COMUNICAT DE PRESĂ
În 25 iunie 2018, între orele 9:00 și 11:00, MEDISPROF a susținut o acțiune pașnică de protest, în
fața sediului Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj.
La acest pichet au participat aproximativ 40 de persoane, reprezentând angajați ai societății,
medici oncologi și radioterapeuți, pacienți aflați actualmente în tratament radioterapeutic la
spitalul nostru, dar și pacienți care, în urma tratamentului oncologic oferit de noi, se află acum în
remisie – au fost pacienți care au venit dintr-un alt oraș pentru a ne susține, doar pentru că
recunosc calitatea serviciilor oferite și a cadrelor medicale existente. Tuturor și fiecăruia în parte
dorim să le mulțumim pentru sprijin și prezență. Pentru oameni ca voi reușim să facem față
piedicilor zilnice.
Considerăm acțiunea noastră drept o reușită, iar atitudinea CJAS Cluj un deserviciu adus nu doar
nouă și pacienților noștri, ci întregii regiuni, chiar țări.
Luni, ramura județeană a instituției care manageriază banii asiguraților nu a reușit decât să ne
facă pacienții să se simtă „o cifră” sau „o rectificare bugetară”. Mai mult decât atât, dezaprobăm
în mod public modalitatea prin care CJAS Cluj manipulează si dezinformează voit opinia publică
cu privire la demersurile MEDISPROF, în relație cu pacienții săi și procesul de contractare. Din
acest motiv, considerăm ca fiind obligația noastră morală să demontăm, punctual, afirmațiile
realizate de CJAS Cluj în comunicatul remis doar presei (nepublicat pe site) și cel publicat online
în 25.06.2018.
1. „CAS Cluj consideră total nepotrivită modalitatea în care un furnizor de servicii medicale
înțelege să încerce să forțeze intrarea în relații contractuale cu sistemul de asigurări
sociale de sănătate, prin organizarea unui pichet în fața sediului instituției” – MEDISPROF
nu a forțat și nici nu forțează intrarea în relații contractuale. Tot ce am solicitat a fost
finalizarea procedurii de contractare, inițiată de CJAS Cluj în 4 mai 2018 și pentru care am
fost validați, pe 17 mai 2018. Validarea noastră este încă o confirmare a faptului că
îndeplinim toate cerințele și că am realizat toți pașii legali necesari pentru a fi incluși în
Programul Național de Oncologie, subprogramul Radioterapie, în sesiunea aprilie-mai
2018.
2. „Considerăm că este responsabilitatea furnizorului față de pacienți faptul că, din dorința
de a-i atrage, respectivul furnizor i-a determinat pe aceștia să înceapă tratamente de
radioterapie, promițându-le gratuitate, fără să aibă posibilitatea de a susține până la
capăt din resurse proprii această ofertă” – MEDISPROF nu a „determinat” niciun
pacient să înceapă tratament de radioterapie. Nu i-am amăgit cu gratuitatea, nici nu iam mințit cu privire la existența vreunui contract cu Casa. Bazându-ne pe evaluarea
primită, fiind certă validarea noastră ca furnizor în procesul de contractare aprilie-mai
2018, am început și ulterior continuat oferirea de tratamente nedecontate pentru
pacienții noștri.
Am realizat o serie de adrese către CJAS Cluj, prin care am solicitat numărul de contract,
ca urmare a validării, fără a primi un alt răspuns decât acesta „CAS Cluj a făcut
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demersuri la CNAS în vederea alocării creditelor de angajament aferente anului 2018
pentru PNS Oncologie-subprogramul de tratament al bolnavilor oncologici prin
radioterapie în spitalizare de zi și pentru încheierea noului contract cu furnizorul
autorizat și evaluat SC Medisprof SRL. În momentul în care vom avea răspunsul CNAS,
vă vom informa” – extras din adresa emisă de CAS Cluj, nr. 788/07.06.2018.
În plus, am informat constant Casa cu privire la numărul de pacienți aflați la noi în
tratament radioterapeutic, anexând lista aferentă.
3. „Dezavuăm modul în care acum furnizorul încearcă să transfere asupra CAS Cluj
responsabilitatea pentru propriile decizii manageriale și pentru imposibilitatea
susţinerii cheltuielilor efectuate pentru tratamentul acestor pacienţi” – MEDISPROF
dezaprobă lipsa de responsabilitate a acestei instituții, care a început un demers de
contractare, a validat furnizorul, a cunoscut mereu numărul de pacienți aflați sub
tratament, inclusiv al celor prognozați (am anexat solicitării CAS Cluj, nr.
1256/20.03.2018, fundamentarea solicitării de finanțare pentru subprogramul de
radioterapie, pornind de la numărul de pacienți tratați în prezent (în regim gratuit) și
până la finele anului 2018.
4. „Pentru a veni in sprijinul pacientilor care se regasesc in aceasta situatie, CAS Cluj s-a
asigurat ca acestia pot fi preluati de catre furnizorii de servicii de radioterapie aflati in
relatie contractuala cu institutia noastra, astfel incat sa beneficieze de continuitate in
acordarea tratamentului” – Potrivit normelor, cunoscute inclusiv de CAS Cluj, „timpul
necesar unui pacient pentru a beneficia de o ședintă de radioterapie este de minim 10
minute”. Efectuând un calcul simplu, numărul maxim de pacienți tratați de un aparat, pe
zi, este de 72 (în cele 12 ore de funcționare), iar pe cele două existente la unul dintre
furnizorii contractați, de 144. Noi ar trebui să transferăm peste 40 de pacienți aflați în
tratament și alte zeci care ar trebui să-l înceapă. Ne întrebăm, câte alte zeci de nume vor
fi astfel amânate, câte discontinuități în tratament se vor înregistra și pe cine să
considerăm responsabil de asta?

Încheiem cu precizarea că pentru pacienții aflați în prezent în tratament la clinica noastră le
garantăm gratuitatea și finalizarea tratamentului. Pentru cei care vor începe tratamentul de
radioterapie suntem nevoiți să oferim acest serviciu în regim privat.
MEDISPROF consideră că pacientul primează și nu trebuie tratat precum un bun mobil sau o cifră
abstractă. Pentru pacienții noștri, actuali și viitori, continuăm demersurile oficiale și acțiunile
publice deja inițiate.
Documentele necesare susținerii afirmațiilor de mai sus au fost deja puse la dispoziția presei și
pot fi oricând făcute publice.
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