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Cine îi protejeazã
pe medici?
La sfârºitul lunii august, Sorin Paveliu ºi Raluca Turcan, deputaþi PLD,
au prezentat un proiect de lege menit
potrivit afirmaþiilor lor, sã creascã calitatea serviciilor ºi actelor medicale.
Iniþiatorii propuneau înfiinþarea Oficiului de protecþie a consumatorilor
de servicii medicale. În fapt, o nouã
poliþie a medicilor. Acest proiect inconsistent, incoerent ºi uneori halucinant (în afara puterii judecãtoreºti,
oficiul era abilitat sã condamne medicii la închisoare corecþionalã) nu ar
merita nici mãcar sã fie menþionat
dacã nu ar reflecta o mentalitate din
societatea româneascã.
În primul rând reflectã demagogia,
populismul ºi ipocrizia politicienilor,
indiferent de partidul din care fac parte. Plecând de la premisa cã acuzarea medicilor îi va face sã câºtige voturi, iar plânsul cu lacrimi de crocodil
de grija pacienþilor sã capete credibilitate ºi notorietate, astfel de iniþiatori
intervin într-un mod nepermis în relaþia autenticã medic-pacient. În momentul de faþã, pacientul „este ocrotit”
nu numai prin intermediul unor acte

legislative dar ºi prin activitatea unor
instituþii. Existã comisiile de eticã din
spitale, Comisia de malpraxis a
Autoritãþilor de Sãnãtate Publicã, comisiile de disciplinã al Colegiului Medicilor, instanþele de judecatã. Toate
au drept scop analizarea aceleaºi
cauze cu proceduri diferite. Noul
organism propus nu ar avea deci
obiect de activitate (decât cel mult a
oferi o sinecurã clientelei politice) ºi
nu ar face decât sã creascã confuzia.
În al doilea rând, relaþia medic-pacient impune drepturi ºi obligaþii pentru
ambele pãrþi. Dacã cel puþin teoretic
pacientul este ocrotit, cine protejeazã
drepturile medicilor? Nu ºtiu o iniþiativã legislativã prin care medicul sã fie
protejat de tentaþia structurilor administrative de a-l subordona, nici o iniþiativã legislativã care sa-i punã la îndemânã un instrument cu ajutorul
cãruia sã se apere de acuze nejustificate, de insultã ºi calomnie.
Aproape întotdeauna când se discutã despre sistemul de sãnãtate
(continuare în pagina 4)
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În perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2007, membrii Colegiului Medicilor
din România îşi vor alege conducerea pentru mandatul 2007-2011.
Prezentăm selecţiuni din textul regulamentului alegerilor.

alegeri
CRM

Decizia nr. 20 din 31.08.2007

privind aprobarea Regulamentului Electoral al Colegiului Medicilor
din România
În temeiul art.418 si art.424 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor din România

D E C I D E:
Art. 1 Aprobã Regulamentul Electoral
al Colegiului Medicilor din România
prevãzut în Anexa ce face parte integrantã din prezenta decizie.
Art.2 Dispozitiile art. 441 alin. 3 din
Legii 95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii referitoare la
numãrul de mandate se vor aplica
începând cu mandatul 2007 - 2011.

pendat conform art.441 alin.2 din
Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii.

Art.4 Pentru alegerile din mandatul

cãtre consiliile colegiilor teritoriale
în perioada 01.11.2007 - 15.12.2007
astfel încât alegerile, inclusiv eventualul tur doi sã se încadreze în acest
interval.

2007 - 2011 datele în care urmeazã
sã se exprime votul se vor stabili de

PREªEDINTE
Prof. dr. Mircea Cintezã
Bucureºti, 31 august 2007.

Art.3 Verificarea ºi soluþionarea situaþiilor de incompatibilitate prevãzute
de art. 441 din Legea 95/2006 privind
reforma în domeniul sãnãtãþii se va
face numai în cazul în care candidatul
a fost ales pentru funcþia ori mandatul
la care a candidat.
În termen de 15 de zile de la data
alegerii, medicul aflat în situaþie de
incompatibilitate va renunþa la funcþia
care-l face incompatibil sau va fi susCINE ÎI PROTEJEAZÃ PE MEDICI ?

decidenþii aruncã medicii în prima linie,
culpabilizându-i ºi încercând în acest
fel sã determine publicul larg sã uite
care sunt adevãratele probleme. Asistãm frecvent la o adevãratã vânãtoare
de vrãjitoare la care, din nefericire participã ºi medici vremelnici ocupanþi ai
unor fotolii (sã nu le spunem cozi de
topor) uitând cã fotoliile sunt trecãtoare
iar profesia medicalã perenã.
Este deci necesarã nu o nouã poliþie a
medicilor ci o schimbare a mentalitãþii.
Societatea trebuie sã accepte ºi sã
MEDICA  nr. 11  2007
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impunã politicienilor faptul cã dacã
doreºte responsabilizarea medicului
trebuie sã se treacã la deculpabilizarea acestuia. Profesia medicalã
este o profesie cu un risc crescut ºi ar
trebui sã se accepte nu numai faptul
cã eroarea este parte integrantã a
profesiei dar ºi cã protecþia profesioniºtilor este un element de profilaxie a erorii. Ignorarea realitãþii nu rezolvã problemele ºi este periculoasã
atât pentru medici cât ºi pentru pacienþi. Politica de a fãrâmiþa breasla

medicalã, de a susþine tot felul de grupuscule nereprezentative este dãunãtoare, iar pe termen lung se va întoarce ca un bumerang împotriva
celor care o iniþiazã.
Colegiul Medicilor (cãruia tot felul de
acte normative au tentat limitarea atribuþiilor) ca reprezentant legal ºi legitim al corpului medical va trebui sã
facã faþã acestor agresiuni nepermise
împotriva medicilor sã-ºi dezvolte politici ºi strategii care sã aibã drept scop
protejarea drepturilor medicilor. Y

www.medicalnet.ro
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Regulamentul Electoral al
Colegiului Medicilor din România
(selecþiuni)
I. Dispoziþii generale
Art. 1 Membrii consiliului judeþean,
respectiv ai Municipiului Bucureºti,
reprezentanþii în Adunarea Generalã
Naþionalã, precum ºi membrii comisiei
de cenzori se aleg prin vot direct,
secret ºi liber exprimat de cãtre membrii colegiului judeþean, respectiv ai
Municipiului Bucureºti.
Reprezentanþii în Consiliul Naþional al
Medicilor se aleg prin vot secret din
rândurile membrilor consiliului local ºi
ai reprezentanþilor locali în Adunarea
Generalã Naþionalã, de cãtre aceºtia,
reuniþi într-o ºedinþã comunã de
alegeri.
Art. 2 Dreptul de vot, precum ºi dreptul de a fi ales în organele de conducere îl au numai medicii membri ai
Colegiul Medicilor din România.
Art. 3 Dreptul de a alege ºi de a fi ales
se poate exercita numai în cadrul colegiului al cãrui membru este medicul
respectiv.
Art. 4 O persoanã poate candida atât
pe lista membrilor consiliului local, cât
ºi pe aceea a reprezentanþilor în
Adunarea Generalã Naþionalã.
Nu se va putea candida concomitent
pentru mandatele prevãzute la alineatul 1 ºi pentru mandatul de membru în
comisia de cenzori.
Art. 5 În vederea organizãrii ºi desfãºurãrii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de cãtre consiliile
judeþene ºi de cãtre Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureºti,
respectiv o Comisie Electoralã Centralã organizatã de cãtre Biroul Executiv al Consiliului Naþional ºi apro-

batã de Consiliul National al Medicilor.

