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ZRP își consolideaza practica de drept medical. Catalin Micu (Partener): Una dintre
țintele anului 2019 este dezvoltarea gamei de servicii în materia studiilor clinice și a
activitaților relaționate acestora

2019 se anunța un an mai puțin prielnic afacerilor din sistemul medical, în special în cazul celor care se
bazeaza pe susținerea financiara a statului. Și pentru pacienți este posibil sa intervina surprize neplacute,
existând riscul major ca și cei care sunt incluși în sistemul asigurarilor medicale de stat sa suporte din
propriul buzunar contravaloarea serviciilor medicale.
”Având în vedere indiciile care conduc la concluzia preliminara ca Ministerul Sanatații va dispune de un buget mai
mic decât cel de anul trecut, sistemul medical de stat va fi afectat de subfinanțare, iar cel privat va suferi anumite
contracții în condițiile în care contractele cu Casa de asigurari de sanatate vor avea valori mai mici fața de cele din
anul precedent. Astfel, operatorii de servicii medicale din sistemul de stat vor fi nevoiți sa identifice surse
alternative de finanțare, inclusiv prin furnizarea unor servicii cu taxa, chiar și pacienților asigurați în sistemul
asigurarilor medicale de stat, iar operatorii privați vor presta într-o majoritate covârșitoare servicii doar contra
cost”, apreciaza Catalin Micu, partener Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP).
De pe urma acestei situații ar putea beneficia sistemul de sanatate privat. Daca tot trebuie sa achite contravaloarea
serviciilor, pacienții vor considera ca sistemul medical de stat prezinta anumite riscuri și vor migra tot mai mult
spre unitațile medicale private.
În anul care se apropie de final, sectorul de Healtcare & Pharma s-a consolidat, iar estimarile indica faptul ca
tendința va continua și în 2019, în condițiile în care domeniul serviciilor medicale va fi afectat de o presiune a
prețurilor generata cel mai probabil de o stagnare/limitare a ratei creșterii economiei, de o rata a inflației care își va
menține terendul ascendent și de o decelerare a creditarii pe fondul limitarilor impuse de autoritatea de
reglementare în domeniul bancar. “Astfel, operatorii al caror business nu va putea sa absoarba aceasta presiune
asupra prețurilor vor încerca sa atraga parteneri de afaceri care sa le acorde acel echilibru financiar necesar
parcurgerii unei posibile perioade de contracție economica”, considera Catalin Micu.

Avocații vor veni cu servicii noi în 2019
Cu o practica de Healtcare & Pharma puternica, ZRP se diferențiaza pe piața avocaturii datorita capacitații de a
identifica mereu soluții aplicate, de a inova pentru a menține trendul dinamic al mediului de afaceri, ambele
dublate de un proces de comunicare eficient cu reprezentanții clienților. Firma are o echipa de trei avocați care
gestioneaza preponderent mandate din aceasta arie de practica, coordonatorul departamentului fiind Catalin Micu.
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“Avem în vedere consolidarea practicii de drept medical, în contextul în care piața serviciilor medicale este în
creștere în România, atât prin diversificarea gamei de servicii oferite de operatorii actuali, cât și prin apariția unor
noi jucatori pe segmente de nișa și nu numai. Astfel, una dintre țintele anului 2019 este dezvoltarea gamei de
servicii în materia studiilor clinice și a activitaților relaționate acestora.”
Catalin Micu, partener Zamfirescu Racoți & Partners

Avocaților ZRP le sunt solicitate serviciile cu precadere în activitatea de zi cu zi, plecând de la securizarea
procedurilor de achiziție și ajungând în dese situații la negocieri de contracte, pregatirea ansamblului de formulare
privind exprimarea consimțamântului informat de catre pacienți, soluționarea unor incidente în materia relațiilor de
munca și susținerea corespondenței cu actorii din sistemul medical (i.e. minister, case de asigurari de sanatate,
furnizori de echipamente și consumabile etc.).
”Gestiunea riscului din activitatea medicala este unul dintre domeniile în care ne sunt solicitate de asemenea
serviciile. În acest segment, setul de formulare privind exprimarea consimțamântului infirmat și operaționalizarea
procedurilor de lucru, respectiv urmarirea protocoalelor terapeutice, sunt elemente ale unui puzzle menit a elimina
atât erorile/orice lipsa de claritate a pacienților în conștientizarea riscurilor actului medical, cât și eroarea în
implementarea actului medical. În implementarea proiectelor în care ne-a fost solicitata asistența de catre clienții
noștri din domeniul medical au existat atât situații în care am purtat negocieri și/sau am contribuit la transpunerea
în Romania a unor proceduri/procese de lucru din alte jurisdicții, cât și situații în care am colaborat cu colegi
avocați din alte jurisdicții în proiecte cu dezvoltare în state diferite”, a aratat Partenerul ZRP.
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