
Mai multe medicamente gratuite pentru pensionari
♦ Batranii cu pensie mai mica de 1.400.000 de lei vor primi mai multe medicamente gratuite ♦ Listele nu
au aparut inca in judet ♦ Pensionarii cred ca gratuitatea pentru mai multe medicamente ar fi o mana
cereasca pentru ei 
  
  Pensionarii vor beneficia, de luna viitoare, de mai multe medicamente gratuite. Ministerul Sanatatii a
aprobat  o noua lista de medicamente  produse in Romania, care se vor acorda gratuit pensionarilor cu
venituri mai mici de 1.400.000 de lei.
  
  Anul acesta, lista de medicamente gratuite pentru pensionarii cu venituri mici a fost suplimentata de la
199 de medicamente, la 254. Toti cei care au pensii sub 1.400.000 de lei beneficiaza de trei medicamente
gratuit, care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala in tratament ambulatoriu. Prescrierea se poate
face in baza talonului de pensie si a actului de identitate. reteta este eliberata de medicul de familie sau de
cel de specialitate care a incheiat contractul de finantare cu Casa de Asigurari de Sanatate. 
  
  Noua lista este asteptata de farmacistii din Sibiu
  Farmaciile din Sibiu nu au primit, inca,  nici o lista cu aceste medicamente si asteapta noi reglementari
de la centru, adica de la Ministerul Sanatatii. Presedintele Colegiului Farmacistilor din Sibiu, Aurelia
Rasdeaconu a precizat ca inca nu a auzit de largirea acestei liste cu medicamente gratuite pentru
pensionarii cu venituri mici.  "Asteptam ca Ministerul Sanatatii sa anunte Casa Nationala care, la randul
ei, va lua legatura cu Casa Judeteana, de la care vom afla si noi toate detaliile. Se majoreaza plafonul de
medicamente gratuite, dar daca il vom depasi, aceste medicamente se vor elibera intr-o masura mai mica"
. 
  
  Pensionarii s-au saturat de promisiuni
  Satui de atatea promisiuni electorale, pensionarii sibieni sunt sceptici la asemenea hotarari ale
Guvernului, menite sa le faciliteze cumpararea medicamentatiei. Ei sunt nemultumiti de banii pe care
trebuie sa-i dea lunar pe medicamente. stefan Florea, de 70 de ani este pensionar si cheltuie in fiecare luna
pe medicamentele cumparate, intre 600 si 700 de mii de lei.  "Nu cred ca dintr-o pensie amarata de
1.375.000 de mii de lei este usor sa dai jumatate numai pe medicamente. Este foarte greu pentru noi sa
supravietuim, dar nu avem ce face. Ni se mai elibereaza si medicamente compensate, dar tot platim multi
bani pentru ca avem nevoie de o multime de medicamente" . 
  Intrebata de reporterii Ziarului Obiectiv care este parere ei despre largirea listei de medicamente gratuite
pentru pensionarii cu venituri mici, Fimia Cornea, de 69 de ani, care are o pensie de numai 1.200.000 de
lei, mai avea putin si ii dadeau lacrimile.  "Eu am o pensie de 1.200.000 de mii de lei. Din pensia asta
amarata, 700.000 de lei ii dau la farmacii pentru a-mi  lua medicamentele de care am nevoie. Eu sunt de
parere ca era nevoie de o asfel de masura, ca sa nu mai cheltuim atatia bani. De exemplu, as avea nevoie
acum de medicamente, dar nu le pot lua pana nu primesc pensia" , a declarat femeia. 
  Pentru ca pensionarii se plang de conditiile de trai din Romania si de pensiile mici care nu le permit sa
supavietuiasca de pe o luna pe alta, masura de suplimentare a medicamentelor gratuite apare ca o mana
cereasca.
  
  Mihaela MOCANU
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