Art. 6 Membrii comisiilor electorale nu
pot candida la posturile elective din
cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizeazã alegerile.
Înaintea alegerii în aceastã funcþie, ei
se vor angaja în scris sã nu candideze
la o funcþie electivã în legislatura pentru care se organizeazã respectivele
alegeri.

II. Comisiile electorale

Secţiunea 1 Comisia electorală de la
nivelul colegiului teritorial.
Art. 7 Comisia electoralã de la nivelul
colegiului teritorial este formatã din 515 membri, în funcþie de numãrul
membrilor colegiului respectiv, aprobaþi în mod individual de cãtre consiliul local la propunerea biroului.
În ºedinþa de numire a comisiei electorale se va fixa ºi data primei întruniri
a comisiei, datã care trebuie sã fie cu
cel puþin 20 de zile calendaristice
înaintea datei alegerilor.
Art. 8 Comisiile electorale nu sunt
subordonate consiliilor judeþene, respectiv al Municipiului Bucureºti sau birourilor acestor consilii.
Ele îºi vor desfãsura activitatea sub
supravegherea ºi controlul Comisiei
Electorale Centrale respectând Legea
95/2006 privind reforma în domeniul
sãnãtãþii, Statutul Colegiului Medicilor
din România ºi prezentului regulament.
Art. 9 Comisia electoralã va funcþiona
la sediul consiliului local. Acesta va
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pune la dispoziþia comisiei, pe toatã
durata funcþionãrii sale, un spaþiu corespunzãtor desfãºurãrii activitãþilor,
asigurând totodatã condiþiile materiale
necesare funcþionãrii comisiei ºi organizãrii alegerilor.
Art. 11 În termen de 3 zile de la data
constituirii sale, comisia electoralã,
prin preºedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenþa
comisiei, funcþiile deþinute în cadrul
comisiei de fiecare membru, adresa
sediului unde îºi desfãºoarã activitatea, numerele de telefoane ºi fax.
Art. 12 Deciziile comisiei electorale se
iau cu majoritate de voturi în prezenþa
a minimum jumãtate plus unul dintre
membrii sãi.
În cazul egalitãþii de voturi la luarea
unei decizii, votul preºedintelui este
decisiv.
Prezenþa preºedintelui sau a secretarului este obligatorie.
Art. 14 Deciziile emise de cãtre
comisia electoralã sau orice alt act
emanând de la aceasta, vor fi semnate de cãtre preºedinte ºi secretar.
Art. 15 Pe timpul funcþionãrii sale,
comisia electoralã va avea o ºtampilã
proprie care va fi þinutã de cãtre
preºedintele comisiei sau, în lipsa
acestuia, de cãtre secretar.
Art. 16 Comisia electoralã va informa
imediat Comisia Electoralã Centralã
despre problemele apãrute în legãturã cu interpretarea ºi aplicarea
prezentului regulament ºi se va conforma deciziilor de îndrumare ale
Comisiei Electorale Centrale.
Art. 18 Dupã validarea alegerilor loca2007  nr. 11  MEDICA
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le de cãtre Comisa Electoralã Centralã, comisia electoralã localã emite
mandatele, convoacã în termen de
maximum 10 zile consiliul judeþean ºi
înregistreazã candidaturile pentru
biroul local.
Art. 19 Prima ºedinþã a consiliului
local, de alegere a biroului, este condusã de cãtre comisia electoralã
localã.
Dupã alegerea biroului consiliului
local comisia electoralã localã îºi
înceteazã de drept activitatea, fiind
consideratã dizolvatã.

Secţiunea 2 Comisia Electorală
Centrală
Art. 20 Comisia Electoralã Centralã
este formatã din 7 membri propuºi de
Biroul Executiv al Consiliului Naþional
ºi aprobaþi în mod individual de cãtre
Consiliul Naþional al Colegiul Medicilor
din România, care, în ºedinþa de
aprobare a comisiei, va stabili ºi prima
datã de întrunire a acesteia.
Art. 21 Comisia Electoralã Centralã va
funcþiona la sediul central al Colegiului
Medicilor din România.
Biroul Executiv al Consiliului Naþional
va pune la dispoziþia comisiei, pe toatã durata funcþionãrii sale, un spaþiu
corespunzãtor desfãºurãrii activitãþilor, asigurând totodatã condiþiile materiale necesare funcþionãrii comisiei.
Art. 22 Prin grija Biroului Executiv,
Comisia Electoralã Centralã va avea
la dispoziþia sa un secretariat tehnic
condus de cãtre secretarul Comisiei.
Art. 24 Deciziile Comisiei Electorale
Centrale se iau cu majoritate de voturi
în prezenþa a minim 5 din membrii sãi;
prezenþa preºedintelui sau/ºi a secretarului este obligatorie.
În cazul egalitãþii de voturi la luarea
unei decizii, votul preºedintelui este
decisiv.
Art. 26 Deciziile emise de cãtre Comisia Electoralã Centralã sau orice alt
act emanând de la aceasta, vor fi semnate de cãtre preºedinte ºi secretar.
MEDICA  nr. 11  2007

Art. 27 Pe timpul funcþionãrii sale
Comisia Electoralã Centralã va avea
o ºtampilã proprie care va fi þinutã de
cãtre preºedintele comisiei sau, în
lipsa acestuia, de cãtre secretar.

III. Candidaturile
Art. 30 Declaraþiile de candidaturi se
vor depune personal la secretariatul
consiliului local conform calendarului
electoral aprobat de consiliul local.
Art. 31 Declaraþia de candidaturã va fi
dactilografiatã ºi va cuprinde:
a) numele ºi prenumele, domiciliul,
specialitatea ºi gradul profesional ºi,
acolo unde este cazul, titlul ºtiinþific;
b) mandatul sau mandatele pentru
care înþeleg sã candideze;
c) funcþiile pe care le deþine în alte
organisme statale, administrative,
sindicale ori profesionale;
d) menþionarea obligatorie dacã a
avut sancþiuni din partea Colegiului
Medicilor din România, sancþiuni care
sã nu fie radiate la data depunerii candidaturii;
e) data ºi semnãtura.
Art. 32 Candidaþii, în mod opþional, pot
depune o datã cu candidatura ºi un
program electoral.
Dacã programul electoral a fost depus
ºi în format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candideazã va publica pe site-ul colegiului programul electoral.
Art. 33 Dupã expirarea termenului de
depunere a candidaturilor comisiile
electorale locale încheie un proces
verbal prin care constatã rãmânerea
definitivã a candidaturilor.
Art. 34 Comisia electoralã localã va
întocmi listele finale cu candidaturi ºi
le va trimite împreunã cu o copie a
procesului verbal de constatare a rãmânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
Listele finale cu candidaturi, în ordinea alfabeticã, vor fi afiºate prin grija
comisiei electorale locale, la sediul

acesteia, în spitalele judeþene, precum ºi în alte locuri stabilite de biroul
executiv al colegiului teritorial.
Listele finale cu candidaturi vor avea
menþionatã data, locul ºi programul
de desfãºurare a alegerilor.

