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Către

Redacția DIGI24

DREPT LA REPLICĂ

Digi TV a difuzat următoarea știre în data de 19 decembrie 2016, la Jurnalul de la ora 12, minutul 12:12
- 13:58, link știre http://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-12-00-18-decembrie-2-634481 în care
se precizează că:
”Cel mai mare prejudiciu a fost descoperit însă în ceea ce privește raportarea prețurilor de
referință ale medicamentelor, vorbim despre 85 milioane lei, medicii de familie și spitalele nu au
ținut cont de prețul minim pe care trebuia să-l raporteze"
Departamentul de știri DIGI TV nu a preluat corect datele din raportul Curții de Conturi și nu a făcut o
documentare adecvată, ci a realizat propria interpretare din raportul Curții de Conturi, ceea ce a dus la
distorsionarea realității și prejudicierea imaginii medicilor de familie și a spitalelor, în mod iresponsabil și
fără fundament juridic.
Față de cele prezentate mai jos vă rugăm să ne acordați dreptul la replică deoarece considerăm greșită
interpretarea din știrea din data 19 decembrie 2016 deoarece culpabilizați medicii de familie pentru
presupusele prejudicii constate de Curtea de Conturi la Casele de asigurări de sănătate județene
(CASJ) și Casa națională de asigurări de sănătate (CNAS), cauzate de prescrieri incorecte ale
medicației.
Știrea conform căreia ”medicii de familie și spitalele nu au ținut cont de prețul minim pe care trebuiau să
îl raporteze” este neconformă și profund eronată, deoarece nu este prevăzută o asemenea procedură
de raportare în legislația privind prescrierea de medicamente și de altfel nici nu este precizat acest lucru
în Raportul CC.
Prețul de referință al medicamentelor compensate, față de care CNAS face decontarea în procent de
50%, 90% sau 100% este stabilit strict de CNAS prin Ordinul de ministru al sănătății nr. 75/2009 pentru
aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, și ține cont de
cel mai ieftin produs existent pe piața care conține molecula respectivă, în aceeași concentrație și formă
de prezentare.
Dacă pacientul dorește sau este obișnuit cu un produs care excede prețul de referință, diferența de preț
între medicamentul compensat la prețul de referință și cel ales de pacient(sau oferit de farmacie) o
plătește pacientul, nu CNAS! Așadar, CNAS nu pierde nimic, indiferent ce produs comercial primește
pacientul. Medicul, indiferent de la ce nivel, nu scrie pe rețetă denumirea comercială a
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medicamentului, ci numele moleculei active din el (DCI – denumirea comună internațională) și acest
lucru nu face obiectul unei raportări legate de preț.
În ceea ce privește referirea în știre la
“Validarea și decontarea nelegală a serviciilor medicale raportate de ambulatoriile de
specialitate, medici de familie, precum și a unor prescripții medicale emise pentru pacienții
internați în aceeași perioadă în spitale în regim de spitalizare continuă, în sumă estimată de
969 mii lei. Potrivit prevederilor legale, nu pot fi decontate servicii medicale persoanelor care
figurează ca fiind internate în spital (spitalizare continuă) și care beneficiază în același timp și
de servicii medicale în spitalizare de zi întrucât cheltuielile ocazionate pentru cazurile care sunt
internate prin spitalizare continuă sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului
mediu pe caz rezolvat.”
Facem următoarele precizări: în acest caz este o problemă de integrare și interdependență a datelor
înregistrate în sistem despre serviciile pe care le poate primi un pacient, care apare internat în spital și
concomitent poate primi o prescripție medicală, pe baza cardului de sănătate, și de la medicul lui de
familie, posibilitate care este prevăzută în lege. Pacientul are dreptul la medicamentele necesare și
dacă spitalul nu le are, medicul de familie sau din ambulatorul de specialitate îi poate elibera legal
rețeta. Așadar, medicii au făcut ceea ce era normal și legal să facă, adică și-au ajutat pacienții pentru
accesul la medicamentele de care au nevoie.
Vă îndrumăm ca înainte de a furniza o știre să verificați procedurile legale și aspectele care nu sunt
acoperite de lege și să vă abțineți de la a culpabiliza, cu sau fără motiv, medicii.
În ceea ce privește situația:
“Validarea și decontarea nelegală a unor prescripții medicale cu compensare de 90% din prețul
de referință al medicamentelor, unor persoane care nu se încadrau în categoria <<pensionari
cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună>>, în sumă estimată de 899 mii”
constatăm din nou că Digi TV induce publicul în eroare, afirmând că medicii de familie sunt vinovați
pentru aceste decontări nelegale. În primul rând validările și decontările nelegale (adică neconforme cu
legea) sunt realizate de casele de asigurări.
Curtea de Conturi precizează în raportul său la pagina 40:
“Prescrierea rețetelor compensate cu 90% din prețul de referință al medicamentelor se
efectuează de către medicii de familie în baza prezentării ultimului talon de pensie și a
declarațiilor pe proprie răspundere ale pacienților, iar decontarea acestor medicamente
compensate se suportă astfel:
- în cuantum de 50% din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
- în cuantum de 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.”
Având în vedere că medicii de familie au responsabilitatea să prescrie medicamente pe acest program
ținând cont de ceea ce declară pacientul, prescrierile eronate nu pot fi puse în sarcina acestora, vina
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purtând-o sistemul informatic al CNAS care nu poate clasifica diversele categorii de asigurați după
caracteristicile acestora prevăzute în lege.
Nu este prima oară când DIGI TV creează o imagine nefavorabilă medicilor de familie și vă atragem
atenția că este o atitudine iresponsabilă care educă greșit publicul și poate altera actul medical prin
crearea unui mediu de neîncredere între pacient și medicul său.
Așa cum obligația noastră este de a trata corect și profesionist pacienții, datoria dumneavoastră este de
a informa publicul respectând adevărul, interpretarea corectă a legislației și mai ales, respectându-vă
profesia și auditoriul. Rugăm ca pe viitor departamentul de știri să ceară un punct de vedere și părților la
care face referire. Vă solicităm un necesar drept la replica și vă informăm că vă acceptăm scuzele.
link raport Curtea de Conturi: http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/RaportCNAS2016.pdf

Cu stimă,
Dr. Rodica Tănăsescu
Președinte SNMF
Vicepreședinte AMF-B
www.amf-b.ro
www.snmf.ro
Numai împreună putem deveni puternici!
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