Document de poziție
Întreținere pentru bătrâni și transformarea spitalelor neperformante în case de îngrijire a acestora
Conform datelor disponibile, în anul 2017 au fost tratați 4.090.257 de pacienți în 407 spitale din sistemul
public, estimându-se că aproximativ 25% au fost pacienți cu vârste peste 65 de ani.

Totodată, în baza datelor furnizate de Ministerul Muncii în anul 2015, aproximativ 1000 de persoane erau
înscrise pe listele de așteptare pentru găzduire în centrele rezidențiale pentru vârstnici aflate în
administrarea statului.
Conform acelorași statistici, un număr de 10.600 de persoane erau internate în 246 de centre pentru
vârstnici, de stat şi private.
În aceeași perioadă, funcţionau 105 de cămine publice pentru persoanele vârstnice, cu o capacitate de
7.019 locuri şi erau înregistrate 907 de solicitări pe listele de aşteptare. (surse Economica.net)
19 dintre căminele publice sunt foste unităţi spitalicești desfiinţate în anul 2010 prin Hotărâre de Guvern,
reprofilate în cadrul programului naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane
vârstnice", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 2011.
Bilanţul făcut în octombrie 2015, arată că în cele 19 unităţi sanitare reprofilate erau găzduiți un număr de
889 de persoane în vârstă.

În anul 2010, când au fost desființate cele 68 de spitale, ca urmare a « reformei în Sănătate », acestea ar fi
trebuit să devină « cămine pentru vârstnici » și în acest scop s-a alocat suma de 200 de milioane de lei.

Dintre acestea, doar 31 de milioane de lei au fost folosite pentru transformarea celor 19 spitale în cămine
pentru vârstnici, cu o capacitate totală de 949 de locuri.

Cămine pentru
bătrâni în
România :

Număr locuri în
cămine:

Persoane internate
în medie în cămine
pentru vârstnici:

246 cămine
dintre care:

12.620 locuri în cămine
publice şi private.
Dintre acestea:

În medie, 10.549
bătrâni internaţi în
cămine publice şi
private. Defalcat:

105 cămine
publice

7.019 locuri în cămine
publice, însă nu toate
sunt disponibile să fie
ocupate

În medie, 5.892
bătrâni internaţi în
cămine publice

141 cămine
private

5.601 locuri în cămine
private

În medie, 4.657
bătrâni internaţi în
cămine private

Este alocarea din anii trecuți
suficientă pentru a reforma situația
căminelor de bătrâni? Concret, cu
spitalizarea acestei categorii de
populație, statul cheltuiește mult mai
mulți bani, ocupă spațiul spitalicesc
nerezolvând în realitate adevărata
problemă. Aceștia nu sunt neapărat
bolnavi cronici, ci au rămas fără un
sprijin direct, sunt singuri și nu se
descurcă în gospodărie sau maladia
de
care
suferă
necesită
o
supraveghere permanentă. În acest
context, este nevoie de o regândire a
strategiei pentru vârstnici, astfel încât
cererea tot mai mare pentru
asemenea instituții să fie satisfacută
într-o proporție cât mai mare.

Programele lansate din 2011 încoace,
pentru înființarea și finanțarea
așezămintelor pentru bătrâni, au
avut alocate fonduri importante, iar acum ar trebui sa aibă sume bine definite în bugetele autorităților
locale de care aparțin. Din nefericire, situația este în multe cazuri la limita minima acceptabilă, iar factorii
de decizie ignoră realitatea.
Context
Statistici pensionari. Institutul de Cercetare a Calității Vieții, a stabilit nivelul minim de trai decent pentru
un pensionar în luna iunie 2017, în cuantum de 735 lei. Sub acest nivel, în luna iunie 2017 ( !), se aflau un
număr de 1.771.150 de pensionari, asigurați în sistemul social (37,89% din total), care nu aveau
posibilitatea să aloce mai mult pentru nevoile proprii.

Pensia medie de asigurări sociale de stat și agricultori în luna iunie 2017, a fost de 939 lei, însă din totalul
de 5.050.049 pensionari, 2.815.869 pensionari (55,76%) au avut pensii care s-au situat sub acest cuantum.
Doar 10 772 de pensionari au pensii peste 4000 ron. 32% din pensionari nu fac față cheltuielilor cu venitul
lor net.
Nevoia. În condițiile in care spitalele-cămin, au liste de așteptare, iar în cele private 83% dintre locurile
disponibile sunt ocupate, rezultă o medie anuală de 10.549 de persoane vârstnice gazduite în cămine.
Unele dintre aceste așezăminte primesc de la bugetul de stat conform prevederilor HG nr.1217/2008, o
subvenţie de 250 de lei pentru fiecare persoană vârstnică găzduită.
Căminele pentru persoane vârstnice administrate de asociaţii şi fundaţii, în calitate de furnizori privaţi de
servicii sociale, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în baza prevederilor
Legii nr. 34/1998.