V. Desfãºurarea votãrii
Art. 41 Votarea se va desfãºura la
sediul comisiei electorale ºi în cel mult
alte douã secþii de votare aprobate în
prealabil de cãtre consiliul colegiului
teritorial ºi precizate în listele cu candidaturile rãmase definitive.
Dacã s-au aprobat ºi alte locaþii în
care urmeazã sã aibã loc votarea este
interzis ca în aceiaºi zi sã funcþioneze
mai multe secþii de votare.
Data, locul ºi programul de desfãºurare a votãrii vor fi comunicate, cu cel
puþin 5 zile înaintea votãrii ºi într-un
ziar local.
Art. 42 Votarea, la nivelul oricãrei
secþii de votare, va avea loc numai în
prezenþa a minimum 1/2 din membri
comisiei electorale locale ºi a
preºedintelui comisiei sau în lipsa
temporarã a acestuia, a secretarului
comisiei electorale.
Art. 43 Alegerile se vor desfãºura pe o
perioadã de 2-4 zile consecutive,
perioadã stabilitã de consiliul colegiului teritorial între orele 8-20.
Art. 44 Consiliul colegiului, atunci
când stabileºte perioada în care
urmeazã sã aibã loc votarea, aprobã
ºi unitãþile sanitare în care urmeazã
sã poatã fi exprimat.
Pentru fiecare unitate sanitarã unde
s-a aprobat organizarea votãrii, se va
stabili ºi data în care urmeazã sã aibã
loc votarea în acea unitate sanitarã.
Desemnarea unitãþilor sanitare respective se va putea face numai dacã, în
prealabil a fost obþinut, acordul scris al
conducerii unitãþii sanitare respective.
Art. 49 Fiecare medic cu drept de vot,
dupã ce se legitimeazã ºi semneazã
în lista de votare, primeºte de la membrii comisiei electorale locale un
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buletin de vot pe care se va aplica
ºtampila comisiei electorale de cãtre
preºedinte sau secretar.
Medicii membri ai colegiului respectiv
care nu se regãsesc pe listele de
votare, vor fi înscriºi de cãtre preºedintele comisiei sau de cãtre secretarul acesteia, în listele de votare
menþionându-se toate datele de identificare din Buletinul de Identitate sau
paºaport, precum ºi locul de muncã
rezultat din prezentarea legitimaþiei de
serviciu sau orice alt act doveditor.
Art. 50 Alegãtorii vor vota separat astfel încât sã se asigure exprimarea
secretã a votului.
Votarea se va face prin aplicarea
ºtampilei „Votat“ în dreptul numelui
candidatului pentru care se doreºte
exprimarea votului.

VI. Stabilirea ºi constatarea
rezultatelor alegerilor
Art. 51 Dupã închiderea votãrii, în
prezenþa celorlalþi membrii ai comisiei
electorale ºi, dupã caz, a celorlalte
persoane care au dreptul sã asiste la
votare, preºedintele comisiei procedeazã la anularea buletinelor de vot
rãmase neîntrebuinþate ºi numai dupã
aceea, la deschiderea urnelor.
Preºedintele sau secretarul comisiei,
vor citi cu voce tare, la deschiderea
fiecãrui buletin de vot, numele ºi
prenumele candidatului pentru care

s-a exprimat votul, mandatul pentru
care s-a candidat ºi va arãta buletinul
de vot celorlalþi membri ai comisiei.
Art. 52 Sunt nule buletinele de vot
care:
a) nu poartã pe prima faþã, ºtampila
comisiei electorale locale;
b) au altã formã sau model decât cele
aprobate;
c) nu sunt complete;
d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat
votul);
e) dacã s-a depãºit numãrul maxim al
mandatelor pentru care se poate candida.
Voturile care au una sau mai multe
exprimãri pozitive, dar pentru celelalte
nume de candidaþi sau o parte dintre
ele nu s-a menþionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaþii pentru care s-a exprimat votul.
Art. 53 Rezultatul se va consemna în
trei tabele separate, pentru consiliul
local, pentru Adunarea Generalã Naþionalã ºi pentru comisia de cenzori.
Art. 55 Dacã în urma numãrãrii
voturilor ºi a verificãrii listelor de votare se constatã cã alegerile nu sunt valabile datoritã neîntrunirii condiþiei de
participare de 2/3 din numãrul membrilor cu drept de vot, se va face menþiune despre acest lucru în procesele
verbale.
Noile alegeri se vor organiza la maximum douã sãptãmâni, dar nu mai
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puþin de o sãptãmânã, de la data
alegerilor precedente, în aceleaºi
condiþii, folosindu-se aceleaºi liste de
candidaþi ºi alegãtori.
Aceste noi alegeri se considerã valabile indiferent de numãrul alegatorilor
care au participat la vot.
Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menþionatã în procesul verbal.
Pentru al doilea tur, pe buletinele de
vot, inclusiv pe cele nefolosite,
rãmase de la turul I se va înscrie, prin
ºtampilare, menþiunea „turul II“.
Art. 56 Dacã alegerile au fost valabil
organizate, prin întrunirea numãrului
de votanþi, se vor stabili rezultatele în
vederea atribuirii mandatelor.
Atribuirea mandatelor se va face în
ordinea descrescãtoare a numãrului
de voturi ºi pânã la ocuparea numãrului legal de mandate.
În caz de voturi egale, departajarea se
va face prin tragere la sorþi la care pot
participa ºi cei în cauzã.
Ultimul candidat neales ca membru
devine membru supleant. Ceilalþi
membrii supleanþi vor fi stabiliþi în ordinea descrescãtoare numãrului de
voturi.
Art. 57 În cazul în care unul din mandatele titularilor devine vacant,
supleanþii vor lua locul titularilor, în
ordinea numãrului de voturi obþinute.
Art. 59 Atribuirea mandatelor se va
face de cãtre comisia electoralã localã
dupã validarea alegerilor de cãtre
Comisia Electoralã Centralã.

VII. Dispoziþii finale
Art.64 Contestaþiile împotriva rezultatului alegerilor se fac ºi de depun la
comisiile electorale locale în termen
de 48 de ore de la afiºarea rezultatelor votãrii.
Preºedinte
Prof. Dr. Mircea Cintezã

Regulamentul integral
se găseşte pe siturile:
www.medicalnet.ro şi www.cmr.ro
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actualitate

Medicamentele cu
drept de liberă circulaţie
în România
Agenþia Naþionalã a Medicamentului a
aprobat ºi publicat lista medicamentelor cu
drept de circulaþie în România ºi care se
elibereazã pe bazã de prescripþie medicalã.
Medicamentele sunt prezentate în ordinea
alfabeticã a denumirilor comerciale. Lista
completã o puteþi consulta pe www.medicalnet.ro. Fiºierele se pot descãrca, în format
PDF, din secþiunea DOWNLOAD.

Programul de evaluare a
stării de sănătate, extins

Eugen Nicolãescu, ministrul Sãnãtãþii a
declarat cã Programul Naþional de Evaluare
a Stãrii de Sãnãtate a Populaþiei va fi extins ºi
în ceea ce priveºte prevenirea cancerului, diabetului, dar ºi a planificãrii familiale ºi contracepþiei. Segmentul dedicat contracepþiei va fi
dezvoltat la mijlocul anului viitor, fiind acordat
inclusiv un test Papanicolau gratuit.

Bugetul Sănătăţii
a fost majorat
Guvernul a aprobat recent a doua majorare a
bugetului pe anul 2007. Fondul naþional unic
de asigurãri sociale de sãnãtate va fi majorat
cu 422,5 milioane de lei, în principal pentru
finanþarea serviciilor medicale ºi a medicamentelor. „Rectificarea este bazatã pe o
creºtere a veniturilor ºi redirecþionarea unor
sume cãtre sectoare care aveau nevoie de
fonduri suplimentare“, a declarat premierul
Cãlin Popescu Tãriceanu, care a adãugat cã
deficitul bugetar se va menþine la acelaºi nivel.
MEDICA  nr. 11  2007

Programul Naţional de Evaluare, Consultanţă şi Asistenţă Legală Specializată
„Managementul riscului în practica medicală“ a fost lansat recent
în cadrul dezbaterii „Cum ne apărăm de malpraxis?“ la care au fost prezente
mai multe personalităţi ale lumii medicale.

