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Medici si farmacisti implicati în dosarul retetelor false - achitati; dupa 10 ani de
procese faptele s-au prescris
Un numar de 34 de inculpati deferiti Justitiei în urma cu zece ani, printre care se afla medici si farmacisti,
pentru savârsirea unor infractiuni de înselaciune, uz de fals, dare de mita si spalarea banilor, au fost
achitati definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce judecatorii au constat ca faptele s-au prescris.
În anul 2012, Parchetul de pe lânga Tribunalul Bucuresti anunta trimiterea în judecata a 34 de persoane, implicati
fiind si medici si farmacisti de la farmaciile Dona din Capitala, acuzati ca au falsificat mii de retete medicale,
înselând Casa Nationala de Asigurari cu 1,6 milioane lei.
Opt ani a durat procesul la Tribunalul Bucuresti, instanta care aplica în decembrie 2020 câteva condamnari cu
suspendare, dupa care au urmat alti doi ani de dezbateri la Curtea de Apel Bucuresti. Aceasta ultima instanta a dat
si verdictul final: toti inculpatii au fost achitati sau a fost încetat procesul penal împotriva lor pentru ca, între timp,
faptele s-au prescris.
Medicii si farmacistii din acest dosar sunt acuzati ca au falsificat 4.000 de retete medicale, prejudiciul produs
Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti fiind de 1,6 milioane lei. Pe unele dintre retete figurau si
numele unor persoane decedate.
Este vorba de Wychy-Nessy Prioteasa-Constantinescu (farmacist diriginte si coordonator a 10 farmacii din cadrul
lantului farmaceutic Dona), Geta Vecserdi (farmacist diriginte), Gabriel Sescu (administrator), Cristina Daniela
Sescu (medic psihiatru), Maria Mirabela Sescu (director adjunct la C.M.), Sorin Gelu Patrascu (asociat si
administrator la o firma), Anca Mihaela Solomon (farmacist diriginte), Claudia Elena Şerban (farmacist
coordonator zona pentru 10 farmacii Dona) si Adriana Liliana Craina (director de zona al lantului farmaceutic
Dona).
Potrivit procurorilor, medicii acuzati în dosar prescriau tratamente pe numele unor pacienti care nu fusesera
consultati, apoi le trimiteau unor farmacisti care falsificau semnaturile beneficiarilor si le decontau la Casa de
Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, banii fiind spalati prin introducerea într-un circuit comercial licit.
Sumele decontate de la CASMB variau între 30% si 100% din valoarea retetei, iar pentru activitatea lor farmacistii
obtineau un bonus la salariu, întrucât cresteau vânzarile în mod artificial, iar medicii primeau sume cuprinse între
3% si 5% din valoarea respectivei retete.
Una dintre modalitatile de operare era aceea ca farmacistul, de regula, diriginte de farmacie sau coordonator de
zona, stabilea o legatura cu un medic specialist sau de familie. În baza întelegerii cu farmacistul, medicul prescria
în mod constant numeroase retete false cu valoarea compensata, fara a avea acoperire într-o situatie reala, în sensul
ca retetele erau eliberate pe numele unor pacienti care nu fusesera consultati si care nu solicitasera vreun
tratament.
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