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Nr. 106/19.10.2016

In atentia d-lui ministru al Sănătăţii d-l Vlad Volculescu
CERERE ŞI INFORMARE DIN TERITORIU

Stimate d-le ministru.
Stimate d-le ministru.
In calitate de presedinte al CFSMR va multumesc pentru promptitudinea cu
care ati reactionat la solicitarea noastra referitor la dezbaterea publica, organizand
o intalnire in acest sens cu toate institutiile si persoanele interesate.
Cu toate acestea va reamintim ca inca nu am primit minuta acestei intalniri,
pentru a o putea pune la dispozitia membrilor nostri in vederea analizarii
propunerilor facute la acea intrunire si gasirii unor solutii de perspectiva.
Va trimit aceasta solicitare cu speranta intr-o colaborare mai fructuoasa si
mai operativa pe viitor.
In alta ordine de idei, la solicitarea colegilor nostri din judetul Prahova,
dorim sa va informam despre presiunile exercitate de conducerea DSP si a
spitalului judetean Prahova asupra medicilor cardiologi, care au decis sa respecte
ordonanta 20/2016, alegand sa efectueze doar garzile obligatorii, plus una - doua
garzi suplimentare.

Intelegem si respectam responsabilitata conducerii spitalului si a DSP-ului in
vederea asigurarii continuitatii activitatii in unitatile spitalicesti, dar ne opunem cu
vehementa practicii de intimidare si amenintare la adresa unor medici.
Consideram ca o ordonanta de guvern este obligatorie atat pentru angajat cat
si pentru angajator, iar metodele alese pentru asigurarea continuitatii activitatii in
garzi trebuie sa porneasca de la principiile legalitatii, colegialitatii si a respectului
reciproc.
Consideram ca intr-o activitate inalt reglementata si cu atata responsabilitate
ca cea de medic (vorbim despre medici primari cardiologi) amenintarile si
intimidarile nu isi au locul, mai ales ca sunt in totala contradictie cu prevederile
ordonantei 20/2016, care precizeaza clar ca semnarea contractului pentru timp
partial este decizia fiecarui medic in parte.
Cu respect si deosebita consideratie
Presedinte CFSMR
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