Acreditare cu scandal: Cabinetele de medicină a familiei, în pericol
Sâmbătă, 20 Ianuarie 2018 16:01 -

Costuri suplimentare şi birocraţie tipic românească. Acreditarea cerută prin Autoritatea
Naţională de Management al Calităţii în Sănătate este un proces extrem de complex, foarte
costisitor şi care depăşeşte posibilităţile materiale ale multor cabinete de medicină a familiei. În
acelaşi timp, este vorba de un proces stresant, consumator nu numai de bani dar şi de timp,
energie şi nervi.

Este părerea exprimată de către medicii de familie din Maramureş, care ţin să arate că
prevederile Legii 185 din 2017 se vor aplica tuturor furnizorilor de servicii medicale aflaţi în
relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, deci tuturor medicilor care îşi exercită
profesia în mod independent.

„Avem venitul cabinetului, plătim toate taxele pe care le avem, curent, apă, încălzire, deşeuri,
am socotit 34 de taxe în total pe care le avem de achitat noi, ca şi cabinet. Din ce rămâne, după
ce plătim toate acestea, se plăteşte impozit persoană fizică, pensie, sănătate, iar ce mai
rămâne este banul medicului. Problema este alta, că de anul acesta ni se bagă pe gât
acreditarea. Legea 185, care s-a scos în vara anului trecut, obligă orice fel de unitate sanitară
să se acrediteze în urma unor standarde impuse de agenţia înfiinţată în urma Legii 185. Nu
numai noi trebuie să ne acredităm, ci şi laboratoarele, dentiştii, tot ce intră în contract cu Casa
de Asigurări de Sănătate. Am descoperit că au fost nişte standarde copy-paste de pe spitale,
care ar fi urmat să ni se pună nouă, ceea ce nu este corect. Când am văzut acestea, a început
scandalul şi am reuşit să prorogăm legea un an de zile.

Dar povestea merge mai departe. Prin Legea 185 te obligă să intri tu cu această agenţie fără
să îţi spună cât te costă, fără să fie standarde, să se dovedească cost-eficienţă. Acreditarea
înseamnă o nouă plată? Că nu am de unde, suntem la limita supravieţuirii ca şi cabinet”, a spus
un medic de familie din Baia Mare.
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