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C O M U N I C A T

CFSMR a atras de mai multe ori atentia opiniei publice asupra problemei 

spinoase a asigurarilor de malpraxis.

Cu toate ca federatia noastra a prezentat aceasta problema in articole din presa

(vezi “Viata Medicala”) sau la numeroase intalniri cu decidentii politici, situatia nu s-a 

imbunatatit in nici un fel. 

Cadrele medicale din institutiile publice din Romania continua sa fie obligate 

sa se asigure pentru cazurile de malpraxis din banii proprii.

In acest sens CFSMR afirma urmatoarele:-

1. Nicaieri in UE, in institutiile sanitare publice angajatii nu se asigura 

individual din bani proprii, asa cum se intampla in Romania.

2. Situatia actuala a asigurarilor de malpraxis nu avantajeaza nici pacientii, 

nici angajatul si nici institutiile sanitare ci este favorabila in exclusivitate pentru firmele 

care colecteaza aceste asigurari.

3. Practica europeana este ca in institutiile sanitare publice asigurarea sa fie 

colectiva, din bani publici.
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Cu alte cuvinte, peste tot in Europa se asigura institutia iar angajatii nu sunt 

obligati sa se asigure din bani proprii. 

Orice asigurare complementara celei colective (platita de obicei de colegii din 

specialitatile chirurgicale) este absolut benevola, decisa de fiecare angajat in parte, fara 

nici un fel de conditionalitate.

4. Consideram ca practica din UE este favorabila atat angajatilor din 

institutiile sanitare publice cat si bolnavilor.

 In aceasta situatie pacientul stie ca statul isi asuma responsabilitatea atat 

pentru actul medical in sine cat si pentru conditiile oferite pacientilor in spitale, si nu in 

ultimul rand pentru pregatirea, calificarea si comportamentul angajatilor sai. 

In cazul unei situatii de malpraxis pacientul stie ca institutia publica este 

asigurata, stie sumele care sunt alocate pentru aceste cazuri si este scutit de procese 

interminabile cu un rezultat incert.

Angajatii la randul lor beneficiaza de o asigurare colectiva, fara sa se asigure 

individual. 

Institutia publica se poate indrepta in timpul 2 impotriva angajatului, in cazul 

unui malpraxis confirmat. 

In acest fel asigurarile de malpraxis chiar isi ating scopul, fiind in beneficiul 

tuturor.

5. CFSMR solicita Ministerului Sanatatii, Comisiilor de sanatate ale Senatului 

si a Camerei Deputatilor, Colegiului Medicilor si Colegiului Asistentilor (precum si 

celorlalte colegii si asociatii profesionale din sistemul de sanatate) sa inceapa urgent 

demersurile pentru armonizarea legislatiei autohtone cu cea europeana.
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