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Uniunea Europeanå a avut ca punct de plecare
Comunitatea Economicå Europeanå, fondatå în
1957, în urma tratatului de la Roma, cu o compo-
nen¡å de 6 ¡åri. Aståzi, Uniunea Europeanå are în
componen¡å 27 de state membre, cu un buget estimat
pentru perioada 2007-2013 de 864,3 miliarde Euro
¿i o popula¡ie de aproximativ jumåtate de miliard
de cetå¡eni.

În cadrul Comisiei Europene este organizat
Directoratul General pentru Sånåtate ¿i Protec¡ia
consumatorului care î¿i propune alinierea legisla¡iilor
na¡ionale privind siguran¡a alimentelor ¿i a altor pro-
duse, drepturile consumatorului ¿i a protec¡iei så-
nåtå¡ii popula¡iei, pentru a pune la punct o nouå le-
gisla¡ie valabilå pe tot teritoriul Uniunii cu scopul
de a întåri pia¡a internå.

Conform raportului World Health Report 2000 –
Health systems: improving performance (WHO,
2000), scopul oricårui serviciu de sånåtate este
ob¡inerea unei ståri de sånåtate bune a popula¡iei,
care så råspundå cerin¡elor acesteia, pe baza unei
contribu¡ii financiare corecte.

Interesul pentru modul în care se realizeazå finan-
¡area serviciilor de sånåtate în ¡årile europene este
justificat de dorin¡a de a gåsi cåi de a îmbunåtå¡i func¡io-
narea sistemului nostru de sånåtate, iar cea mai logicå
modalitate este studiul unor sisteme care func¡ioneazå
mai eficient decât cel de care beneficiazå pacien¡ii din
România.

Pentru evaluarea unui sistem de sånåtate, a fost
propuså o abordare bidimensionalå, care så ¡inå cont
de calitate, eficien¡å ¿i acceptabilitate, pe de o parte,
¿i echitate pe de altå parte.
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Modalitå¡ile existente actual pentru finan¡area
sistemelor de sånåtate se pot clasifica astfel:

1. plå¡i directe nerambursabile;
2. taxe;
3. asiguråri sociale de sånåtate;
4. asiguråri private de sånåtate;
5. dona¡ii sau asiguråri de sånåtate comunitare.
Cea mai mare parte a statelor folosesc la nivel

na¡ional un sistem combinat al celor cinci moda-
litå¡i, beneficiind înså preponderent de finan¡are pu-
blicå, prin sistemul de securitate socialå ¿i/sau din
fonduri publice.

De exemplu, în Portugalia, cea mai mare parte a
fondurilor necesare sistemului de sånåtate provin
din taxe, iar în state precum Germania ¿i Fran¡a este,
func¡ional, un sistem cu mai mul¡i participan¡i. Marea
Britanie, Italia ¿i Spania au eliminat complet sistemul
de asiguråri ¿i au ales så sus¡inå sistemul de sånåtate
direct din taxe.

Fondurile private de sånåtate pot proveni fie din
contribu¡ii personale pentru serviciile care nu sunt
subven¡ionate, pot fi plå¡i directe ale pacien¡ilor sau
finan¡ate prin asigurarea personalå sau cea subven-
¡ionatå de angajatori. Toate ¡årile din Uniunea Euro-
peanå precum ¿i alte ¡åri europene oferå cetå¡enilor
acestora Cardul European de Asigurare de Sånåtate,
care, pe baza reciprocitå¡ii, asigurå gratuitate pentru
tratamente medicale de urgen¡å pentru cei care se
aflå în vizitå pe teritoriul acestor ¡åri.

Un raport al Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii
din anul 2000 a publicat un top al primelor 190 de
sisteme de sånåtate din lume, în care pe primul loc
se afla sistemul de sånåtate din Fran¡a, iar pe ultimul
loc la nivel european se afla cel din Rusia (pe locul
130), iar din Uniunea Europeanå este cel din
Letonia, pe locul 105.

