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Implicaţiile
socio-economice
ale reformelor sistemelor
de sǎnǎtate
Mihaela Cristina Drăgoi
There were three major types of health care systems that operated in Europe.
Since none of them managed to offer maximum effects with minimum input,
reforms all around the continent started to take place.
The main purpose of these reforms is to try and mix the three existent models in
order to create a better health care system, that improves both the quality of the
services provided, as well as the satisfaction of pacients and the general state of
health of the population.
This paper aims to provide a clearer view of the three European models of health
care systems, as well as the implications, both on the economy of the countries and
on the population, that their reforms have.
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Sntatea, în accepţiune larg, nu poate fi separat de dezvoltarea
economic şi de calitatea vieţii. Relaţiile între sntate şi economie
sunt complexe, sntatea putând constitui în acelaşi timp o condiţie
de sine stttoare sau un efect al dezvoltrii economice.
Populaţia sntoas reprezint un factor important care influenţeaz
dezvoltarea social-economic: persoanele sntoase tind s
primeasc o instruire corespunztoare, lucreaz mai productiv, majorând bunstarea proprie şi a societţii. Standardele înalte de viaţ
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contribuie simţitor la îmbuntţirea sntţii publice, iar urbanizarea
a modificat şi ridicat nivelul de educaţie şi informare (specializarea cadrelor, profesii medicale şi paramedicale), a indus schimbri în modul
şi comportamentul de viaţ (stil de viaţ sntos). Aceste mutaţii se
resimt în dezvoltarea şi reorganizarea sistemului de îngrijiri de
sntate, prin diversificare şi specializare, adoptarea celui mai eficient
sistem de asigurri sociale.
Problema referitoare la aportul sntţii la dezvoltarea economic
sau lipsa acestuia – sntatea fiind considerat un simplu consumator
de resurse ale societţii, reprezint tema fundamental de discuţie
între conceptele cu orientare social şi cele bazate pe relaţiile de piaţ.
Relaţia dintre sntate, dezvoltare economic şi calitatea vieţii este
extrem de dinamic fiind în atenţia multor organizaţii naţionale şi
internaţionale. Astfel, Uniunea European şi-a propus câteva obiective
clare în vederea ameliorrii calitţii vieţii şi a sntţii cetţenilor
si. Domeniile vizate acoper toat sfera vieţii : mediul înconjurtor,
dezvoltarea durabil a agriculturii şi a pescuitului, a alimentaţiei
sntoase, a bunstrii persoanelor în vârst şi cu dizabilitţi, lupta
împotriva bolilor infecţioase, dar şi competitivitatea bio-industriei europene. Programele sunt diverse, acoperind per ansamblu calitatea
vieţii şi gestiunea resurselor. Aceste programe speciale au fost orientate
pe mai multe direcţii, printre care se numr : alimentaţia, nutriţia şi
sntatea, promovarea sntţii, controlul bolilor infecţioase, genetica şi biologia molecular, mediul înconjurtor şi sntatea,
îmbtrânirea demografic şi dizabilitţile etc.
Sistemele de îngrijiri de sntate au fost construite pentru a obţine un
optim al relaţiei dintre sntate şi dezvoltare economic. Specificul
fiecrui tip de sistem european a generat şi reforme diferite, menite s
îmbuntţeasca în mod continuu calitatea vieţii şi s previn şi s
soluţioneze provocrile unei societţi aflate în continu schimbare.
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În Europa opereaza trei modele ale sistemelor de îngrijiri de sntate
(SIS) şi anume:
a) modelul serviciului naţional de sntate (SNS) – tip Beveridge;
b) modelul sistemului de asigurri sociale de sntate (SAS) – tip
Bismarck;
c) modelul sistemului centralizat de stat (SCS) – tip Semaşko.

Modelul SNS, imaginat de britanici, funcţioneaz în Danemarca, Finlanda, Irlanda, Norvegia, Suedia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania şi,
evident, Anglia. Sistemul are ca surs de finanţare taxele generale, este
controlat de guvern şi dispune de un buget de stat, existând totodat
şi un sector privat. În acest model accesul este liber pentru toţi
cetţenii, acoperirea este general, iar conducerea se asigur prin intermediul autoritţilor de stat. Medicii sunt fie salariaţi, fie pltiţi în
funcţie de numrul pacienţilor înscrişi pe listele lor (proces ce poart
denumirea de capitaţie), fiind practicat într-o oarecare msur coplata de ctre solicitant a unei prţi din costul unor prestaţii.
În perioada anilor ’50, acest model a influenţat semnificativ politica
sanitar în ţrile nordice şi unele ţri ale Europei de Sud (Grecia, Italia, Portugalia, Spania şi Turcia) precum şi variatele programe de reforme sanitare din anii ’70.

