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Către,

În atenţia,

CNAS
Domnului Radu Ţibichi

Stimate Domnule Preşedinte,
:-- .. ------

Pentru a evita nedarităţi şi perturbări ale activităţii noastre viitoare vă rugăm să ne răspundeţi la
următoarele probleme, pentru a găsi Împreună soluţii simple şi dare, care să nu pună probleme
ulterioare furnizori lor de servicii medicale sau pacienţilor. O bună parte din aceste probleme sau
soluţii au fost discutate şi convenite Încă din octombrie 2013.

1. Solicităm din nou reţeta unică pentru boli acute, cronice, pe programe, psihotrope sau
stupefiante, cu coduri distincte care fac simplă selecţia lor. Până la rezolvarea problemelor
legislative solicităm reţeta unică pentru medicamente compensate, medicamente 0-700 şi
medicamente din programe (ex, diabet);

2. Solicităm reţeta fracţionabilă, În sensul eliberării pentru cronicul stabil a reţetei pe 2-3 luni şi
eliberare lunară de la farmacie, pentru a nu Împovăra pacienţii din punct de vedere financiar.
Vor fi văzuţi cu frecvenţă mai mare pacienţii a căror probleme de sănătate nu sunt stabilizate:

3. Situaţia pacienţilor internaţi trebuie raportată prin SIUI(de precizat În Norme), fiind necesară
raportarea online a internărilor şi externărilor. Reţetele imputate sunt o problemă serioasă, atât
pentru medicina de familie, cât şi pentru ambulatorul de specialitate;

4. Dacă spitalul nu are medicamente pentru anumite boli cronice ale pacienţilor internaţi, este
necesară trimiterea unei scrisori medicale tipizate, În care să precizeze acest lucru şi să putem
elibera reţeta necesară aparţinătorilor;

5. Scrisoarea medicală la externare trebuie să fie tipizată şi inseriată, şi să precizeze cu
obligativitate(şi specificat În Norme) menţiunea care precizează dacă s-a eliberat sau nu reteta
compensată la externare şi cu ce medicamente;

6. Precizare asupra dreptului şi a modalltătllor de prescriere pentru pacienţii internaţi În azile, la
hematologie, la oncologie etc.;

7. Precizare În Norme pentru reţetele pentru programe sau cele cu aprobare, În cazul pacienţilor
internaţi;

8. Ce facem cu pacienţii care mai au nevoie şi de alta reţetă compensată În perioada celor 30 de
zile după externare, diferită de profilul reţetei de la externare (altă boală cronică) ? De precizat
În Norme;

9. Pacienţilor cu boli hematologice şi/sau oncologice li se solicită lunar, sau la fiecare cură de
citostatice sau radioterapie bilet de internare. Rugăm rezolvarea acestei situaţii care pune
pacienţi cu boli grave pe drumuri inutile;

10. Consultaţia preventivă trebuie acordată anual sau după caz, dar nu neapărat În luna naşterii sau
exact la 365 de zile .. ci Într-o anume perioadă. SIUI nu acceptă acum CP dacă sunt mai puţin de
365 de zile;

11. Solicităm posibilitatea de prescriere pe DCI, dar şi cu DC În paranteză, pentru a ajuta pacienţii să
ştie ce medicamente iau, să nu se schimbe permanent medicaţia, ceea ce scade evident
complianţa la tratament. Bioechivalenţă un Înseamnă efect identic şi este bine ca pacienţii
cronici să ia medicaţia cu care s-au obişnuit, mai ales că denumirile diferite Încurcă sever



Preşedinte SNMF

Or. Rodica Tănăsescu
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pacienţii vârstnici. Decizia europeană nu exclude această posibilitate. În plus, la justificări este
suficientă "sic volo!", sau "complianţa terapeutică";

12. Raportarea exclusv online, cu condiţia unei supravegheri atente a cererilor de Înscriere, cu
păstrarea documentelor minim 3 ani ( pentru a evita fraude la Înscriere). Penalizare pentru cei
care nu dovedesc cererea de Înscriere a pacientului, persoanele înscrise se scot, iar
contravaloarea se recuperează;

13. Pentru Înlocuirile din concedii, se Înlocuieşte "reprezentând cel puţin 1/2 din programul de
activitate al medicului Înlocuit"( foarte greu de realizat), cu sintagma "În funcţie de necesităţi";

14. În plus, pentru Înlocuiri, ar fi benefic dacă s-ar folosi semnătura electronică a titularului şi parafa
medicului Înlocuitor, similar spitalelor, unde managerul are semnatură electrnică, dar parafa
este a medicului prescriptor;

15. Pacientul trebuie validat şi trebuie să poată primi servicii Încă de la data Înscrierii. La fel pentru
noii născuţi;

16. Pacientul decedat Într-o anumită lună poate avea servicii În prima parte a lunii care nu trebuiesc
invalidate;

17. Solicităm menţinerea posibilităţii ca pentru pacientul cronic stabil care nu doreşte să se
programeze, se taxeaza pe chitanţă, dar el poate primi cele necesre, conform statutului de
asigurat;

18. Este nevoie de o diferenţiere clara Între punctul de lucru al unui SRLşi punctul secundar de lucru
al unui CMI, modalitate (confuzie susţinută de multe CJAS-uri ) prin care erau introduşi În
contract un număr importnt de medici de familie, peste necesarul decis de comisia mixta;

19. Fişa se poate transfera prin poştă, sau prin intermediu pacientului;

20. Se elimină avizul DSP pentru program;

21. Avem nevoie de precizări c1are şi scrise (şi comunicate atât medicilor, cât şi caselor judeţene),
datorită interpretării diferite ale caselor de asigurări judeţene, privind următoarele situaţii:

Pacienţii Înscrişi Într-un PNS sunt asigurate fără plata contribuţiei, sau numai pentru
patologia din PNS?

Ei au gratuitate pentru orice patologie, sau numai pentru patologia din PNS ?

Soţia/soţul unui pacient Înscris În PNS are statut de coasigurat ? pare bizar, dar cel
puţin o casă judeţeană consideră ca da.

Pacientul cu handicap are aceleaşi drepturi la gratuitate dacă are venituri?

Pacientul cu handicap are gratuitate pentru orice patologie, sau numai pentru
patologia care determină handicapul?

Soţul/soţia unui pacient cu handicap este coasigurat ?

Pacientul are dreptul la o reteta pentru toate bolile cronice, sau la o prescripţie
pentru fiecare boală cronică?

22. Reţeta pentru boli acute sau subacute. Unele farmacii nu le eliberează dacă sunt pe mai puţin
de 8-10 zile la subacut?! Trebuie scris "maxim 8-10 zile".

Cu deosebită consideraţie,


