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In atentia d-lui ministru al Sănătăţii d-l Vlad Volculescu

INFORMARE
Stimate d-le ministru.
Va informam ca CFSMR, Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din
Romania a fost gazda Adunarii Generale a FEMS - Federaţia Europeană a
Medicilor Salariaţi, federaţie care însumează organizaţii sindicale ale medicilor din
16 ţări europene şi la care CFSMR este afiliată.
Tema Adunarii Generale şi a conferinţei de comunicari si dezbateri a fost “Problemele sitemelor sanitare ale Europei de est – coruptia, migratia,
subfinantarea, s.a.”
Conferinta a avut loc joi 6 octombrie, in sala de sedinte a hotelului RamadaMajestic, intre orele 14.00-18.00.
In cadrul conferintei au fost prezentate comunicari de catre invitati, doctori
si lideri de organizatii sindicale ale medicilor din Romania, Franta, Italia, Slovenia,
Portugalia s.a.
Lucrarile Adunarii Generale au avuta loc in zilele de vineri si sambata 7 si 8
octombrie 2016 in sala de sedinte a hotelului Ramada-Majestic.
Avînd in vedere importanta dezbaterilor pentru studiul comparativ al
situatiilor din sistemele sanitare Europene privind salarizarea, migratia, coruptia,

conditiile de munca, timpul de munca s.a. am considerat oportuna si prezenta unui
reprezentant al ministerului sanatatii la aceste lucrari.
In acest sens, a fost trimisa catre ministerul sanatatii o invitatie, dar, cu
parere de rău, nu am fost onorati cu prezenta niciunui reprezentant al ministerului.
Cu toate acestea consideram ca o colaborare intre o institutie ministeriala si
o federatie sindicala a medicilor este extrem de importanta si reciproc avantajoasa,
si cu alte ocazii speram ca vom reusi sa colaboram mai bine, analizand situatia
existenta si cautand impreuna solutii pentru viitor.
Cu respect si deosebita consideratie
Presedinte CFSMR
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