COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a refuzului constant primit din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate
(CJAS) Cluj, societatea MEDISPROF, împreună cu angajații săi, se vede nevoită să recurgă la o
acțiune de pichetare.
Vă invităm să vă alăturați LUNI (25 iunie 2018), ora 9:00, în fața sediului CJAS Cluj (str.
Constanța, nr. 5, Cluj-Napoca), pentru a ne susține în lupta noastră, nu doar pentru propriile
drepturi, ci în special pentru cele ale pacienților noștri.
Suntem obligați moral și financiar să organizăm o astfel de manifestare publică, deoarece
începând cu săptămâna viitoare ne vom afla în imposibilitatea preluării și continuării
tratamentelor de radioterapie. Până în acest moment, bazându-ne pe promisiunile CJAS Cluj,
valoarea acestor tratamente a fost susținută integral de către noi.
Societatea MEDISPROF a făcut toate demersurile necesare pentru semnarea unui contract cu
CJAS Cluj și alocarea fondurilor din buget:
•
Dispunem de toate autorizațiile (emise de Ministerul Sănătății, precum și de Direcția de
Sănătate Publică Cluj);
•
Evaluarea CJAS Cluj (prin care îndeplinim toate condițiile pentru derularea activității
oncologice, inclusiv Radioterapie);
•
Depunerea tuturor documentelor pentru contractarea pe Radioterapie (contractare
PROMISĂ verbal începând cu luna mai a acestui an);
•
Numeroase memorii adresate Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate și Casei Județene de Asigurări de Sănătate Cluj.
MEDISPROF a investit milioane de euro într-un spital medical ce oferă servicii medicale de înaltă
calitate (acreditate internațional), tocmai pentru că am pus mereu pacientul pe primul loc. Tot
din grijă pentru acesta ne-am decis să acoperim costurile tratamentelor pe secția de
radioterapie pentru a nu priva bolnavul de cancer de ultimele proceduri medicale. Însă,
investiția enormă în noul sediu, dotarea acestuia, acoperirea costurilor cu personalul ne
depășeșc posibilitățile financiare necesare continuării tratamentelor de Radioterapie în regim
de gratuitate – fără susținere din partea asiguratorului.
CJAS Cluj a refuzat, până în acest moment, să semneze un contract pentru tratamentele de
Radioterapie cu Medisprof, în condițiile în care acest domeniu este unul extrem de deficitar în
România, iar listele de așteptare sunt considerabile. Prin acest refuz constant, în opinia
noastră, CJAS Cluj dovedește o lipsă de interes față de pacientul bolnav de cancer, refuzîndu-i
acestuia accesul la un serviciu medical de calitate superioară.