Prezentåm în fig. 2 distribu¡ia globalå pe baza
eficien¡ei sistemelor de sånåtate a¿a cum a fost pre-
zentatå în raportul Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii:

Se observå cå în Europa sunt cele mai multe state
cotate ca având cel mai înalt nivel al performan¡ei
sistemelor de sånåtate. În ciuda acestui fapt, cheltu-
ielile pentru serviciile din domeniul sånåtå¡ii su-
portate de stat sunt foarte mari. Ca urmare, în anul
2007 a fost realizat de cåtre Haute Autorité de Santé
un studiu al sistemelor de sånåtate din ¿ase state
considerate ca având un nivel aproximativ apropiat
atât în privin¡a veniturilor popula¡iei, cât ¿i al calitå¡ii
serviciilor de sånåtate oferite. Prin acest studiu s-a
urmårit definirea pentru fiecare afec¡iune de pe lista
de boli cronice a condi¡iilor medicale ce permit scå-
derea cheltuielilor, fårå a se ¡ine seama de gravitatea
afec¡iunii ¿i de prognostic. S-a constatat cå per-
forman¡ele ob¡inute nu erau coroborate cu sistemul
utilizat în aceste ¡åri, deoarece în Germania ¿i Belgia
existå sistemul biscmarckian de asiguråri de sånåtate,
în Olanda, Elve¡ia ¿i Italia predominå asigurårile
private, iar în Suedia, sistemul de sånåtate este com-
plet descentralizat (Tab. 1).

Cheltuielile pe cap de locuitor în cele ¿ase state
variazå de la 631 Euro în Belgia, la 211 Euro în
Olanda (Fig. 3).

În studiu au fost utilizate patru criterii principale
de includere a unor manevre de îngrijire în sistemul
celor finan¡ate de asiguråri: necesitatea, eficacitatea,
costul, raportul cost-eficacitate. Mecanismele de
participare financiarå fiind coplata (sumå fixå),
franciza (când cheltuielile sunt mai mari decât suma
ce reprezinta franciza, pacientul suportå integral
cheltuielile pentru serviciile de sånåtate solicitate),
tichetul moderator (pacientul achitå o parte din cost)
¿i tariful de referin¡å (asiguratorul plåte¿te o sumå

Figura 1. Cre¿terea popula¡iei Uniunii
Europene în timpul procesului de
integrare
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Figura 2. Distribu¡ia globalå a performan¡ei sistemului de sånåtate
(191 State membre, OMS estimåri din anul 1997)

Sursa: Eco-Sante OCDE, 2006

Tabelul 1. Studiul a avut în vedere cadrul demografic ¿i economic al acestor state

Figura 3. Cheltuieli în domeniul sanitar pe cap de locuitor (Europa)
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fixå, pacientul plåte¿te diferen¡a). În aceste state sunt
prezentate în propor¡ie diferitå (Tab. 2).

Concluzia studiului este cå în aceste state, pa-
cien¡ii participå la finan¡area sistemului de sånåtate,
cheltuielile acestora fiind plafonate. Valoarea pla-
fonului fiind element de evaluare a participårii fi-
nanciare echitabile, influen¡eazå pia¡a asigurårilor
medicale ¿i define¿te domeniul asigurårilor
complementare.

Prezentåm în continuare modul în care este
structurat sistemul de sånåtate ¿i cum are loc
finan¡area acestuia în câteva state europene.

În Finlanda predominå serviciile medicale
publice, guvernate local, cele private fiind prezente
într-o propor¡ie de 14%. Fondurile provin 78% din
taxe, 20% de la pacien¡i, guvernul alocând la nivelul
anului 2005 7,5% din PIB. Pacien¡ii plåtesc sume
fixe pentru consulta¡iile medicale (11 Euro/vizitå la
cabinetul medical, 22 Euro/vizitå pentru tratamentele
intraspitalice¿ti, iar la internare 26 Euro/zi în prima
zi ¿i 12 Euro/ zi în perioada urmåtoare), cheltuielile
efectuate de un pacient pe an depå¿ind 590Euro.
Pentru serviciile farmaceutice pacien¡ii sunt par¡ial
rambursa¡i.