Cum ne apărăm
de malpraxisul medical?
„Profesia medicalã este profesia liberalã cea mai importantã pentru cã
gestul nostru este întodeauna medical. Ceea ce decid eu ca medic este
decizia mea profesionalã ºi moralã.
Elementele de malpraxis care pot sã
aparã sunt determinate în primul rând
de o slabã educaþie sanitarã. Apoi
este vorba de nivelul economic,
oamenii nu pot ajunge la medic pentru cã nu au bani. O altã cauzã este
starea de organizare sanitarã ºi nu în
ultimul rând lipsa pregãtirii medicale
corespunzãtoare. Cel mai periculos
medic este cel care practicã medicina
din cãrþi“, considerã acad. Prof. univ.
dr. Constantin Popa, prezent la
dezbatere.
Prof. dr. Adrian Streinu Cercel este de
pãrere cã insatisfacþia pacientului faþã
de condiþiile din spital se traduce la noi
prin malpraxis. „Condiþiile de cazare
trebuie puse la punct. Spitalele trebuie
sã aibã platoul tehnic la îndemânã, iar
farmaciile sã aibã medicamente.
Unde una dintre aceste verigi s-a rupt,
apare diagnosticul de malpraxis“,
spune prof. Streinu Cercel. Potrivit declaraþiei sale, Consiliu ªtiinþific va
încerca sã realizeze un ghid pentru
medici, în care sã fie prezentate con-

diþiile de risc ºi cum pot fi prevenite
acestea. „În prezent, suntem într-un
vid legislativ în care pacientul are toate drepturile ºi medicul nu are nici
unul. Trebuie sã se ºtie cã doctorii au
puteri limitate, nu sunt Dumnezei, nu
pot sã dea zile. Pot însã sã îngrijeascã bine ºi dacã au har pot face ca lucrurile sã meargã mai bine. Medicina
din 2007 nu mai seamãnã cu cea din
1980“, a continuat Streinu Cercel.
Programul este destinat medicilor
care profeseazã în spitale ºi policlinici,
medicilor de familie ºi stomatologilor
din toatã þara, precum ºi furnizoriilor
de servicii medicale. Medicii vor beneficia de training ºi consultanþã, în mai
multe etape: în cursul unui seminar
tehnic le va prezentatã ºi explicatã legislaþia din domeniu, obligaþiile impuse de lege în relaþia cu pacienþii, documentele care trebuie sã se regãseascã în fiºa oricãrui pacient, precum ºi condiþiile ºi limitele asigurãrii
de rãspundere civilã profesionalã.
Programul se desfãºoarã în colaborare cu Consiliul ªtiinþific Medright,
format din profesori ºi medici.
În prima etapã programul va fi implementat în Bucureºti, urmând ca în a
doua etapã sã fie derulat ºi în þarã.Y

prof. dr. Adrian Streinu Cercel,
Ervin Szekely, prof. dr. Constantin Popa
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Medicii români
vor în Europa

Tot mai mulþi medici români vor sã lucreze în statele Uniunii Europene. De
la începutul anului ºi pânã în prezent,
3500 de medici, medici dentiºti ºi farmaciºti au depus la Ministerul Sãnãtãþii Publice cereri pentru eliberarea certificatelor de conformitate prin care
studiile din domeniul medical, efectuate în România, sunt recunoscute
de cãtre alte state europene.
Dintre aceste cereri, 2800 au fost deja
rezolvate, alte 700 aflându-se în lucru.
De asemenea, au fost înregistrate
2600 de cereri prin care asistenþii medicali ºi moaºele solicitau adeverinþe
de conformitate care sã le ateste pregãtirea profesionalã, 1.550 fiind rezolvate. „Trebuie sã facem precizarea cã
nu toþi cei care solicitã aceste certificate ºi adeverinþe lucreazã în strãinatate sau vor pleca imediat. Din

informaþiile Ministerului Sãnãtãþii, doar
o parte lucreazã deja în afara þãrii. O
altã parte dintre aceºtia le solicitã doar
în eventualitatea apariþiei unei oportunitãþi de angajare în þãrile Uniunii
Europene“, se aratã în comunicatul
Ministerului Sãnãtãþii. Începând cu
data de 15 ianuarie 2007, Ministerul
Sãnãtãþii elibereazã certificatele ºi
adeverinþele necesare recunoaºterii
în celelalte state membre UE, a
titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic, medic
dentist, farmacist, asistent medical
generalist ºi moaºa. Aceste documente se elibereazã numai pentru titularii care întrunesc condiþiile de
cetãþenie, afiliaþiune, convieþuire ºi
rezidenþa prevãzute de Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul
sãnãtãþii ºi respectiv Legea nr.
307/2004 privind exercitarea profesiei
de asistent medical generalist ºi a
profesiei de moaºã, precum ºi organizarea ºi funcþionarea Ordinului asistenþilor medicali ºi moaºelor din
România. Solicitanþii trebuie sã
depunã la MSP copiile legalizate ale
documentelor care atestã pregãtirea,
vechimea în muncã, adeverinþe din
care sã rezulte cã posesorul a exercitat efectiv ºi legal profesia de medic ºi
cã a fost membru al Colegiului
Medicilor, medicilor dentiºti sau farmaciºtilor etc., dupã caz.
Mai multe informatii pot fi gãsite pe
site-ul Ministerului Sãnãtãþii Publice
(www.ms.ro), secþiunea Recunoaºterea diplomelor în UE.
Ridicarea certificatelor sau adeverinþelor de conformitate se poate face
ºi de cãtre alte persoane, dacã sunt
împuternicite prin procura notarialã.X

www.medicalnet.ro

Centru de recuperare
neuropsihomotorie
Panduri, cel mai mare
din Europa
Recent, a fost inaugurat în Capitalã Centrul
de recuperare neuropsihomotorie Panduri.
Este vorba despre cel mai mare centru profil
din Europa de Est, destinat diagnosticãrii [i
tratãrii persoanelor cu dizabilitãþi din
România, indiferent de vârstã sau handicap.
Proiectul a fost lansat în anul 1990 de cãtre
Asociaþia Ajutor pentru Bãtrâni, Copii ºi
Familie (denumitã pe atunci Asociaþia pentru
Ajutorarea Cãminele de copii) iar terenul pentru construcþie a fost donat de Regia
Autonomã de Transport. Valoarea totalã a
investi]iei în Centrul de recuperare neuropshihomotorie se ridicã la 11,5 milioane de Euro.
Proiectarea ºi construcþia complexului au fost
realizate de firmele Proiect Bucureºti ºi Filden
Group, asistate de numeroºi specialiºti.

Calificarea medicilor
români, recunoscută în
Marea Britanie
General Medical Council a deschis în sfârºit
calea pentru echivalarea calificãrilor pentru
medicii români care vin sã munceascã în
Marea Britanie.
Decizia vine în urma întâlnirii de la Londra între
exper]i din Ministerul român al Sãnãtã]ii [i cei
ai GMC, organizate de Societatea Medicalã Românã din Marea Britanie. Bulgarii sunt
singurii care nu beneficiazã de recunoa[terea
automatã a specializãrii în Marea Britanie.
„Totu[i, din pãcate, condi]iile de echivalare
sunt mult diferite de celelalte state“, spune dr.
Tudor Toma, membru fondator al Societãþii
Medicale Române din Marea Britanie. Condiþiile de echivalare sunt diferite pentru medicii
care au ob]inut Diploma de licen]ã înainte [i
dupã octombrie 2005. Cei care doresc sã
[tie cum pot fi echivalate calificãrile pentru
medicii români în Marea Britanie, pot consulta
www.gmc-uk.org/doctors/join_the_register/eea_nationals_in/romania.asp.
2007  nr. 11  MEDICA
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Victor Costache a plecat în 2001 să lucreze ca medic rezident în Toulouse şi a rămas acolo.
Medicul crede că România face greşeala Marii Britanii care a pierdut în perioada postbelică un
mare număr de medici buni, ajungând în prezent ca unul din doi medici să fie străin.
medic în UE

