onat Oncologia. Dr. Valeanu: \&quot;Nu prescriu medicamente, ci s
Procurorii DNA au efectuat, marti, perchezitii la companii farmaceutice, la distribuitori de
medicamente, la spitale si clinici de oncologie, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru fapte de
coruptie, in legatura cu presupuse intelegeri privind prescrierea unor medicamente, cu "recompensarea"
doctorilor.
Directia Nationala Anticoruptie arata, intr-un comunicat de presa, ca se efectueaza cercetari intr-o cauza
penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie,
care ar fi fost comise in perioada 2012-2015. Procurorii au facut 61 de perchezitii in Bucuresti si judetele
Ilfov, Sibiu, Mures, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud si Timis, la sediile unor societati comerciale si la
domiciliile unor persoane, a precizat DNA.
"Sunt nevinovata!"
Medicul sef al Sectiei Clinice Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a
declarat presei, la finalizarea perchezitiilor la domiciliul sau, ca este nevinovata. "Sa ne intelegem: sunt
produse originale, aprobate de comisii. Produs original inseamna unul si atat. Deci nu poti sa recomanzi
altceva in locul lui. Aceste produse sunt aprobate de Casa Nationala de Sanatate. Nu intra in competenta
mea sa fac aceste indicatii, care sunt in conformitate cu ghidurile si ceea ce se practica la nivel
international in acest domeniu. Vreau sa va spun un lucru: Retetele se scriu pe pe substanta. Din pacate,
chiar daca eu ca medic as avea si dreptul - din experienta - sa recomand un anumit produs, care il
consider ca e eficient, am experienta cu el, nu mi-a dat efecte secundare, o sa fiti surprinsi, dar
medicamentul este dat din farmacie. Eu scriu substanta de baza, cu denumire comuna internationala, dar
medicatia este data de un farmacist, poate sa fie un farmacist cu studii superioare, dar tot asa de bine ca
acel farmacist poate sa fie un farmacist cu studii medii. Deci eu nu pot sa dau pacientului un medicament
pe care il vreau eu, ramane la latitudinea farmaciei. Astea sunt realitati in toata tara", a declarat Valeria
Valeanu, care considera ca aceste reguli nu sunt cele mai bune, intrucat reteta poate ajunge in mana unui
farmacist cu studii medii, care poate gresi.
De la domiciliul medicului si din cabinetele unde s-au facut perchezitii, procurorii DNA au ridicat
inscrisuri.
"Acele acte au fost verificate la sfarsitul anului 2014 si inceputul anului 2015 de catre ANI, pentru ca
stiti ca am avut si acest control, atat pe incompatibilitate, cat si pe conflict de interese. Si atunci, toate
aceste acte pe care le-au ridicat sunt acte publice, pana la urma, sunt acte declarate, au un aviz al unei
persoane indrituite sa faca acest control", a declarat Valeria Valeanu.
Jandarmii, de paza la usile spitalului
Perchezitiile la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au inceput in jurul orei 13, dupa finalizarea
perchezitiilor domiciliare. Cabinentul medicului sef al Sectiei Clinice Oncologie si Ambulatoriul de
Specialitate Oncologie au fost supravegheate de jandarmi ore in sir.
"Cabinetul de Oncologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate si Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu si cabinetul medicului sef al Sectiei Clinice Oncologie sunt inchise si pazite de jandarmi,
care detin un mandat de perchezitie al locatiilor. Organul judiciar care urmeaza sa efectueze perchezitia
nu a sosit inca in spital", a declarat Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean
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de Urgenta Sibiu, in jurul orei 11.30.

Perchezitiile la Spital s-au terminat in jurul orei 16.
Cuvinte cheie: bucuresti cluj sanatate valea bistrita farmacie salaj cabinete paza dna lice comuna
spitalului clinic judetean de urgenta spitalului clinic judetean de urgenta sibiu clinici infractiuni doctor
doctori directia nationala anticoruptie distribuitor ghid distribuitori nasa oncologie 2012 persoane
locatii icil anzi far prese pana
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