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MEMORIU

al Asociatiei nationale a oncologilor privati din Romania privind ordonanta Guvernului Romaniei

nr 91/12 decembrie 2012 ( OUG 91/2012)

Asociatia nationala a oncologilor privati a fost fondata in octombrie 2012 de catre reprezentantii
a cinci clinici private de specialitate din marile orase ale tarii. Este deschisa tuturor clinicilor private
oncologice din Romania, Oncocard din Brasov urmand sa adere in curand.

Scopul principal al asocierii este uniformizarea standardelor de calitate, fiecare dintre asociati
avand posibilitatea de a invata din experienta celuilalt. Oncologia este o  specialitate unde cererea de
personal este din ce in ce mai mare ca urmare a cresterii incidentei cancerului. Informatii noi apar anual
ca urmare a cercetarii internationale si schimba relativ frecvent ghidurile de tratament. Tehnici noi
pentru diagnostic anatomopatologic, imagistice, de radioterapie, apar cu o mare rapiditate. Toate
acestea impun un personal medical bine format, care sa poata beneficia de experienta unor oncologi
seniori pe care scoala romaneasca i-a format la Bucuresti si Cluj. In plus echipa paramedicala, asistenti,
tehnicieni, psihologi, nutritionisti, kinetoterapeuti trebuie sa fie suficient de receptiva si adaptabila la noi
tehnici si tratamente.

Al doilea scop al asociatiei este reprezentarea in fata autoritatilor administrative locale si
centrale -Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari. Pentru ca Romania isi trateaza pacientii de
cancer pe baza unui program national conceput si manageriat de Ministerul Sanatatii si de CNAS, clinicile
private sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari. Existenta concurentei stat-privat poate sa
arate in ce masura clinicile private pot sa managerieze mai bine fondurile statului pe acest program
national. Desigur aceasta concurenta este relativa avand in vedere dimensiunile diferite ale serviciilor
oferite de clinicile de stat si respectiv private. Pentru moment casele de asigurari privesc doar la cifre,
dar rolul asociatiei oncologilor privati este sa introduca si criteriul calitatii serviciilor in evaluarile
efectuate de asiguratori.

Identificam sintetic cateva dintre motivele pentru care CNAS are interesul sa incurajeze
dezvoltarea serviciilor private pentru diagnosticul si tratamentul cancerului:

1 investitia in infrastructura- spatii, dotare tehnica, personal paramedical care in serviciile de stat nu
exista, personal administrativ de calitate, este asigurata din fonduri private si reprezinta pentru clinica
Medisprof SRL din Cluj-Napoca aproximativ 500 000,00 de euro dupa cum pentru alte clinici, cum este
Oncocard din Brasov sau Amethyst  din Bucuresti, mai multe milioane de euro. Nu trebuie uitat ca ne
referim la servicii de oncologie, care necesita o dotare tehnica deosebita. Astfel pentru serviciile de
chimioterapie sunt necesare spatii de farmacie amenajate pentru dizolvarea medicamentelor dotate cu
hote sau de tip module de dizolvare, precum si un personal cu specializarea in acest domeniu, atat
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tehnicieni de farmacie cat si asistenti medicali cu aceasta specializare. Pentru servicile de radioterapie,
investitia atinge mai multe milioane de euro in aparatura, sunt necesari tehnicieni formati.

2 contractarea serviciilor de oncologie cu clinici private s-a efectuat de catre CAS judetene ca urmare a
insuficientei  personalului medical  si paramedical  in serviciile de stat, la costurile prevazute in
contractul cadru si in normele la contractul cadru.

3 costurile medii/ pacient din ultimii doi ani arata o mult mai buna rentabilitate a utilizarii banului public
pe programul national de oncologie, si este urmarea unui management interesat in oferirea unor servicii
de calitate cu o cat mai buna rentabilitate.

Statistica alaturata efectuata in 2011 si 2012 evidentiaza un cost mediu/ pacient la aproximativ 50% a
clinicii Medisprof SRL fata de serviciile de stat din judetul Cluj. Asociatia fiind recent constituita nu avem
inca adunate toate datele de la celelalte clinici, dar la Iasi este o situatie absolut similara cu cea din
judetul Cluj.

