
Autoritatile sanitare au inceput sa caute pseudovinovatii esecului reformei sanitare
Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) vor lua la puricat
farmaciile Capitalei, pentru a verifica daca acestea respecta dreptul asiguratilor de a beneficia de retete
compensate si gratuite. Cei care vor fi gasiti in neregula risca sanctiuni aspre, mergand pana la rezilierea
contractului dintre farmacie si CASMB. Decizia a fost luata in urma unei intalniri dintre ministrul
Sanatatii si Familiei, Daniela Bartos, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS),
Eugeniu Turlea, si alti reprezentanti ai CNAS, in care s-a analizat situatia farmaciilor care nu elibereaza
medicamente compensate si gratuite. In mod ciudat, printre participantii la discutie nu s-au numarat si
reprezentantii Colegiului Farmacistilor, asa cum era normal, pentru a-si putea apara interesele. Potrivit
unui comunicat al Biroului de presa al MSF, farmaciile care mai au valoare de contract, adica cele care nu
au epuizat fondurile destinate pentru eliberarea medicamentelor compensate si gratuite si care elibereaza
doar retete compensate vor fi controlate de CASMB si sanctionate. In cazul farmaciilor care mai au
valoare de contract si care elibereaza in mod preferential retete compensate si gratuite, CASMB va rezilia
contractele cu acestea. Dupa cum ne-a declarat presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania
(CFR), profesorul Dumitru Lupuleasa, este normal ca aceste farmacii sa fie sanctionate, insa aceste
cazuri sunt izolate si nu se poate spune ca exista mari probleme din cauza lor.  "Marea majoritate a
farmaciilor nu mai elibereaza medicamente compensate si gratuite din cauza faptului ca si-au epuizat
valoarea de contract si nu mai pot onora aceste retete", ne-a declarat profesorul Dumitru Lupuleasa.
Farmaciile care nu mai au valoare de contract se impart in doua categorii cele care au respectat valoarea
de contract si nu mai elibereaza retete compensate si gratuite si cele care nu au respectat valoarea de
contract, dar au continuat sa elibereze retete peste plafonul contractat. Aceste retete compensate si
gratuite totalizeaza, pana acum, aproximativ 200 de miliarde de lei. Autoritatile sanitare spun ca retetele
respective nu vor mai fi decontate, farmacistii fiind nevoiti sa plateasca acesti bani, probabil, din propriul
buzunar. Declaratiile de acum ale sefilor Sanatatii se contrazic, insa, cu ceea ce a promis presedintele
CNAS in luna februarie.  "Acum trei luni, presedintele CNAS ne-a spus ca putem elibera medicamente
compensate si gratuite pana la incheierea contractelor si ca vor fi decontate, insa acum se pare ca-si ia
vorbele inapoi. Nici nu stim ce sa mai credem", ne-a spus profesorul Dumitru Lupuleasa.
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