În
afara
sumelor decontate de stat, vârstnicii sau aparţinătorii lor, plătesc suplimentar în medie, între 1.300 lei şi
2.000 de lei lunar pentru internarea într-un centru rezidențial privat.
În 3 dintre județele țării, nu există cămine de stat, ci doar unele private; în 13 judeţe nu există cămine
private, ci doar de stat;
Cadrul legal. Legislația în domeniul sanitar nu permite furnizorilor de servicii medicale să încheie
contracte de asigurări cu casele județene de asigurări pentru găzduirea, tratarea și îngrijirea pe perioadă
nedeterminată a acestui gen de clienți/pacienți, iar sumele decontate pentru serviciile medico-sociale sunt
insuficiente pentru acoperirea costurilor generate de «staționarea» acestora într-un spital.
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice nu acoperă întreaga problematică a
acestei categorii de populație, iar prevederile sale sunt depășite și oricum nu se aplică corespunzător;

Nota bene: Cadrul legal reglementează separat îngrijirea vârstnicilor ca și serviciu social din bugetele
administrației locale, Ministerul Muncii vs serviciile medicale de care aceștia au nevoie în cadrul unităților
medicale specializate sau la domiiciliu.
Finanțarea. Toate căminele pentru persoane vârstnice sunt finanțate conform legii din bugetele consiliilor
locale, constituite din taxe și impozite locale, precum și contribuții/subvenții de la bugetul de stat.

Conform Notei de Fundamentare HG 34/2016 (Anexa 4), statul ia în considerare următoarele costuri: ”În
anul 2015: - din totalul cheltuielilor, contribuția persoanei beneficiare reprezintă 22%, iar bugetele locale
cumulat, au contribuit cu 67%, iar restul până la 100%, au reprezentat alte surse (0,8%), cu precizarea că

estimarea are la bază sumele raportate pentru anul 2015 care includ și cele 19 cămine finanțate din
bugetul de stat (11% din total). Standardul de cost anual este 23.784 lei/persoană. Înmulțind 6.798 de
persoane (număr mediu lunar) cu 10% din standardul de cost (reprezentând 2.378 lei/an), obținem:
Legalitatea căminelor. Acreditarea acestor centre este mai mult o formalitate birocratică. O fundaţie sau
o firmă de apartament trimite prin e-mail, la Ministerul Muncii, actul de înfiinţare, statutul, CV-ul unui

angajat calificat în asistenţă socială şi angajamentul că în maximum 3 ani va acorda servicii sociale.
Ministerul Muncii emite un certificat de acreditare şi înscrie furnizorul în Registrul Electronic Unic al

Serviciilor Sociale. Adevăratul test este licenţierea. Furnizorul acreditat completează o fişă de autoevaluare
cu 114 criterii din care trebuie să îndeplinească 75%. Ministerul verifică documentele doveditoare şi
eliberează o licenţă provizorie pentru un an. Ulterior, inspectorii sociali verifică existența și condițiile în
care funcționează căminul. Dacă standardele minime de funcționare și de calitate sunt îndeplinite, se
eliberează o licenţa pentru 5 ani. În realitate, conform doamnei Cerasela Bechir, preşedintele Asociaţiei
Directorilor Instituţiilor pentru Vârstnici, există o mulțime de centre rezidențiale sau cămine private, care
nu sunt înregistrate, nu sunt licențiate și care funcţionează în condiții de ilegalitate. O lege permisivă şi un
control insuficient gestionat, cu pasarea responsabilităților între instituţiile statului, fac ca îngrijirea
bătrânilor, unii dintre ei cu boli grave, să depindă doar de onestitatea și disponibilitatea celor cărora le
sunt încredinţaţi.
Imagine de ansamblu. Astăzi, când numărul persoanelor peste 60 de ani este în continuă creștere (ONU
și Banca Mondială previzionau 10%/an), iar proiecțiile demografice ale ONU pentru 2020 se cifrează la
aproximativ 20% din populația Terrei, o bună parte a populației vârstnice din România nu dispune de
resurse financiare pentru o viață decentă. Astfel, calitatea vieții acestei categorii de populație este
compromisă cu bună știință. Cheltuielile pentru întreținerea locuinței, asigurarea alimentelor și a serviciilor
de sănătate depășesc cu mult resursele financiare ale majorității vârstnicilor, iar preocupările pentru
participarea la viața socială și culturală rămân reziduale, în condițiile în care nu există un sprijin real și
consistent din partea «statului».

PROPUNERI
Cazuri comparate: Berlin vs. Bucuresti
Întreaga lume se confruntă cu o îmbătrânire accelerata, în Berlin 27,5% din populația de 3,4 milioane de
locuitori are vârsta peste 60 de ani, în timp ce în București procentul este similar, de 26,5% din 2,5

milioane de locuitori. Totuși, la nivelul locurilor din căminele de bătrâni, comparația este complet
disproporționată. 1500 de locuri în București și Ilfov vs 30.000 locuri în Berlin.
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