Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov - AMFB
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Fax: 0318166512
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Către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
În atenția PDG Prof. Dr. Gheorghe Iana
Asociația Medicilor de Familie București Ilfov, reprezentată legal prin Președinte,
Dr. Rodica Tanasescu si Patronatul Medicilor de Familie București-Ilfov,
reprezentat legal prin Presedinte, Dr. Marina Pircalabu, doresc să vă atragă atenția
asupra următoarelor aspecte privind notificările emise medicilor de familie începând
cu 1 aprilie 2014:
1. Notificările emise invocă HG 117.2013, pentru aprobarea ”Contractului
cadru” privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum
si Ordinul MSF si al Președintelui CNAS nr 423/191/29.03.2013, privind
normele metodologice de aprobare a contractului cadru, cu modificările și
completările ulterioare, în condițiile în care se invalidează și se impută
medicilor de familie prescripții medicale eliberate pacienților în cadrul
contractului aferent anilor 2011-2012, incheiat cu CASMB in baza OUG
1389/2010, care aproba Contractul cadru de acordare a asistenței medicale in
cadrul sistemului de asigurări de sănătate in anii2011-2012, modificată prin
HG578/2012. Nu există concordanță intre serviciile imputate și contractele la
care se face referire în Notificare. În plus, pentru sancționarea medicilor de
familie trebuie sa indicați cu exactitate care este încălcarea comisă.
2. Imputările valorilor acestor prescripții medicale se solicită în baza Notei de
constatare a Curtii de conturi a României, Departamentul V, inregistarată la
CASMB cu nr 38044/09.07.2013, precum și a raportărilor și a validărilor
serviciilor medicale in SIUI, fără a fi făcute de către CASMB verificări in teren
asupra aspectelor semnalate în raportul Curții de Conturi și fără a le fi solicitate
medicilor note explicative referitoare la obiectul controlului. În acest fel s-ar fi
constatat că există mai multe situații particulare ce au dus la emiterea rețetelor
pacienților care figurau internati, aspecte pe care o sa le evocăm în contestația
pe care intenționăm să o formulam către CASMB în favoarea membrilor
noștri.
3. Raportarea efectuată conform contractului de furnizare de servicii medicale în
asistența medicală primară pe care furnizorii din asistența medicală primară îl
au încheiat cu CASMB, precum și emiterea facturilor pentru decontul aferent
raportării, nu pot fi condiționate, conform prevederilor contractuale și ale
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actelor normative în vigoare, de primirea notificărilor sau de emiterea facturilor
storno.
4. Emiterea facturilor storno rămâne opțiunea furnizorilor și nu poate fi cerută sau
impusă de CASMB. Buna credință impune CASMB să permită furnizorilor să
analizeze notificările primite și să decidă calea de urmat (contestație, acceptare
etc.), acțiuni pentru care este necesar un interval de timp de cel puțin câteva
zile.
Vă adresăm rugămintea ca, în spiritul relațiilor de bună cooperare dintre CASMB,
AMFB și PMFB, precum si a argumentelor prezentate mai sus
- să re-analizați decizia CASMB privind imputările valorilor prescripțiilor
medicale din notificările întocmite medicilor de familie,
- să dispuneți către funcționarii CASMB respectarea celor menționate mai sus
(punctele 3 și 4 – preluarea raportărilor și emiterea facturilor pentru decontul
aferent serviciilor evectuate și validate în luna martie 2014, fără condiționarea
completării facturilor storno în perioada următoare și în eventualele situații
similare ce ar putea apărea pe viitor.
De asemenea, vă asigurăm de întreaga cooperare a AMFB și PMFB pentru consultare
în vederea rezolvării amiabile a acestei situații și în eventualitatea apariției unor
situații similare în viitor.
Cu consideratie,

Preşedinte AMFB
Dr. Rodica Narcisa
Tănăsescu

Preşedinte PMFB
Dr. Marina Elena
Pîrcălabu
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