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Maravela & Asociatii, partener Forbes Healthcare 2014. Ce subiecte au fost in

dezbatere

Firma de avocati Maravela si Asociatii a fost unul dintre partenerii conferintei Forbes Healthcare,

eveniment la care marile business-uri farmaceutice, clinici, furnizori ai sistemului medical, producatori de

tehnologii, lanțuri de farmacii și autoritați s-au întâlnit pentru a pune in discutie soluțiile sustenabile de

business pentru sectorul medical. . . 

 

In cadrul conferintei desfasurate marti, 27 mai, au fost abordate, printre altele, teme legate de strategia

guvernamentala în sectorul sanatații, solutii pentru anul în curs, constrângeri financiare și nevoi publice în sistemul

de sanatate, facandu-se si o paralela intre sistemele de sanatate public si privat. Un subiect distinct, urmarit cu

interes de participanti, a fost cel legat de solutiile de finantare specifice sectorului sanatatii.

Dorel Sandesc, Secretar de Stat in Ministerul Sanatații a aratat ca institutia pe care o reprezinta urmarește

implementarea mai multor programe noi în domeniul terapiei intensive, terapiei durerii, asistarea persoanelor care

au avut traumatisme grave în vederea recuperarii - inclusiv recuperare la domiciliu -, programe care ar urma sa fie

supuse decontarii de catre CNAS în temeiul unui nou contract-cadru. In interventia sa, oficialul Ministerului

Sanatatii a precizat ca se dorește stoparea exodului medicilor prin implementarea unor programe speciale cum ar fi

posibilitatea închirierii salilor din carul spitalelor în vederea desfașurarii unei practici private, dupa programul de

lucru normal, trecerea medicilor din sistemul public la desfașurarea serviciilor în regim liberal, posibilitatea

efectuarii rezidențiatelor în spitale private și plata garzilor înca din primul an de rezidențiat - pâna acum nefiind

platite decât garzile efectuate începând cu anul 3 de rezidențiat.

Liliana Maria Mihai, Director General al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a subliniat ca CNAS susține

programele avute în vedere de minister, iar Ana Maria Mihaescu, reprezentantul pentru România al International

Finance Corporation s-a referit la suportul constant acordat proiectelor romanesti de catre institutia financiara

internationala,  mentionand ca IFC va continua sa susțina companiile private de sanatate, împreuna cu care au avut

numai proiecte de succes.

Nu in ultimul rand, reprezentanta Prisum - distribuitorul pe piața româneasca a produselor Himalaya Drug

Company - a propus conceperea unor programe publice de susținere a consumului de produse homeopate în

vederea prevenirii unor afecțiuni, fapt care în concepția sa ar putea ușura povara sistemului medical de stat prin

diminuarea numarului de îmbolnaviri și implicit a decontarilor pentru medicamente și servicii medicale.

Parteneri ai evenimentului au fost Prisum, MedLife, Roche si Maravela Asociatii.

 

Avocații Maravela & Asociatii detin o experienta vasta în sectorul Pharma & Healthcare, arie de nișa cu lunga

traditie pentru partenerii Gelu Maravela, Alina Popescu și Marius Patrașcanu. 

 

Astfel, Gelu Maravela a coordonat departamentul de pharma & healthcare și în cadrul renumitei firme de

avocatura al carei asociat a fost în trecut, coordonând asistența juridica acordata în toate ariile de practica unui

numar de 6 din primele 12 companii producatoare de medicamente inovative la nivel mondial, unor mari actori de

pe piata mondiala a dispozitivelor medicale, unor centre medicale de renume precum si Asociatiei Române a

Producatorilor Internationali de Medicamente (A.R.P.I.M). 

 

Alina Popescu si Marius Patrascanu au acordat de asemenea asistența în numeroase mandate relevante pentru

mari jucatori ai sectorului pharma & healthcare, inclusiv sub aspectul reglementarilor specifice aplicabile. 
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