Modelul SAS – este cel mai rspândit program naţional de asigurare
medical, bazat pe compilarea elementelor de asigurare social şi
medical, introdus în Germania, Austria, Belgia, Elveţia, Franţa,
Luxemburg şi Olanda, fiecare program din aceste ţri având propriile
particularitţi şi caracteristici. Aceste programe numite “asigurarea în
caz de boal” sunt bazate pe principiul oferirii beneficiilor sanitare,
inclusiv a pensiilor de vârst, beneficiilor pentru persoanele cu
dizabilitţi şi compensaţiilor pentru pierderea capacitţii de munc.
Sistemul este finanţat prin contribuţia obligatorie a salariaţilor şi patronilor (cotizaţii) în funcţie de venit sau/şi prin taxe generale. Acoperirea este larg, dar acolo unde asigurarea nu este obligatorie rmân
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categorii de populaţie fr acces la beneficiile sistemului. Sumele colectate sunt dirijate spre organisme sau agenţii care asigur gestiunea
financiar a “fondurilor”. Aceste fonduri de asigurri contracteaz cu
spitalele şi medicii de familie serviciile ce urmeaz a fi oferite
asiguraţilor. Contractele cu practicienii au la baz taxa pe serviciu/prestaţie, iar cu spitalele se bazeaz pe bugete adesea globale.
Mecanismele de finanţare a acestor sisteme vizeaz abordarea curativ
a problemelor de sntate şi doar în situaţii excepţionale efectuarea
msurilor preventive şi de promovare a sntţii.

Modelul SCS a fost caracteristic ţrilor din Europa Central şi de Est
(TECE), foste socialiste, aflate astzi în plin transformare. Sistemul
era finanţat de la bugetul de stat şi controlat de stat prin sistemul de
planificare centralizat. Statul avea monopolul serviciilor de sntate
(nu exista sector medical privat), acestea fiind proprietatea sa; de asemenea, personalul sanitar era în întregime salariat (al statului)
Acest sistem oferea o asistenţ medico-sanitar universal gratuit,
cu utilizarea unui exces de resurse de personal medical, paturi
spitaliceşti, policlinici şi alte servicii, cantitatea fiind în defavoarea
calitţii. În acest sistem lipseau mecanismele de analiz economic şi
epidemiologic. Prioritatea financiar şi politic era oferit asistenţei
spitaliceşti în detrimentul celei ambulatorii, iar examinrile regulate, în
mas, constituiau principala metod a medicinei preventive. Prin urmare, în acest tip de model, prioritatea social a sistemului de
sntate era joas.
Fiecare sistem are avantajele şi defectele sale. Astfel, deşi SNS este relativ neoneros şi are un impact pozitiv asupra strii de sntate, medicii sunt lipsiţi de stimulente, exist liste lungi de aşteptare pentru
anumite acte medicale, iar sistemul are o doz înalt de birocraţie. În
SAS, performanţele medicale sunt relativ înalte, dar cheltuielile pe care
le implic sunt cele mai mari din Europa. Costurile administrrii sistemului sunt mari şi genereaz un consum indus ridicat. Cât priveşte
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SCS, acesta este lipsit de iniţiativ şi competiţie, activitatea medical
este una funcţionreasc, este subfinanţat, ineficient şi neperformant,
cu un impact redus asupra strii de sntate.
Schimbrile în sistemele de sntate au cptat o amploare fr
precedent la sfârşitul anilor ’80 în numeroase ţri din Europa şi America. Schimbrile urmresc eliminarea sau reducerea disfuncţiilor
aprute atât în ţrile democratice cu o economie de piaţ stabil, cât
şi în ţrile care au avut o economie bazat pe monopolul de stat al
factorilor de producţie, cu un sistem de planificare centralizat, rigid şi
de comand.
Nemulţumirile care au generat procesul de reformare a sistemelor de
îngrijiri de sntate au fost prezente în masa contribuabililor, a utilizatorilor, a medicilor şi instituţiilor sanitare (a furnizorilor de îngrijiri),
precum şi a autoritţilor politice şi administrative. Insatisfacţiile vizau
creşterea cheltuielilor pentru sntate într-un ritm greu de suportat,
fr ameliorarea substanţial a strii de sntate, insuficienta acoperire a populaţiei cu servicii, absenţa unor mecanisme eficiente de asigurare a calitţii, volumul exagerat de munc zilnic, insuficienţa elementelor de stimulare, ineficienţa managerial etc.
Realitatea arat c schimbrile survenite în SIS au fost fie revolutive,
brutale, fie silenţioase sau evolutive. Primele sunt cele care presupun
modificri structurale de fond, atât ca acelea care au generat cele trei
modele – Beveridge, Bismarck, Semaşko, cât şi ca încercrile care se
fac în prezent în Europa Central şi de Est şi care vizeaz în principal
proprietatea asupra factorilor de producţie, sursele şi sistemul de
finanţare a SIS, alocarea resurselor şi sistemele de plat a furnizorilor
de îngrijiri.
Schimbrile evolutive care au loc în ţrile cu economie de piaţ stabilizata (Marea Britanie, Olanda, Germania şi altele) au adus ameliorri
sistemelor existente fr înlocuirea, distrugerea sau destructurarea lor.
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În mod evident, nici o schimbare la nivelul SIS nu poate s
contravin principiilor care guverneaz politica Organizaţiei Mondiale
a Sntţii, “Sntatea pentru toţi”, şi anume :
a) egalitatea şanselor ;
b) etica acţiunii de politic sanitar ;
c) participarea activ a populaţiei ;
d) promovarea sntţii şi prevenirea bolilor ;
e) prioritatea îngrijirilor primare de sntate ;
f) acţiunea intersectorial ;
g) cooperare internaţional.
În aceste condiţii, reformele în SIS din Europa vizeaz în special :
 echilibrarea alocrii resurselor financiare (teritorial şi între categorii de servicii) şi controlul costurilor
 reducerea inechitţilor în oferta şi accesul la servicii
 îmbuntţirea gradului de satisfacţie a furnizorilor şi utilizatorilor de îngrijiri
 ameliorarea eficacitţii şi impactul SIS asupra strii de sntate
(output şi outcome)
 reducerea utilizrii inadecvate a tehnologiilor moderne
 corectarea stimulrii inadecvate a consumului medical (consumul indus de ofert)
 introducerea competiţiei controlate (între furnizorii publici
şi/sau privaţi, organizaţii de asigurri etc)
 separarea furnizorilor de servicii
cumprtori (deţintorii de fonduri)
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cumprtorii de servicii