Fran¡a are sistemul de sånåtate considerat de
Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii în 2000 ca fiind
cel mai performant din lume ¿i are la dispozi¡ie
11,2% din PIB. Sistemul se bazeazå pe securitatea
socialå (care cuprinde organiza¡ii publice, cu bugete
separate care ramburseazå pacien¡ii indiferent de
sistemul în care au beneficiat de servicii medicale)
care asigurå 70% dintre serviciile medicale ¿i 100%
în cazul maladiilor grave. Din 2002 a fost introduså
în Fran¡a asigurarea universalå de sånåtate.

Irlanda are abia din anul 2005 un sistem organizat
la nivel na¡ional de sånåtate, care are alocatå o sumå
egalå cu 8,2% din PIB. Prin acest sistem, to¡i
reziden¡ii beneficiazå de servicii publice de sånåtate,
bazate pe contribu¡ii generale, cardul european de
asiguråri medicale este gratuit, iar plå¡ile suplimen-
tare sunt solicitate în func¡ie de venit, vârstå, afec-
¡iune. Medicamentele sunt gratuite sau se plåtesc
pânå la maximum 90 Euro/lunå.

Italia are un sistem public de sånåtate care aco-
perå tratamentele ¿i medica¡ia asigura¡ilor, precum
¿i interven¡iile chirurgicale, consulta¡iile medicului
de familie, ale pediatrului, tratamentele dentare.
Suma alocatå guvernamental a fost la nivelul anului

Tabelul 2
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2005 de 8,9% din PIB ¿i a finan¡at 76% din
cheltuieli.

Olanda are un sistem dual de asigurare a sånåtå¡ii:
asiguråri de stat, pentru tratamente îndelungate, cu
spitalizare semipermanentå, asiguråri private, care
constau într-o asigurare obligatorie (ce constau într-un
pachet de servicii definite, peste o anumitå valoare
a veniturilor), serviciile de bazå fiind asigurate
pentru o valoare de bazå (de 100 Euro), indiferent
de vârstå, status. Fondurile sunt asigurate în propor¡ie
de 50% de angajator, 45% asigurat ¿i 5% de guvern.
Noul sistem de asiguråri are caracter privat, cu
limitåri publice, în care to¡i cetå¡enii sunt obliga¡i så
aibå asigurare de sånåtate, iar asiguratorii sunt
obliga¡i så accepte pe oricine, indiferent de vârstå,
sex sau stare de sånåtate. În acest sistem, pacien¡ii
au o responsabilitate financiarå crescutå, specific
sistemului olandez fiind faptul cå acei pacien¡i care
nu au beneficiat de servicii medicale în anul anterior
pot cere returnarea unei sume de 255 Euro.

În Marea Britanie, fiecare din cele patru ¡åri com-
ponente are sistem de asigurare a sånåtå¡ii separat.
Serviciile primare sunt gratuite, asigurate prin
sistemul medicilor de familie ¿i serviciile spitalice¿ti
¿i accesibile tuturor reziden¡ilor permanen¡i. Medi-
camentele sunt gratuite pentru pacien¡ii pânå la 16
ani ¿i pentru adul¡i peste 59 de ani. Din aprilie 2008,
a fost introduså o taxå pentru fiecare re¡etå, cu va-
loare diferitå: Anglia – 2,10£, Irlanda de Nord -
6,85£, Sco¡ia 5 - £, în Wales fiind gratuitå. Serviciile
medicale din centrele medicale guvernamentale sau
la cabinetul medicului curant sunt gratuite, cu platå
fiind serviciile de specialitate, serviciile farmaceutice,
serviciile legate de curele de sånåtate, reabilitarea
din centre extraspitalice¿ti.

Slovacia are un sistem de sånåtate finan¡at în
propor¡ie de 100% din fonduri publice, ¿i are o struc-
turå destul de complexå, bazatå pe infrastructura pe
care a avut-o pânå în 1989.