SPITALIZARI DE ZI MEDISPROF - ANUL 2012

LUNA
MONITORIZARI
SIMPLE

MONITORIZARI
COMPLEXE CHIMIOTERAPII

IANUARIE 321 0 421
FEBRUARIE 292 63 417
MARTIE 369 55 435
APRILIE 337 55 443
MAI 395 55 477
IUNIE 354 55 422
IULIE 371 54 484
AUGUST 451 55 504
SEPTEMBRIE 348 53 412
OCTOMBRIE 410 55 438
NOIEMBRIE 372 55 351
DECEMBRIE 333 55 351
TOTAL 4353 610 5155

COST MEDIU/PACIENT/primele 3
trimestre analizate=5600/pacient
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SPITALIZARI DE ZI MEDISPROF - ANUL 2011

LUNA
MONITORIZARI
SIMPLE

MONITORIZARI
COMPLEXE CHIMIOTERAPII

IANUARIE 0 0 0
FEBRUARIE 0 0 0
MARTIE 0 0 0
APRILIE 0 0 0
MAI 0 0 2
IUNIE 0 0 305
IULIE 0 0 299
AUGUST 157 0 330
SEPTEMBRIE 262 0 345
OCTOMBRIE 285 0 348
NOIEMBRIE 289 0 327
DECEMBRIE 300 0 333
TOTAL 1293 0 2289

COST MEDIU/PACIENT/2011=
5085,83 RON ( ORDINUL 1426/2011
prevedea un cost maxim de 9700,34/
RON/pacient)
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S.C. Centrul de oncologie Euroclinic S.R.L. – VICTORIA HOSPITAL

Str.Vasile Conta 2, Iasi, 700106

Tel. 0232.263.888, fax. 0232.216.160
www.victoriahospital.ro

Anul Luna

Numar
bolnavi tratati
in cadrul
Programului
national de
oncologie

Numarul
Bolnavilor care
au efectuat
Terapie standard

Numarul
bolnavilor care
au necesitat
medicamente cu
aprobarea
comisiei CNAS

Cost mediu pe
bolnav

Cheltuieli cu
medicament
e

2012 decembrie 260 240 20 2,355.08 lei
612,319.50
lei

2012 noimbrie 252 236 16 2,301.41 lei
579,956.42
lei

2012 octombrie 284 260 24 2,551.71 lei
724,686.71
lei

2012
septembri
e 240 216 24 2,808.35 lei

674,004.57
lei

2012 august 267 241 27 3,587.12 lei
957,761.17
lei

2012 iulie 266 244 22 2,839.61 lei
755,335.28
lei

2012 iunie 259 237 22 2,824.39 lei
731,517.86
lei

2012 mai 268 248 20 3,152.11 lei
844,765.19
lei

2012 aprilie 256 238 18 2,447.67 lei
626,604.17
lei
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2012 martie 260 242 18 2,840.87 lei
738,625.91
lei

2012 februarie 234 215 19 2,699.42 lei
631,664.14
lei

2012 ianuarie 0 0 0 0.00 lei 0.00 lei

2011 decembrie 234 209 19 2,448.41 lei
572,927.85
lei

2011 noimbrie 192 174 18 2,799.06 lei
537,419.53
lei

2011 octombrie 216 197 19 2,512.75 lei
542,754.94
lei

2011
septembri
e 131 122 9 2,399.36 lei

314,316.21
lei

2011 august 182 174 8 3,928.28 lei
714,946.14
lei

2011 iulie 209 194 15 3,112.62 lei
650,537.39
lei

2011 iunie 73 65 8 2,724.35 lei
198,877.54
lei

Tota
l 4083 2,794.27 lei

11,409,020.5
2 lei

S.C. Centrul de oncologie Euroclinic S.R.L. – VICTORIA HOSPITAL

ANUL 2012
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S.C. Centrul de oncologie Euroclinic S.R.L. – VICTORIA HOSPITAL

ANUL 2011

4 adaptarea la noile cerinte ale CNAS privind reteta electronica in serviciile de oncologie private s-a
efectuat rapid, spre deosebire de serviciile de stat unde nu se stie cand sistemul va fi functional, medicii
fiind depasiti de situatie datorita numarului prea mare de pacienti

Am sintetizat cateva din argumentele care probeza concludent utilitatea sistemului sanitar privat creat
in domeniul oncologic. Impactul mare al bolilor onocologice a facut ca, pe durata a zeci de ani,  serviciile
de stat existente in domeniu sa isi demonstreze limitele. Ca urmare, nasterea unor alternative private
nu poate fi decat benefica : creaza o concurenta constructiva, si , esential, completeaza in mod necesar
oferta serviciilor de specialitate, cu efectul dorit de a acoperi in termeni mai eficienti solicitarile
pacientilor aflati intr-o acuta competitie cu timpul. In conditiile in care sistemul public in domeniul
oncologic este suprasolicitat , initiativele private in acelasi domeniu ar trebui incurajate, intrucat ele se
completeaza, nu submineaza, capacitatea sistemului medical, in ansamblul sau, de a interveni si a trata
salvand vieti.

