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PMFB Nr. 28/13.12.2017
Către

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

În atenția

Doamnei Președinte Director General Cristina Constanța CĂLINOIU

Ref: notificări privind prescripții medicale emise în anul 2014

Subscrisul Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov, organizație ce are ca
scop principal susţinerea şi apărarea intereselor comune ale membrilor săi în relaţiile cu terții, cu sediul în
str. Ionel Perlea nr.10, București, reprezentată prin Marina Pîrcălabu, în calitate de Președinte, vă
comunicăm prin prezenta poziția noastră, ca urmare a transmiterii de către CASMB către mai multe
cabinete medicale de medicina familiei a unei serii de notificări prin care li se aduc la cunoștință diverse
“încălcari contractuale”, constatate ca urmare a unor controale ale Curții de Conturi la CASMB, precum
și a înștiințării că sumele respective vor fi reținute cu ocazia proximei plăți a serviciilor către cabinetele
medicale în cauză.
Vă precizăm că, în baza legislaţiei în vigoare aplicabilă, precum şi a contractului de furnizare de
servicii medicale, nu există temei juridic în baza căruia să solicitați de la cabinetele medicale sumele
rezultate în conformitate cu Nota de constatare a Curții de Conturi a României, cu titlu de “contravaloarea
sumelor validate nelegal la prescripțiile medicale, emise în anul 2014”, având în vedere că nu ne aflăm
în prezența vreunei încălcări certe a contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat între
CASMB și cabinetul medical. Procedura legală și firească în astfel de situații este să discutați cu
reprezentanții cabinetelor, să cereți lămuriri și documente justificative și, în cazul în care se va consta
greșeala sau încălcarea contractului, să se decidă, eventual, necesitatea returnării sumelor de bani
încasate netemeinic de către cabinetele medicale pentru serviciile raportate și/sau achitarea sumei
echivalente sancțiunii stabilite în urma controlului efectuat de CASMB.

În temeiul Art. 26, litera i, Casa de Asigurări are obligația să comunice lunar în format electronic
eventualele erori și motivarea cu privire la erorile de raportare (…), în cazul în care se constată.
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În rezolvarea situaţiei de fapt şi pentru întemeierea solicitarilor dvs. vă rugăm să ne puneţi la
dispoziţie documentele ce au stat la baza deciziei dvs. de a solicita sumele menţionate de la cabinetele
vizate, respectiv Deciziile Curții de Conturi sau Notele de Constatare, în integralitatea lor.
Vă adresăm rugămintea pe această cale să nu procedați la rețineri de sume sau să efectuați
compensări din veniturile prezente, datorate către medicii de familie fără acordul expres al
partenerilor dvs contractuali, în speță Cabinetele Medicale de medicină de familie, deoarece în
covârșitoarea majoritate notificările nu sunt întemeiate; în plus, astfel de rețineri sunt ilegale, iar în cazul
în care le veți opera, ne vedem nevoiți să ne susținem membrii în a vă acționa în judecată pentru
recuperarea sumelor reținute/compensate în mod abuziv, la rândul nostru urmând să cerem daune și
penalități; de asemenea, toate costurile ocazionate de eventuale litigii (onorarii avocațiale, taxe de timbru,
onorarii executori judecătorești etc.) vor fi suportate tot de către instituția pe care o reprezentați.
Din această perspectivă, considerăm că imputarea notificată direct cabinetelor de medicina
familiei a contravalorii unor sume validate presupus nelegal de CASMB farmaciilor, pentru medicamente
eliberate pacientului de farmacii și prescrise pacientului de către medicii de familie în mod legal și
deontologic, ca atitudine repetitivă (de câteva ori pe an - aceasta fiind a doua serie de notificări
neîntemeiate), în lipsa oricăror verificări prealabile, este o măsura abuzivă, contrară normelor legale, față
de care urmează să luăm toate măsurile ce se impun, inclusiv dar nelimitându-se la acționarea în justiție.

În speranța unei bune colaborări,
Cu stimă,
Președinte PMFB
Dr. Marina PÎRCĂLABU
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