O societate are medicii
pe care îi meritã
Când a început “aventura” în Franta? Ce v-a
determinat să plecaţi?
Am pãrãsit România în octombrie
2001 pentru un contract de doi ani ca
medic rezident la o clinicã din Toulouse. Tocmai terminasem primul an
de rezidenþiat în România ºi îmi doream sã îmi continui specializarea
într-un centru universitar mai bine
cotat pentru a fi cu adevãrat performant.
Spune-ţi-mi câte ceva despre activitatea dvs.
profesională în România?
În România eram medic rezident în
specialitatea chirurgie toracicã ºi preparator univesitar la Universitatea de
Medicinã din Iaºi, în cadrul aceleiaºi
discipline.
Cum a fost începutul într-o ţară străină?
Nu pot sã vã rãspund la aceastã întrebare citând clasicul ºoc cultural care îl
evoca colegii români care ajung pentru prima datã într-un spital din Occident. Din fericire, pe durata facultãþii
reuºisem sã fac stagii ca student,
aproximativ un an ºi jumãtate în diverse universitãþi din Marea Britanie. Prima zi de muncã în Franta a fost pentru mine o revenire în sfârºit la normalitate ºi civilizaþie.
Cum v-aţi adaptat noului stil de muncă? Au fost
diferenţe semnificative?
Mi-a fost mult mai greu sã mã adaptez
primului an de muncã ca rezident într-un spital din România decât primei
perioade din Franþa. Diferenþele semnificative pot face cu siguranþã conþinutul unei cãrþi. Cel mai neplãcut
atunci când eºti medic în România
este senzaþia de luptã continuã cu biMEDICA  nr. 11  2007

rocraþia, proasta organizare, nesfârºita tranziþie, reaua credinþã ºi inerþia
celor din jur. În România, medicii fac
un efort supraomenesc sã supravieþuiascã într-un mediu care nu îi apreciazã ºi sã lucreze într-un sistem aberant ºi plin de dificultãþi.

S-a schimbat ceva în modul de percepţie al
colegilor din Franţa după ce România a devenit
membră a Uniunii Europene?
Existã cu siguranþã o diferenþã de
imagine odatã cu integrarea în UE.
Pot spune cã integrarea este cel mai
bun lucru care li s-a întâmplat româ-
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medic în UE
nu facã nimic. La acesta s-a adãugat
degradarea imaginii medicului în societatea româneascã. A apãrut în mass
media conceptul de medic-hoþ, medic
ºpãgar, medic cerºetor, medic violator
etc., pe care nu le-am întâlnit în nici o
þara din Europa de Vest.

nilor în ultimii 2000 de ani iar medicilor
români în ultimii 60. Mult timp s-a crezut cã aderarea României ºi Bulgariei
este un fel de glumã, apoi mulþi au
crezut (medici ºi personal administrativ din spitalele din Franþa ºi Marea
Britanie) cã vom intra în UE dar mai
mult cu numele iar dreptul de liberã
circulaþie a medicilor se va pune în
aplicare foarte tardiv. Din fericire, nu a
fost aºa ºi acum suntem pe picior de
egalitate cu colegii germani, spanioli
sau italieni. Pentru a-þi putea pune în
evidenþã calitãþile profesionale trebuie
sã poþi lucra sub un cadru juridic asemãnãtor cu ceilalþi colegi din þara de
origine, altfel este foarte frustrant ºi
vor apãrea întotdeauna surse de discriminãri ºi inegalitãþi.
A crescut numărul medicilor români care
lucrează în Franţa după 1 ianuarie 2007?
Nu ºtiu numãrul medicilor români care
lucreazã în Franþa ºi sunt sigur cã nici
mãcar persoanele abilitate din minister nu îl cunosc cu exactitate. Numãrul lor a crescut cu siguranþã. Zilele
trecute vorbeam cu unul din ºefii de
departamant de la Universitatea din
Grenoble ºi îmi spunea cã favorizeazã din ce în ce mai mult venirea în spital a medicilor din România, în detrimentul surselor “clasice” frantuzeºti
de medici strãini (Africa de Nord ºi
Orientul Mijlociu)
Cât de greu este să ajungi să lucrezi în sistemul
medical francez?
Sincer, cred ca românii sunt mai uºor
aceptaþi în sistemul medical francez

deoarece suntem cunoscuþi ca francofoni ºi apreciati pentru capacitatea
de adaptare ºi puterea de muncã. În
plus, putem vorbi de un adevãrat
lobby medical românesc în Franþa.
Suntem atât de mulþi implantaþi aici cã
putem în sfârºit sã ne alegem oamenii
cu care lucrãm pe viitor.
Ce trebuie să facă un medic român pentru a
ajunge să lucreze în Franţa?
Trebuie sã aibã un CV acceptabil, sã
vorbeascã franceza ºi sã scrie la un
ºef de departament pentru a cãuta
iniþial un post de rezident sau medic
specialist asistent pentru a putea apoi
sã evolueze în funcþie de specialitatea
sa ºi de oportunitãþile din sistem.
Cât câştigă pe an un medic pe an în Franţa?
Fãrã gãrzi, salariul este de 1.200 de
euro ca rezident, 2.100 ca medic specialist ºi 4.000 ca medic primar debutant.
Puteţi compara sistemul medical românesc şi
cel francez?
Sistemul medical românesc a fost iniþial copiat dupã cel francez. Când
spun iniþial mã refer la începutul secolului trecut ºi la perioada interbelicã.
Odatã cu mareaþa venire a comunismului, sistemul medical a intrat într-o
fazã de îngheþare pe care s-au grefat
implanturi bolºevice care nu au fãcut
decât sã înceapã distrugerea lui.
Catastrofa s-a accentuat odatã cu
1989 de cãtre nesfârºita tranziþie, peregrinarea unei pleiade de miniºtri ºi
secretari de stat care erau ocupaþi sã
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Sunt medicii români pregătiţi să facă faţă cerinţelor oricărui sistem medical din Europa?
Medicii români sunt pregãtiþi sã facã
faþã oricãrui sistem medical din lume.
Din fericire, universitãþile noastre încã
reuºesc sã inspire generaþii întregi de
tineri. Rãmâne de vãzut cât timp sistemul de învãþãmânt românesc va reuºi sã mai creeze vocaþii. Vom vedea
dacã trecerea la un sistem de învãþãmânt prost modelat dupã cel din Occident nu ne va distruge ºi ceea ce a
mai rãmas din elita româneascã. Cu
siguranþã, nu actualul ministru al educaþiei ne va putea rãspunde la o întrebare despre problemele elitei româneºti.
Tinerii de azi ar trebui sã ºtie cã
meseria de medic este una nobilã iar
o diplomã româneascã este ºi va fi
încã bine primitã în Occident.
E România în pericol să rămână fără medicii
tineri după 1 ianurie 2007?
O societate îºi are medicii care îi meritã. România face greºeala Marii
Britanii postbelice din care mulþi medici buni au plecat în SUA ºi a vrut sã
compenseze printr-un import masiv
de medici indieni ºi pakistanezi. Astfel, au ajuns ca astãzi sã fie în criza,
iar unul din doi medici sã fie de origine
strãinã ºi unii sunt prinºi punând bombe în aeroporturi.
Medicii din România pot pleca liber
din þarã, iar politicienii noºtri vor pleca
sã se trateze în strãinãtate nemaiavând încredere în sistemul pe care
ei l-au creat ºi întreþinut. Este însã de
acord populaþia din România sã continue sã plãteascã studiile primilor ºi
derivele ultimilor? Y
2007  nr. 11  MEDICA
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medic în UE

Formula One: primul job de F1
în Marea Britanie
Gabriela Badea, F1 Medic,
North London, Marea Britanie

La 1 August 2007 am început sã lucrez ca F1 junior doctor în Marea Britanie. Pentru a veni în ajutorul celor
care doresc sã practice meseria de
doctor în UK, m-am gândit sã scriu
acest articol.

