com-
plementar, cât poate su-
porta asigurarea de sănă-
tate publică, pe cât poa-
te suporta sau ce ar tre-
bui să suporte asigura-
rea voluntară de sănăta-
te. (...) 6% pentru sănă-
tate din PIB, da, trebuie 
să ajungem la acest dezi-
derat, în condiţiile în care 

ştim ce vrem să facem cu 
cei 6% din PIB“, a spus 
fostul ministru al Sănătă-
ţii, actualmente preşedin-
te al Comisiei de Sănăta-
te din Camera Deputaţi-
lor, dr. Nelu Tătaru. „Pre-
şedintele României a sub-
liniat în nenumărate rân-
duri nevoia de reformare 
a sistemului, inclusiv din 
perspectiva introducerii 
asigurărilor voluntare de 
sănătate. (...) Nevoile de 
sănătate sunt practic neli-
mitate. (...) Impactul unei 
finanţări corecte în sănă-
tate şi a unor interven-
ţii sustenabile se reflectă 
în ultimă instanţă în nive-
lul de calitate a îngrijirilor 
medicale. Susţin dezvol-
tarea sistemului de asigu-
rări voluntare de sănătate 
complementare celor din 
sistemul public, nu este 
pentru prima oară când o 
fac, pentru că este o so-
luţie accesibilă Români-
ei, în primul rând pentru 
asigurarea sustenabilităţii 
sistemului de sănătate“, a 
spus consilierul preziden-
ţial, Diana Păun. 

Nelu Tătaru, 
preşedintele 
Comisiei de 
Sănătate din 

Camera Deputaţilor: 

“Este nevoie 
de asigurări 
voluntare de 

sănătate”
Dezbaterea „Health Insurance Forum 
2021“: „Asigurările de sănătate - o soluţie 
viabilă pentru dezvoltarea sistemului 
sanitar“ a avut loc joi, pe 27 mai. 
Evenimentul s-a desfăşurat in mediul 
online şi s-a bucurat de participarea 
fostului ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, 
a consilierului prezidenţial – Administraţia 
Prezidenţială, dr. Diana Păun şi a 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate, Adrian Gheorghe.

Un soft creat de 
mai multe companii 
din Spania, Statele 
Unite ale Americii şi 
China, ne-ar putea 
ajuta să aflăm mult 
mai repede dacă 
avem infecţia cu 
noul coronavirus 
în organism. 
Folosind inteligenţa 
artificială, ochelarii 
Google Glass sunt 
capabili să ne 
identifice virusul 
SARS CoV-2, în doar 
câteva secunde. 

“Ne-am dat seama că 
în ochi se observă o serie 
de inflamaţii specifice bo-
lii COVID-19”, a explicat 
Paula Boned, CEO Ocute-
ch, conform Mediafax.ro. 
Inginerii de la companii-
le implicate în proiect fo-
losesc inteligenţa artifici-
ală ca să identifice infla-
maţiile din pupile. Softul 
permite deosebirea anu-
mitor anomalii care pot fi 
provocate de conjunctivi-
tă şi oferă un rezultat în 
doar câteva secunde, po-
trivit declaraţiilor experţi-
lor făcute la postul de ra-
dio şi televiziune spanio-
lă, RTVE. “Folosim inteli-
genţa artificială ca să fo-
tografiem această secţiu-
ne a ochilor şi să o putem 
urca pe server. Acolo, in-
teligenţa artificială anali-
zează această imagine şi 
ne dă rezultatul”, a afir-
mat Alfonso Soriano, CEO 
Innoarea. Persoanele ca-
re sunt depistate pozitiv 
în urma fotografiei parti-
cipă apoi la un test rapid 
de antigen. Ochelarii au 
fost folosiţi deja la diver-
se testări în SUA şi China, 
dar cel mai amplu expe-
riment, la care au partici-
pat cinci mii de voluntari 
a avut loc sâmbătă (n.r. – 
29 mai), în Spania, la Va-
lencia. 

Noua descoperire 
ar putea 
redeschide 
mai devreme 
activităţile cu 
public numeros 

Dacă rezultatele do-
vedesc fiabilitatea oche-
larilor, aceştia ar putea fi 
folosiţi la testarea masivă 
pentru concerte, în turism 
şi în alte spaţii publice. “În 
locuri precum aeroportu-
rile, se pot face astfel de 
testări masive, unde poa-
te fi instalat un chioşc în 
care fiecare se poate testa 
singur”, a declarat Alfon-
so Soriano, CEO Innoarea. 
Noua descoperire ar putea 
facilita aşadar, redeschide-
rea turismului şi revenirea 
la activităţile cu public nu-
meros. La mai bine de un 
an de la izbucnirea pande-
miei de coronavirus, la ni-
vel mondial, încă se mai 
duce o luptă cu temutul 
virus. Deşi este un virus 

nou, încă puţin cunoscut 
care a provocat multe di-
ficultăţi în ceea ce prives-
te metodele de tratament 
şi stopare a pandemiei, în 
tot acest timp, oamenii de 
ştiinţă din întreaga lume 
şi-au unit forţele şi au reu-

şit să dezvolte metode efi-
ciente de testare. Printre 
acestea, pare să se nume-
re şi softul Google Glass, 
cel care permite identifica-
rea inflamaţiilor din pupile 
care apar în cazul infecţiei 
cu virusul SARS CoV-2. 

Au apărut ochelarii care 
depistează virusul 

SARS CoV-2, 
în doar trei secunde


