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la 90 de zile de hărţuire a 15.000-20.000 de medici clinicieni·. 
„ .•. . .,. 

· de către un rilinistru irespon$a.bil 1 

La 26 octombrie 2016 se împlinesc 90 Hotărâre de Guvern, ev~ntual un „Ordin Cei 15.000-20.000 de medici. clinici-
de zile de la dispoziţia nr. VVV/2386, din de ministru şi niciţiecum o „dispoziţie". eni şi medicii care fac gărzi în cele 425 
ziua de vineri, 29 iulie f016, prin care se Dispoziţia · ministrului sănătăţi! a de spitale publice din România, cu apro
cerea, începând cu data de luni, 1 august ajuns în spitale după data de 2 august ximativ 2.400-2.600 de linii de gardă, 
2016, efectuarea gărzilor suplimentare 2016, depăşind termenul prevăzut în şi-au urmat drumul curat al profesiunii 
(de fapt, a acelor gărzi care depăşeau cele „depeşa ministerială". în plus, gărzile de medic - profesie înalt reglementată în 
140 de ore de muncă ale unui medic-pe o erau deja stabilite, conform graficelor de Uniunea Europeană pe locul întâi - mulţi 

lună) pe baza „unui Contract de muncă· gărzi aprobate de manager pentru fiecare nesemnând aceste contracte individuale, 
. cu timp parţial pentru activitatea pre- secţie în parte, grafice aprobate încă de la nelegale din punct de vedere administra

stată în linia de gardă", independent de data de 20 iulie ·2016. tiv, dar prezentându-se la serviciile de 
Contractul individual de muncă pe dura- Este uşor de realizat că dacă medicii gardă cu toate ameninţările de închide.-
tă nedeterminată. şi-ar fi propus să muncească doar garda re sau desfiinţare a secţiilor unde aveau 

Această "dispoiiţie" a •fost dată apa- obligatorie, şi aceasta doar spre sfârşitul postul (exemplu: Ploieşti, secţia Cardi
rent în apli~area Ordonanţei de .Urgenţă lunii august, se crea o veritabilă degrin- ologie a Spitalului Judeţ~an de Urgenţă 
20/2016. Dar, conform legii, pentru apli- goladă a siguranţei naţionale a României. Prahova). 
carea unei legi (OUG este o lege până este Niciun organ al statului nu a reacţionat Medicii au fost hărţuiţi prin modifică-
aprobată de Parlament) este necesară o adecvat la acea.stă situaţie de urgenţă rile survenit~ în perioada de timp· ce s-a 
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Notă: · 

Dr. Mihai Belaşcu 
Medic primar internist 

)
. Supraspecializare: Hepatologie 

Doctor îil Medicină 
CMI „Dr. BELAŞCU MIHAI VASILE" 
PFA nDr. BELAŞCU MIHAl VASILE" 

- absolvent al Facultăţii de Medicină Ge
nerală PrOII)Oţia 1962, Institutul de Medicină şi 
Farmacie Cluj-Napoca; 

- 1960-1962: extern şi intern clinic prin 
concurs l~ Clinicile Universitare din Cluj, având 
camera internilor înt.r-un salon între bolnav.i; 

- 1964-1967- secundariat, locuind în clini
că în mod gratuit (Ord. MS); 

- 1969 - trimis la Bistriţa (HCM 
2024/30.06.1969), a locuit într-un salon între 
bolnavi aproximativ doi ani de zile; 

- detaşat şef secţie la Spitalul Orăşenesc 
Năsăud, gardă: Interne, Chirurgie (la domiciliu); 
locuind într-un salon de bolnavi aproximativ un 
an. 

tn general a locuit aproximativ cinci ani în
tr-un salon de spital. 

Prima gardă în ziua de 3 ianuarie 1960 ·1a 
Clinica I Chirurgie Cluj-Napoca, ultima gardă în 
li.Ina decembrie 2009 la Spitalul Judeţean de Ur
genţă Ploieşti. 

