Medicii de familie din Maramureş se revoltă şi nu vor semna contractele cu CAS
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Medicii de familie din Marmureş sunt extrem de revoltaţi şi spun că nu vor semna Contractul
cadru cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Maramureş. Aceştia spun că actele
sunt stufoase, legislaţia nu este clară, modificările făcute sunt dese şi din această cauză li se
impută lunar sume foarte mari de bani, deşi au prestat serviciile către populaţie. În baza acestui
document doctorilor li se decontează serviciile medicale prestate către populaţie.

„Începând de azi protestez! Motivele sunt multe, dar în principal e vorba de proasta finanţare
a cabinetelor de medicină de familie şi de condiţiile umilitoare impuse an de an de către
guvernanţi medicilor de familie. Aici fac referire la multitudinea de sancţiuni din CoCa (n.r.
Contractul cadru) şi Normele de aplicare a CoCa, la ambiguitatea protocoalelor de prescriere a
medicamentelor compensate, ambiguitate din cauza cărora colegii mei au fost sacţionati cu
sume uriaşe. Aşadar: «PROTESTEZ!»”, a precizat Gheorghe Lascu, preşedintele Asociaţiei
Medicilor de Familie din Maramureş.

Medicii de familie s-au solidarizat la nivel naţional şi în perioada următoare vor protesta prin
purtarea de banderole pe braţ pentru că nu îşi permit să lase pacienţii de izbelişte.

„În ciuda faptului că am solicitat de la CNAS și MS formele actualizate ale celor două acte
normative care stau la baza contractării noastre: Contractul-Cadru (Hotărârea de guvern nr.
161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016–2017) și Normele sale de aplicare,
suntem ignorați în continuare! Nici până în acest moment nu au fost fãcute publice documentele
pe baza cărora ar trebui să semnăm următoarele contracte bianuale cu casele de asigurări,
deși mai sunt doar două săptămâni până la momentul semnării!
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