
Taxa pentru consultatiile la cerere din Urgenta Spitalului Municipal Medias a fost sistata

   Taxa pentru consultatiile la cerere instituita la Compartimentul de Primire Urgente Medias a fost
anulata. Managerul Spitalului Municipal Medias, Bogdan Burghelea, a explicat marti dimineata ca 9
persoane au fost taxate cu 50 de lei fiecare pentru diferite consultatii, medicul care a taxat respectivile
persoane facand un exces de zel. " Din pacate au survenit niste neintelegeri. Aveasta taxa de consultatie
care era prevazuta pentru consultatiile la cerere pentru pacientii cronici care se prezinta in ambulatoriul de
specialitate fara a respecta cerintele legale privitoare la prezentarea la consultatie, respectiv sa prezinte un
bilet de trimitere de la medicul de familie. Aceasta taxa fusese stabilita de Comitetul Director. Din
pacate, din cauza unor neintelegeri si a unui exces de zel din partea unor angajati din cadrul Centrului de
Primire Urgente, aceasta dispozitie a fost interpretata eronat si in cursul weekend-ului trecut au fost
cateva situatii, respectiv 9 persoane carora li s-a perceput taxa la nivelul Centrului de Primire Urgente.
Repet, a fost o neintelegere si niciodata nu s-a pus problema de percepere de taxa pentru consultatiile de
urgenta si era vorba doar de acei pacienti cronici neasigurati sau care prefera sa se prezinte direct la
medicul specialist fara a urma drumul legal de prezentare la medicul de familie. Ca si manager al
Spitalului Municipal Medias, eu doresc sa imi cer scuzefata de pacientii carora li s-a perceput aceasta taxa
si ii rog sa se prezinte la nivelul casieriei Spitalului Municipal Medias pentru restituirea sumei care a fost
incasata. in momentul de fata am decis sistarea acestei taxe pana la aparitia luna viitoare a noului
contract-cadru si a prevederilor privind pachetul de baza al asigurarilor de sanatate si pana la stabilirea
noilor norme de aplicare ", a spus managerul Spitalului Municipal Medias, medicul primar chirurg
Bogdan Burghelea.  
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