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Mediciiialomieniacorda
biletedetrimierelastatiuni
Dupa cum dejacunoasteti, mai pe la toate casele
judetene de pensii din tara
ramânlunarbiletede.tratament neridicate si sunt
restituite Casei Nationale
de Pensii. De obicei, numarul de bilete trimise pe
retur reprezinta jumatate
din numarul celor care au
fost disponibile la Începutul lunii respective.
Motivele pentru care
asiguratii nu depun cereri
pentru a obtine bilete de
tratament, au doua surse
posibile. Prima sursa ar
avea legatura cu noile
criterii de acordare a biletelor. Totusi, problema În
sine nu consta În criteriile
acestea, ci În faptul ca,
oamenii ori au Înteles
gresit, ori, fiindca În general sunt mai mult pensionari cei care vor astfel de
bilete, din prea mult bun
simt, nu mai depun cereri.
Criteriul care a provocat
atâta confuzie În rândul
asiguratilor este cel care
specificafaptul ca cei care
au mai beneficiatde astfel
de bilete În ultimii doi ani,

vor fi punctati mai slab fata
de cei care nu au mai luat
bilete. Cel mai probabil,
multi dintre cei care nu au
mai depus cerer; au Înteles
faptul ca cei care au mai
avut bilete În ultimii 2 ani
nu vor mai primi deloc,
ceea ce este gresit.
Cea de-a doua sursa
pentru care asiguratii nu
depun cereri, arfi faptul ca
medicii nu acorda trimiteri
pacientilor care cer tratament În statiunile balneoclimaterice. Cum medicii
nu intra sub jurisdictia
caselor judetene de pensii,
singura institutie
care
poate sa Îi traga la raspundere este Casa Judeteana
de Asigurari de Sanatate.
Pentru ca În tara au fost
identificate
mai multe
cazuri În care medicii nu
eliberau trimiteri la tratament, am dorit sa aflam
daca În judetul nostru se
petrec astfel de nereguli si
l-am contactat telefonic pe
presedintele CJAS lalomita, Mihai Geanta.
Din partea presedintelui
CJAS lalomita am primit

un raspl,lns scurt, dar
destulde lamuritor.Asadar,
pâna În prezent, nici un
pacientasiguratnu a facut
plângere la Casa de SanatateialomiteanaÎmpotriva vreunui medic pe motiv
ca nu i-a eliberat bilet de
trimitere.
"Mediciidin judetullalomita au eliberat si elibereaza În continuare bilete
de trimitere În statiunile
balneo-climaterice.Stiu ca
medicul de familie sau
medicul specialist Îi da
pacientului bilet de trimitere pentru un diagnostic,
iar dupa aceea, pacientul
se duce la Casa de Pensii
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si Îsi ridica biletul de
tratament pentrudiagnosticul respectiv. Dar, din
câte stiueu, pânaacumnu
a venit nici un pacient sa
reclame faptul ca vreun
medic de familie sau medic specialist nu i-a dat
bilete de trimitere la statiune", ne-a declarat Mihai
Geanta, presedintele Casei Judetene de Asigurari
de Sanatate lalomita.
Catalin Franjlulea
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