Sistemul foarte liberal de eliberare a medica-
mentelor din aceastå ¡arå a determinat un exces al
consumului de medicamente, care nu a putut fi sus-
¡inut integral din fondurile existente.

Cehia are un sistem de sånåtate finan¡at în pro-
por¡ie de 92% din fonduri publice ¿i 8% din fonduri
private. Ca o solu¡ie a problemelor legate de chel-
tuielile din ce în ce mai mari legate de asigurarea
sånåtå¡ii, s-a hotårât crearea unui sistem separat
pentru plå¡ile necesare tratårii pacien¡ilor în am-
bulator ¿i separat pentru bolnavii spitaliza¡i, reali-
zându-se în acest mod un control al cheltuielilor
necesare pentru ace¿tia din urmå.

Sistemul de sånåtate din Grecia este caracterizat
de un consum foarte ridicat de medicamente, cauza
acestuia fiind prescrierea excesivå de antibiotice ¿i
lipsa unor studii de cost-eficien¡å a consumului. Este
primul sistem de asigurare a sånåtå¡ii european
pentru care în raportul Organiza¡iei Mondiale a Så-
nåtå¡ii este men¡ionatå existen¡a plå¡ilor neoficiale
cåtre medici, în special chirurgi, cu scopul de a ob¡ine
o calitate crescutå a serviciului, preluarea peste rând
sau o aten¡ie specialå din partea doctorului. Valoarea
acestora este estimatå pânå la aproximtiv jumåtate
din cheltuielile totale pentru sånåtate.

În România, în planul strategic al Ministerului
Sånåtå¡ii Publice 2008-2010 sunt men¡ionate ca
obiective generale cre¿tea ponderii îngrijirilor la
domiciliu, a asisten¡ei medicale primare ¿i a servi-
ciilor de specialitate acordate în ambulator, infor-
matizarea sistemului de servicii de sånåtate ¿i
urmårirea parcursului pacientului, cre¿terea ponderii
de informare, educare ¿i comunicare cu pacientul
pentru prevenirea afec¡iunilor cronice netransmi-
sibile/schimbarea de comportament a popula¡iei
cåtre un comportament sånåtos.

Pentru ob¡inerea unui raport cost-eficien¡å cât mai
bun în sistemul nostru sanitar a fost realizat un
proiect pilot prin care s-au calculat costurile per pa-
cient, pe baza înregistrårii electronice la nivel de
pacient ¿i gruparea acestora în grupe de patologie.
Din anul 2000, acesta a devenit un program na¡ional,
care în 2004 era introdus în 185 de spitale. Din anul
2007, se are în vedere îmbunåtå¡irea sistemului de
clasificare în grupe diagnostice pe baza particulari-
tå¡ilor locale ¿i introducerea unor mecanisme de
ajustare a finan¡årii în func¡ie de tipul spitalelor ¿i
de zona geograficå. În anul 2008, a fost introduså o
nouå reglementare pentru furnizorii de servicii me-
dicale/medicamente o valoare de contract ¿i o clauzå
contractualå nouå care specificå: „Efectuarea de
servicii medicale peste prevederile contractuale se
face pe proprie råspundere ¿i nu atrage nici o obli-
ga¡ie din partea casei de asiguråri de sånåtate cu
care s-a încheiat contractul“.

Ceea ce trebuie så re¡inem este faptul cå sistemele
de ocrotire a sånåtå¡ii sunt gândite pentru a råspunde
necesitå¡ilor de între¡inere a stårii de sånåtate a
popula¡iei ¿i cå existå la nivel mondial o varietate
relativ mare a sistemelor de sånåtate. În unele ¡åri,
sistemele de ocrotire a sånåtå¡ii nu au o func¡ionare
organizatå, pe baza unei planificåri, în timp ce în
altele, acestea sunt rezultatul unor eforturi concertate
ale guvernului, sindicatelor, asocia¡iilor de bine-
facere sau religioase, cu scopul de a pune la dis-
pozi¡ia popula¡iei acele servicii de sånåtate de care
este nevoie.
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