Cum am reuºit
sã obþin acest post?
Pentru cã nu am profesat dupã terminarea facultãþii, am putut sã aplic în
Marea Britanie pentru ceea ce se numeºte F1 (House Officer – Founda-
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tion Programme Year 1). Informaþiile
în legãturã cu aplicaþia ºi cu documentele de care aveam nevoie le-am
aflat de pe site-ul MMC (Modernising
Medical Careers): http://www.mmc.
nhs.uk/pages/home.
Înainte de a aplica pentru F1 am trecut 3 examene (IELTS – exam de
limba englezã, PLAB1 ºi PLAB2).
Acum, PLAB-urile nu mai sunt obligatorii pentru români. Tot înainte de aplicaþie am fãcut douã stagii (clinical
attachment) la un spital din Londra.
Aplicaþiile s-au desfãºurat la nivel naþional, doar online, prin intermediul
site-ului MTAS http://www.mtas.
nhs.uk/ în perioada octombrie – decembrie 2006. Site-ul pentru aplicaþiile
pentru August 2008 este http://www.
foundationprogramme.nhs.uk/ ºi conþine deja foarte multe informaþii despre Foundation Programme.
Nu voi detalia procedura în sine pentru cã din câte am observat se schimbã de la an la an ºi, cel mai probabil,
vom avea alt regim în 2008, acum cã
suntem membrii UE. Aplicaþia este
punctatã în funcþie de rãspunsul la câteva întrebãri ºi în funcþie de acest
punctaj se fac alocãrile.
Pentru F1 au fost 7 întrebãri care par
uºoare, însã în realitate sunt destul de
dificile, deoarece nu se stie exact modul în care se puncteazã. Un exemplu
de întrebare este: ‘Oferã un exemplu
de situþie în care ai dat dovadã de profesionalism. Cum te-ai comportat,
care a fost rezultatul?’ Pentru cã nu
stiam exact cum se rãspunde la o astfel de întrebare, foarte obisnuitã în interviurile din UK, am cãutat pe Google
ceea ce se numeste ‘transferable
skills’: ‘teamwork’, ‘communication’,
‘planning’ ºi ‘organisational skills’.

Cei interesaþi trebuie sã monitorizeze
site-urile MMC ºi GMC (General
Medical Council).

Sunt preferate recomandãrile
unor medici britanici
La GMC trebuie sã se înregistreze toþi
medicii care vor sã profeseze în UK.
La orice fel de aplicaþie, indiferent de
nivel, ai nevoie de recomandãri.
Nu ºtiu cât de valabile sunt recomandãrile din România, dar ºtiu sigur cã
se preferã recomandãrile unor medici
din UK.
Recomandãrile se pot obþine cel mai
bine în urma efectuãrii unui stagiu (clinical attachment) în UK. În general,
aceste stagii dureazã 2-6 sãptãmâni ºi
sunt foarte utile pentru a vedea cum
funcþioneaza sistemul medical britanic.
Un clinical attachment nu este uºor de
gãsit, mai ales în Londra. Eu am trimis
scrisori de intenþie la toate spitalele
din zona în care locuiesc ºi abia dupa
multe stãruinþe am primit câteva rãspunsuri pozitive. Am gãsit aceste stagii foarte utile deoarece am vãzut cum
se desfãºoara munca de salon, dar ºi
cea din departamentul Urgenþe, cum
se prescriu medicamentele, care sunt
responsabilitãþile unui doctor F1.
În concluzie, pãrerea mea este cã
nimic nu este imposibil. Obþinerea
unui post F1 în climatul de competiþie
prezent în NHS este mai dificilã pentru un medic care vine din afara sistemului. Nimic nu se întâmplã peste
noapte, totul necesitã timp, bani ºi nu
în ultimul rând foarte multã rãbdare.
Materialul a fost preluat de pe site-ul
Societãþii Medicale Române din
Marea Britanie http://www.romedics.
org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=73. Y
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Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii a anunţat la conferinţa internaţională
„Politici şi mecanisme de business în sistemul de sănătate din Europa Centrală
şi de Sud Est“ că va creşte cu 50% numărul medicamentelor înscrise în listele
de compensare cu 90%.
„În prima jumãtate din 2007 am cheltuit pe medicamente compensate cât
am cheltuit în tot anul 2004. Totuºi,
sunt încã cozi la farmacii, plafoanele
se epuizeazã în primele zile ale lunii.
Numãrul românilor bolnavi nu a crescut. Cheltuielile cu medicamentele
compensate sunt în centrul atenþiei
tuturor statelor din Uniunea Europeanã. Trebuie sã luãm în calcul raportul
cost-eficienþã. Altfel, nu vom avea fonduri suficiente niciodatã“, a declarat
Vasile Ciurchea, preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Vlad Iliescu, secretar de stat în
Ministerul Sãnãtãþii spune cã anul trecut cheltuielile cu medicamentele
compensate au crescut cu 25%, în
vreme ce beneficiarii doar cu 3%. La
rândul sãu, prof. dr. Dumitru Lupu-

„Taxele
vamale la
medicamente
ar trebui
sã disparã“
liasa, preºedintele Colegiului Farmaciºtilor din România spune cã rãmâne
un numãr important de pacienþi care
acoperã costul medicamentelor din
buzunarul propriu. „Creºterea cheltuielilor cu medicamentele compensate
se petrece peste tot în Europa. Noi
plecat de la 20 de dolari alocaþi pentru
medicamente pe cap de locuitor ºi am

dosar

ajuns la 100 dolari“, este de pãrere
prof. Lupuliasa.
Prof. dr. Mircea Ifrim, preºedintele Comisiei de Sãnãtate din Camera
Deputaþilor considerã cã nu este normal cã TVA-ul la medicamente sã fie
de 18%, în vreme ce în unele þãri este
0, iar în altele pânã la 9%. „Taxele
vamale la medicamente trebuie sã
disparã. Trebuie luate mãsuri legislative“, spune prof. Ifrim. Y

dosar

Bugetul sănătăţii creşte
va creşte cu 1 miliard de euro
„Bugetul sãnãtãþii va creºte în 2008 cu 1 miliard de euro. Listele de
medicamente compensate cu 90% vor creºte cu 50%”, a declarat
recent Eugen Nicolãescu, ministrul Sãnãtãþii.
Vasile Ciurchea, preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate a
declarat cã fondul naþional al asigurãrilor de sãnãtate din 2008 va creºte cu
29%. „Creºterea propriu-zisã este mai
mare dacã luãm în calcul banii alocaþI
de Ministerul Sãnãtãþii programelor“,
a precizat Ciurchea.
Nicolãescu le-a promis medicilor de
familie dublarea veniturilor în 2008.
„Vom dubla veniturile medicilor de familie. Vom avea spitale dotate la standarde internaþionale. Continuã licitaþiile pentru achiziþionarea aparaturii de
înaltã performanþã. Pentru prima datã
în România, am pus la punct un pro-
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gram de laparoscopie cãruia i-am asigurat deja finanþarea“, a precizat ministrul Sãnãtãþii.
Nicolãescu a mai spus cã bugetul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate s-a majorat cu 600 milioane RON.
„Faþã de 2004 ºi 2005, fondurile alocate de CNAS pentru finanþarea asistenþei medicale primare, asistenþei
medicale de specialitate în ambulatoriu, serviciilor medicale acordate de
spital ºi programelor naþionale de sãnãtate s-au dublat. Acest lucru a însemnat cã a fost lãrgit accesul populaþiei la serviciile medicale“, a continuat ministrul Sãnãtãþii.

