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Sănătatea oamenilor se vinde la pachet?
22.08.2012 - Agricultură şi sănătate: două dintre domeniile care satisfac nevoi de
bază ale omului s-au aflat în centrul dezbaterilor la Conferinţa Judeţeană Argeş,
organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Federaţia Agricultorilor
Fermierul, sub egida proiectului " Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România. Concret, refacerea sistemului de irigaţii şi pachetul de bază al serviciilor
medicale sunt temele care au pus dialogul în mişcare.
Prezent la eveniment, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin a apreciat iniţiativa CSN
Meridian, denumită “ Priorități economice și sociale în județul Argeş”. “Mă bucur că sunt şi
confederaţii şi federaţii sindicale preocupate de chestiunile economice.” Pe partea
agriculturii ministrul consideră că judeţul are aceleaşi probleme care frământă toată
suflarea agricolă a ţării: sistemul de irigaţii şi lipsa de dialog a instituţiilor, cu agricultorii.
“Cred că fermierii sunt insuficient informaţi despre măsurile luate de minister pentru
sprijinirea lor. Mă bazez pe şefii agenţiilor deconcentrate ca să îi pună la curent”, spune
Daniel Constantin. Pe parcursul vizitei sale în judeţ ministrul a fost neplăcut surprins că
directorul de la îmbunătăţiri funciare Argeş nu cunoaşte situaţia infrastructurii de irigaţii.
Daniel Constantin a reamintit că există Măsura 125 prin care, din septembrie, se acordă
fonduri europene nerambursabile pentru irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare. El a mai
menţionat şi faptul că ţăranii nu mai plătesc, din august, pierderile din reţeaua de apă
pentru irigaţii. Refacerea sistemului de irigaţii, din fondurile europene alocate din 2014,
este prioritatea agriculturii româneşti iar lucrarea ar costa cca. 400 mil. euro, a mai
adăugat ministrul.
Dacă pentru agricultură există fonduri
europene, pentru sistemul de sănătate
prima problemă e utilizarea banilor
colectaţi de la cetăţeni. “Ne interesează
ca banii să-i strângem noi şi să fie
garantat că aceste fonduri se utilizează
integral doar în sistem”, a precizat şefa
Direcţiei de Sănătate Publică Argeş,
Sorina Honţaru. Ea spune că noua lege a
sănătăţii menţine controlul statului asupra
sistemului dar că va delega, de la nivel
central, atribuţii suplimentare către

instituţiile
locale
responsabile
cu
sănătatea.
O altă chestiune spinoasă este pachetul de bază al serviciilor medicale pentru
asiguraţi. „Este necesar ca în proiectul legii sănătății să fie incluse standardele de costuri
ale serviciilor medicale cuprinse în pachetele de servicii medicale acordate populației.
Astfel se va realiza stabilitatea și predictibilitatea cheltuielilor sistemului și se vor putea
evalua fondurile pe servicii sau produse”. Este una dintre propunerile CSN Meridian,
prezentată de asistentul pentru formare şi dialog social al Centrului Regional 3, Ion Oproiu.
„Pachetul de bază este viitoarea miză a băieţilor deştepţi, care se vor bate să pună mâna
pe ele. Declanșarea competiției libere pe piața asigurărilor de bază cere un sistem de
control și monitorizare foarte bine pus la punct”, crede Oproiu, actual membru al corpului
de control al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa. El a spus că populaţia nu doreşte
privatizarea sistemului de sănătate. Dilema dezbaterii din Piteşti, preluată de la unul dintre
participanţi, este dacă sănătatea se poate sau nu se poate vinde la pachet.
Proiectul " Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România" este implementat de
C.S.N Meridian şi F.A Fermierul şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul se desfăşoară până în
noiembrie 2013 şi are ca scop promovarea şi dezvoltarea dialogului social în România,
prin parteneriatul dintre cele două organizaţii sindicale naţionale.