contractuale

între

furnizorii

şi

 plata medicilor şi a instituţiilor pe baza unor criterii de
performanţ
 introducerea unor mecanisme de asigurare a calitţii îngrijirilor
de sntate
 introducerea metodelor manageriale moderne în conducerea
serviciilor de sntate
 descentralizarea SIS prin deconcentrare şi delegarea autoritţii.
În momentul actual, modificrile realizate la nivelul SIS anterioare în
ţrile din Europa Central şi de Est trebuie s fie concordante cu
principiile democratice şi regulile unei economii de piaţ în formare.
Transformarea, în perioada de tranziţie, este anevoioas, cu capcane
costistoare şi de durat. Reformele SIS din aceste ţri, între care şi
România, au în vedere câteva realitţi comune. În principal este vorba
de recunoaşterea rolului pe care îl are sntatea pentru întreaga dezvoltare social, dar şi de faptul c o sporire necontrolat a cheltuielilor pentru sntate poate avea un impact negativ asupra creşterii economice. În al doilea rând este necesar s ia în considerare faptul c în
perioada de tranziţie starea de sntate a populaţiei înregistreaz o
degradare continu. A treia problem critic o reprezint inadecvarea
bazei materiale a serviciilor de sntate la nevoile esenţiale ale modelului actual de morbiditate, ineficienţa serviciilor preventive şi lipsuri în
asigurarea cu medicamente şi materiale sanitare consumabile. În al patrulea rând, este vorba de formarea, repartizarea şi utilizarea
inadecvat a personalului sanitar. În al cincilea rand, se remarc lipsurile şi distorsiunile financiare din SIS : subfinanţare, ineficienţ
intern, practici bugetare birocratice, cheltuieli greşit orientate,
dificultţi în transformarea sistemului de finanaţare.
Astfel, ceea ce rezult din analiza reformelor care au loc în ţrile europene este convergenţa acestora spre “modele mixte” cu mecanisme
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de reglare efectiv prin control public şi “piaţ controlat”. Aceasta
se traduce prin introducerea unor elemente de piaţ (reglare liber) în
SNS de “tip britanic” şi a unor mecanisme de control guvernamental
sau administrativ în SAS de “tip german”.
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