Examene de rezidenþiat
regionale
„Fondurile pentru asistenþa medicalã
primarã si-a dublat fondurile. Accesul
pacienþilor la medicamente a crescut
ºi din cauza scãderii preþului la medicamente. Ministerul Sãnãtãþii a preluat
finanþarea salariilor rezidenþilor, le-a
mãrit salariul cu 40%. Reforma este
prezentã în sistem. În ciuda cârcotaºilor ºi a feudalilor, sistemul trebuie sã
se reformeze“, a continuat Nicolãescu.
Ministrul Sãnãtãþii a mai spus cã examenele de rezidenþiat vor fi organizate
pe centre regionale. „Vor fi examene
naþionale însã organizate pe regiuni.
Vom aloca locuri pentru rezidenþi pe
post pentru a avea medici ºi în localitãþile cu deficit“, a adãugat Nicolãescu.
Ministrul Sãnãtãþii a mai anunþat cã
serviciile medicale de urgenþã vor fi finanþate integral din bugetul MSP ºi
vor fi gratuite pentru toþi cetãþenii ºi va
fi introdus pachetul de servicii medicale pentru toþi cetãþenii.
Vasile Ciurchea a menþionat cã pachetul de servicii minimal de servicii
medicale este în mare parte gata.
“Rãmâne sã stabilim care va fi nivelul
de compensare. Trebuie gãsitã o soluþie ºi eficientã ºi economicã. ªi în þãrile dezvoltate, pachetul a fost schimbat des. Modalitatea de acordare se
va schimba dupã un timp ºi în funcþie
de evoluþia sistemului, corelatã cu resursele umane”, a precizat preºedintele CNAS. Y
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„Migraþia medicilor,
o problemã tot mai
gravã”
Prof. dr. Mircea Cintezã, preºedintele Colegiului
Medicilor din România

Sistemul sanitar românesc are douã
probleme la fel de importante: problema personalului ºi problema banilor.
Migraþia medicilor medicilor în Europa
Occidentalã ºi SUA a devenit o problemã. Deja existã agenþii care
recruteazã doctori. Când salariile sunt
de zece ori mai mici nu putem sã-i
oprim. Nu le putem da mai mulþi bani
dar le putem oferi posibilitatea sã devinã medici specialiºti. Trebuie sã le
dãm posibilitatea sã devinã medici de
familie ºi sã nu plece afarã. Y

„Îmbătrânirea
populaţiei, o problemă în
toată Europa”
Boleslaw Piecha, secretar de stat Ministerul
Sãnãtãþii din Polonia

Cel mai important proces în derulare
în toatã Europa este în prezent îmbãtrânirea populaþiei. Pe de altã parte
cresc aºteptãrile sociale ale populaþiei
în privinþa serviciilor medicale. Personalul medical are aºteptãri tot mai
mari pentru o remunerare mai bunã.
Tehnologiile medicale sunt tot mai avansate dar ºi mai costisitoare. Va fi
tot mai dificil sã asiguri accesul la
sãnãtate a tuturor celor care au nevoie. Avem nevoie de soluþii la toate aceste probleme. În Polonia vrem sã asigurãm acces universal la serviciile

medicale, sã dezvoltãm programe de
sãnãtate publicã, profilaxie. Trebuie
sã creascã eficienþa ºi sã înfiinþãm o
reþea internaþionalã pentru bolile rare.
Guvernul polon vrea sã dubleze
bugetul sãnãtãþii. Y

www.medicalnet.ro

„Sănătatea este
o investiţie
pe termen lung”
Mircea Ifrim, preºedintele Comisiei de Sãnãtate
din Camera Deputaþilor

Ajungerea bugetului sãnãtãþii la 7%
din PIB este o iluzie pe termen scurt ºi
posibilã pe termen lung. Bugetul de
anul acesta este un real plus.
Problema majorã o constituie gestionarea banilor ºi o previzionare realistã. Ungaria alocã 400 dolari “per
capita”, România a ajuns abia la 200

dolari. Indicatorii de sãnãtate n-au
înregistrat îmbunãtãþiri, ba dimpotrivã.
Începem sã mergem pe un drum bun
dar mai sunt multe lucruri de fãcut. În
continuare, trebuie luate mãsuri care
sã vizeze bugetul. Nu este normal sã
avem TVA de 18% la medicamente.
Trebuie luate mãsuri legislative.
Taxele vamale trebuie sã disparã ºi
astfel va scãdea preþul la medicamente. Sãnãtatea este o investiþie pe
termen lung. Nu ne putem aºtepta ca
dupã o mãsurã sã aparã ºi rezultatele. România are o tradiþie în sãnãtate, aºa încât problemele noastre
sunt în primul rând legate de soluþionarea problemelor financiare. Y
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„Vrem sã dãm dreptul
societãþilor private sã intre în
sectorul public de sãnãtate”
Ilona Gal, în prezent secretar de stat pe probleme Financiare în Ministerul
Sănătăţii din Ungaria, a absolvit Facultatea de Economie din Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj Napoca cu specializare în finanţe şi credite. A mai terminat şi Universitatea de Tehnologie şi Economie din Budapesta şi Universitatea
Jean Moulin III din Lyon, Facultatea de Economie şi Ştiinţe Sociale printr-un program MBA Francez-Ungar. Din octombrie 2004 până în martie 2006 a fost CEO
la divizia de Credite şi Management de Riscuri la OTP Bank.
Ilona Gal, secretar de stat
în Ministerul Sãnãtãþii Ungar

Ce-mi puteţi spune despre reforma din
Ungaria?
Guvernul ungar a lansat pachetul reformei sistemului sanitar în noiembrie
2006. Implementarea gradualã a început în ianurie 2007, iar mãsurile reformei se adreseazã celor mai importante probleme din sãnãtate.
Reforma a început în ultimul moment
posibil. În acest moment, ministrul Sãnãtãþii nu este unul dintre cei mai populari oameni politici.
În iulie 2006 am lansat pachetul legislativ, element cheie pentru reforma în
sãnãtate. Au avut loc discuþii, dezbateri, chiar ºi pe Internet. În toamnã
cele 5 legi ale reformei au fost adoptate.
Cele mai importante se referã la camerele profesionale ale medicilor, asigurãrile de sãnãtate, dezvoltarea sistemului de sãnãtate, medicamente ºi
suplimente. Legile au intrat în vigoare
în ianuarie 2007. Am lucrat la capacitatea de restructurare a spitalelor.
ªase spitale au fost închise, în altele a
fost redus numãrul de paturi. Unele
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spitale mici au fost tranformate în centre de reabilitare. Numãrul zilelor de
spitalizare a scãzut cu 20% . Cheltuirea banilor de la buget a fost controlatã mai bine. Au fost prescrise medicamente mai ieftine. Gradul de compensare al medicamentelor a scãzut.
Compensarea cu 100% nu mai
existã. În prezent, monitorizãm implementarea mãsurilor, rediscutãm legislaþia. Sunt discuþii pe marginea viitorului model al asigurãrilor private de sãnãtate.
Printre investiþiile pe care Ministerul
Sãnãtãþii intenþioneazã sã le facã în
perioada urmãtoare se numãrã bãnci
de sânge, telemedicinã, sistemul de
urgenþã, centrele pediatrice, training
pentru angajaþi, prevenþie în rândul
angajaþilor. Dorim sã introducem mai
multe tipuri de asigurãri.
Puteţi face o paralelă între ceeea ce se întâmplă în sistemele de sănătate din România şi
Ungaria?
În Ungaria acum un an aveam un buget al CAS-ului care n-a fost niciodatã
suficient pentru pacienþi. Noi ne-am
propus ca sã acordãm pacienþilor nu

