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Peste 2,5 mil. de RON pentru
programele na¡ionale de sånåtate
– Over 2.5 mil. RON for national health programs –

G

uvernul a adoptat miercuri
Programele na¡ionale de sånåtate
pentru anul 2007, care însumeazå 2.745.083 lei noi: Programul de prevenire ¿i control al
bolilor cu impact major asupra stårii de sånåtate
a popula¡iei, care con¡ine 8 subprograme, ¿i
Programul na¡ional de sånåtate cu scop curativ,
finan¡at exclusiv din bugetul CNAS ¿i care are în
componenta 11 subprograme.
Hotârarea de Guvern prin care au fost aprobate cele douå programe va intra în vigoare începând cu luna aprilie 2007, a precizat Ministrul
Sånåtå¡ii Eugen Nicolaescu.
„Avem o cre¿tere a volumului financiar cu
32,2% în 2007 fa¡å de 2006, toatå cre¿terea fiind
pe baza bugetului Ministerului Sånåtå¡ii Publice“,
a declarat Nicolaescu.
Ministrul a spus ca executivul a adoptat o Ordonan¡å de Urgen¡å de pentru modificarea legii
privind reforma în sånåtate, care så permitå Ministerului Sånåtå¡ii så facå transferuri cåtre Casa de
Sånåtate, pentru a putea finan¡a o parte din programele pe 2007 atât din Fondul Na¡ional Unic
de Asiguråri Sociale de Sånåtate, cât ¿i din fondurile pe care le are la dispozi¡ie ministerul.

„La elaborarea acestui act normativ am ¡inut
cont de toate recomandårile organiza¡iilor interna¡ionale, ale Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii,
dar mai ales de necesitå¡ile popula¡iei, de
indicatorii sanitari înregistra¡i pânå în prezent ¿i,
totodatå, de tot ceea ce cetå¡enii ne-au semnalat
în decursul anului 2006 ca urmare a derulårii
programelor de sånåtate“, a explicat Nicolaescu.
În cadrul Programul de prevenire ¿i control al
bolilor cu impact major asupra stårii de sånåtate
a popula¡iei, sunt cuprinse douå componente noi
privind profilaxia, care se bazeazå pe bolile
cardio-vasculare ¿i pe cele cerebro-vasculare.
O altå noutate vizeazå bolnavii de diabet, pe
cei care au probleme de tratament de naturå
oncologicå sau post-transplant. „Pe data intrårii
în vigoare a hotårârii de Guvern, insulinele se vor
da cåtre cetå¡eni prin orice farmacie cu circuit
deschis. Se renun¡å la sistemul centralizat prin
care insulinele se eliberau doar prin farmaciile
de spital, cele cu circuit închis“, a spus ministrul,
adaugând cå acela¿i lucru se întâmplå ¿i pentru
medicametele pentru tratamentul bolilor oncologice care se pot realiza ambulator ¿i pentru medicamenta¡ie post-transplant. 
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