A executat serviciul de gardă la Spitalul Ju
deţean Bistriţa, Spitalul Orăşenesc Năsăud, Spi
talul Judeţean de Urgenţă Ploieşti (gardă: diali
ză-nefrologie etajul I; interne- diabet etajul IV). 

Ciimera Medicilor Prahova îi invită pe do.m
nul ministru al sănătăţii' ec. Vlad Vasile Voicu
lescu, precum şi pe domnul ec. Eugen Nicolăescu, 
autorul art.16.1 şi art.16.2-din Regulamentul de 
gării, să participe la o "gardă obligatorie", într.o 
cameră de gardă a spitalului judeţean de urgen
ţă, pentru ca asistentele de serviciu să le comu
nice numai, prin rotaţie, urgenţele de pe secţiile 
Cardiologie, Interne, Diabet, UPU, unde ar trebui 
să se prezinte. 

scurs de atunci, prin aompletări care nu 
se încadrau în dispoziţia iniţială. 

Ministrul sănătăţii, ec. Vlad Vasile 
Voiculescu, a ignorat în totalitate exisi 
tenţa "în acţiune" a „Contractului . co
lectiv de munca la nivel de activitate .::.. 

' Sănătate. Activităţi · veterinare" pe anii 
2014-2015, înregistrat la MMFPSPV sub 
nr.1726/29.11.2013, prelungit şi val~
bil până la data„de 31.12.2016, conforrh 
~dresei nr. 584/EC/22.03.2016 a MM
FPSPV, iz.vor de drept, minim şi obligato.
riu, responsabilitate obligatorie, protejdt 
de Constituţia României, neluat în seamă 
de Ministerul Sănătăţii, primul semnatar 
al acestui contract. ~ 

Precizăm dintru început claritatea 
constatării ilegalităţii acestor contracte 
pentru gărzi de către Camera Federati
vă a Sindicatelor Medicilor din România 
(CFSMR) şi Camerele judeţene ale medi
cilor, constatată de Comisia pentru sănă
tate şi familie a Camer,ei Deputaţilor şi 
Senatului din Parlamentul României. 

Ca urmare, am iniţiat procedura de 
dare în judecată a OUG 20. 

Ne-am adresat astfel Ministerului S~
nătăţii, precum şi Guvernului, prin plân
gere administrativă prealabiJă încă din 
16 august 2016. De la Guvern am primit 
un răspuns politicos, în schimb, mini~
trul sănătăţii, ec. Vlad Vasile Voiculescu, 
nu a r~spuns. 

Camera Medi~ilor J>raho,va ·felicită pe 
toţi medicii din Ro~ânia care ii'"a·u ;măr- · 
turisit profesia de medic) ca şi m situaţia 
pe la „#Colectiv", fără a se der9ba ae mi~ 
siunea etică şi deontologică ·a acesteia: 

De ase1n;enea, am· foşţ şi suntem ·al~-
turi de toţi medicii clinicieni-' de 'la şp1- • „ 
talele din Prahova, membri ai Camerei 
Medicilor Prahova ·sau nemembri, ca şi 
călăuze, prin.promovarea aceiui principiu 
de solidaritate a profesiei. tn mod deose- . 
bit; scoatem în evidenţă pe contestatarii · · 
tăcuţi, individuali, dar persuasivi în afir
marea legalităţii, precum ·şi pe cei ·uniţi 
din secţia de Cardiologie a·Spital'ului Ju
deţean de Urgenţă Prahova,dih. Ploie~ţi. 

Cere~ autorităţilo.r admţnistratiye de 
drept să analizeze şi să decidă toate 'insti • 
tuţiile şi perso.anele administrative care au 
contribuit la crearea acestei stări' de hăr
ţuire a medicilor în timpul acestor ultime 
90 de zile. 

Pentru acestea din urmă, 
La bună vedere ! 

CONSILIUL DE CONDUCERE. 
P.REŞ_EDINTE • 

Dr. Mihai Bţ.Iaşcu 
Membru în Consiliql de conducere 
Senator Camera Medicilor Prahova 

~rim vicepreşedinte CFMR 2000-2004 
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