In aceste conditii, perspectiva sistemului privat oncologic, reprezentat de subscrisa Asociatie, de a nu
mai putea incheia contracte de asigurari cu casele de asigurari de sanatate il expune categoric riscului de
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a nu subzista, caracterul oneros al tratamentelor oncologice ingradind accesul celor mai multi dintre
pacienti la serviciile clinicilor private.

In plus,  o asemenea decizie contravine categoric atat legislatiei europene cat si celei nationale, inclusiv
prevederilor constitutionale. Astfel, interzicerea incheierii de contracte de asigurari de sanatate de
catre clinicile oncologice private cu casele de sanatate nu se va putea face decat ignorand
dispozitiile legale precum ;

Art.14 din Carta Europeana a drepturilor pacientilor, in conformitate cu care
“Fiecare individ are dreptul la servicii de sănătate. Serviciile de sănătate trebuie să asigure acces egal
tuturor, fără discriminări legate de resurse financiare, domiciliu, tip de boală sau timp.” Lipsa resurselor
financiare necesare pentru tratamentele oncologice private  inlatura accesul pacientilor la serviciile
private din domeniu, si, deci, egalitatea de sanse, atitudinea discriminatorie in tratarea acelorasi boli.
Trebuie subliniat ca inaccesul este creat in conditiile in care sistemul de stat se confrunta cu grave
dificultati de gestionare  suprasolicitarii in termeni eficienti  medical;

“Fiecare pacient este liber să opteze între diferite alternative
terapeutice sau între profesionişti/medici, pe baza unei informări corecte.
Serviciile de sănătate au obligaţia de a garanta acest drept, oferind pacientului informaţii asupra
diferitelor centre sau medici capabili să asigure un anumit tip de tratament şi rezultatele obţinute
precum şi înlăturarea obstacolelor care ar putea limita exercitarea acestui drept”
Pacientulu i se ofera strict alternativa serviciilor medicale din sectorul public, ceea ce echivaleaza cu o
abordare discriminatorie a serviciilor medicale, in detrimentul intereselor pacientului. Acesuia ii este
categoric obstructionata posibilitatea de alegere, cu consecinta directa si suplimentara ca selectia pe
criterii de calitate va fi la randul ei afectata, contrar textului aceleasi reglementari europene, si, de
asemenea, prevederilor art.2 si 35 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientilor.

Neindoielnic, o asemenea masura reprezinta o regretabila intoarcere in timp, anacronica si retrograda,
in totala dezarmonie cu principiile promovate de intreaga legislatie privind ocrotirea sanatatii. Regretabil
este faptul ca masura nu beneficiaza de nici un argument legal si incalca in mod flagrant dispozitiile
constitutionale precum si ale legislatiei europene prin care sunt garantate drepturilor cetatenilor. In
speta, este atins dreptul de a accede la servicii de sanatate beneficiind in mod nediscriminatoriu de
intreaga oferta existenta in domeniu, publica si privata deopotriva, avand ca unic si fundamental
argument calitatea si nu pretul serviciului oferit. Afirmatia nu isi propune sa desconsidere sistemul
public de sanatate ci doar sa evalueze corect o stare de fapt reala. In completarea unui sistem public
confruntat cu convulsiile generate de insuficienta resurselor umane si financiare, alternativele private
create si intretinute din resurse proprii aduc un plus necesar si binevenit de servicii profesionale, tinta
fiind comuna, aceea de a satisface nevoile pacientilor. Refuzul incheierii contractelor cu clinicile private
loveste, ca urmare, in mod direct in acestia, in sansele lor de a beneficia de servicii medicale in mod
nediscriminatoriu. Din concurenta celor doua sisteme are de castigat in exclusivitate pacientul, care va
opta in functie de calitate. In actualul context, optiunea lui va fi determinata strict de considerentele
financiare. E o competitie inegala dusa in detrimentul pacientului, impotriva intereselor lui. Nu in ultimul
rand, trebuie avut in veder si faptul ca aceste clinici private au oferit locuri de munca unui personal
medical supracalificat, la randul lui direct expus riscului de a ramane fara activitate.
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In consecinta, Va solicitam, cu respect, reanalizarea strategiei privind contractele de asigurari medicale
de sanatate oferind sanse egale sistemului public si privat deopotriva.

Cluj, 14 ianuarie 2013

dr Udrea Adrian

medic primar oncolog

doctor in medicina

Presedinte in exercitiu al Asociatiei Nationale a oncologilor privati din Romania