atât posibilitatea accesãrii unui serviciu într-un spital, dar ºi posibilitatea finanþãrii acestei activitãþi pentru spitalul respectiv. Pentru aceasta am creat
legi atât legate de medicamente cât ºi
de transformarea spitalelor pentru cã
vorbim ºi de bani dar mai ales de calitatea serviciilor. Cel mai important
este cã toate aceste legi, pe care leam fãcut în ultimul an ºi le-am pus în
aplicare în prima parte a acestui an
pun în centru pacientul, accesibilitatea
lui la servicii medicale ºi calitatea
acestora.
În România, dupã cum am discutat cu
colegii din România, pot sã spun cã
sunt pe calea cea bunã. ªi ei au pacientul în mijlocul tuturor activitãþilor ºi ei
au pornit pe drumul bun deºi nu ales
aceleaºi modalitãþi ca noi. Asta nu
înseamnã cã nu va fi bine ci cã nu
copiazã sau cã nu au ca model tot ce
s-a întâmplat în Ungaria.
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Care vor fi priorităţile Ministerului ungar al
Sănătăţii în perioada imediat urmatoare?
În primul rând sã stabilim care este
situaþia, sã analizãm rezultatele din
legile pe care le-am aplicat, sã vedem
care sunt modificãrile necesare pe
care trebuie sã le implementãm în
urmãtoarea jumãtate de an. În prezent, se lucreazã ºi vom merge în octombrie în faþa Parlamentului cu Legea Securitãþii Sociale. Am dori sã
dãm dreptul societãþilor private sã
intre în sectorul public, de finanþare a
activitãþilor, a seviciilor medicale.
Acest lucru înseamnã cã vom stabili
22 aºa zise CAS-uri, 16 în judeþe, plus
4 în Budapesta, în fiecare 51% va fi
proprietatea statului. Pentru cele 49%
rãmase pot concura aºa-ziºii “privaþi”,
societãþile sau consorþiile. De la acestea de fapt noi aºteptãm sã creascã
calitatea serviciilor oferite pacienþilor.
Dacã mã întrebaþi felul cum aceste
CAS-uri sunt cumpãrãtorii serviciilor
pentru pacienþii care plãtesc o anumitã sumã care se plãteºte în fiecare
þarã obligatoriu – dacã sunt mai multe
societãþi cu participaþie de 49% parte
privatã, ei vor alege acele spitale cu
care vor semna contractele de finanþare. Dacã e un singur cumpãrãtor, nare nici o posibilitate sã nu semneze
contractul, dar dacã sunt 22 ele vor
avea ºi posibilitatea sã semneze contractul de controlare atât a calitãþii cât
ºi a cantitãþii.
Care este cea mai importantă problemă
comună a sistemelor de sănătate din ţările din
Europa Centrală şi de Est?
Problema majorã a sistemelor de sãnãtate din Centrul Europei o constituie gradul ridicat de protecþie socialã.
Asigurarea un grad ridicat de acces la
serviciile medicale, îmbunãtãþirea
stãrii de sãnãtate a populaþiei ºi în acelaºi timp susþinerea pe termen lung
a sistemelor de sãnãtate constituie
cea mai mare provocare pentru majoritatea statelor din Uniunea Europea-

nã. Acest lucru constituie o provocare
ºi mai mare pentru statele recent intrate în UE din Centrul ºi Estul Europei. Starea de sãnãtate a populaþiei
este în general mai proastã decât în
celelalte 15 state membre UE, este
nevoie de modernizarea sistemelor
de sãnãtate, de descreºterea costurilor serviciilor medicale pentru a putea
susþine financiar pe termen lung sistemul ºi a putea oferi servicii medicale
de calitate ºi acces echitabil.
Mai mult, sistemele naþionale de sãnãtate trebuie sã facã faþã provocãrii
date de globalizare, îmbãtrânirea
populaþiei, inovaþiei din medicinã, dar
ºi problemelor globale de sãnãtate
cum este gripa aviarã.
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Care sunt priorităţile sistemelor de sănătate
din Europa?
Miniºtrii sãnãtãþii din statele membre
UE au adoptat la reuniunea din iunie
2006 documentul “Valori comune ºi
principii”, care definesc toate sistemele de sãnãtate.
Valorile comune sunt universalitatea,
accesul la servicii medicale de înaltã
calitate, egalitate ºi solidaritate, în vreme ce principiile operative sunt calitate, securitate bazatã pe eticã, implicarea pacientului ºi confidenþialitate.
Ca obiective pe termen lung, s-a stabilit o politicã de sãnãtate pentru þãrile
UE bazatã pe valori ºi principii comune care sã asigure o sãnãtate mai
bunã pentru populaþie. Y
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Publicăm câteva dintre comentariile primite pe site-ul www.medicalnet.ro. Medicii care îşi vor face
un cont gratuit pe site, vor primi newsletterul săptămânal, vor avea acces la secţiunea de arhivă cu
toate numerele din revista „Medica” şi vor putea intra în secţiunea download, cu documente care
nu se află în secţiunile curente. În curând, vom adăuga o secţiune de bloguri ale unor personalităţi
medicale din România dar şi din străinătate. Profesorul Vasile Astărăstoae va avea un video-blog.

comentarii
Maria Marinescu:

Consider cã punctele de vedere exprimate de dl. Prof. A. Streinu Cercel
sunt corecte...

Cum ne apărăm de
malpraxisul medical?

Programul Naţional de Evaluare, Consultanţă
şi Asistenţă Legală Specializată „Managementul
riscului în practica medicală” a fost lansat în cadrul
dezbaterii „Cum ne apărăm de malpraxis?“
la care au fost prezente mai multe personalităţi
ale lumii medicale.
Monica:

Dacã trece la „educaþie“ poate se vor
gãsi acele metode flexibile prevãzute
de legislaþia în vigoare de pregãtire ºi
susþinere a examenului de specialist
MG/MF de cãtre medicii care au
vechime în cabinetele de medicinã de
familie ºi care nu vor sã renunþe dupã
5-8 ani la pacienþi ºi loc de munca
pentru a parcurge un rezidenþiat „cu
scoatere din producþie“...

medicina clasicã dar ºi cea neconvenþionalã îºi vor da mâna în mod
sigur, în clipa în care vor înþelege cã,
trebuie sã fie de aceiaºi parte a baricadei. Orgoliile medicilor dar ºi ale terapeuþilor complementari se vor transforma în smerenie atunci când vor
înþelege cã de fapt sunt simple unelte
folosite de Creator pentru a alina
suferinþele celei mai iubite creaþii a Sa,
omul. Sunt un practicant al terapiei
inforenergetice, am constatat în timp
eficienþa ei deosebitã, fac acest lucru
fãrã sã solicit vreo taxã. Este nevoie
de existenþa unei legii în domeniu, dar
una care sã fie fãcutã de oameni cu
înaltã þinutã moralã, aleºi din toate
ramurile acestui domeniu important ºi

nu de persoane care urmãresc interesele meschine ale unui grup sau al...

Legea 118/2007 –
de la astrologie medicală
la terapia prin masaj

Pentru cei care au criticat Parlamentul României ca
în lunile aprilie şi mai a fost preocupat doar de suspendarea Preşedintelui Băsescu şi aranjamente de
culise, adoptarea Legii 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de
Medicină Complementară / Alternativă îi contrazice.
Anamaria Micu:

M-am prezentat la Camera de Gardã
a unui spital de urgenþã din Bucureºti
cu o ranã infectatã la picior de unde
am fost refuzatã ºi chematã a doua zi

Rezidenţiatul
ar putea trece la educaţie

Cristian Adomniţei, ministrul Educatiei a declarat
recent că intenţionează să treacă rezidenţiatul de la
Ministerul Sănăţii la cel al Educaţiei pentru a putea fi
recunoscut în Europa.
Ioan Toroican:

În clipa în care oamenii vor ajunge sã
înþeleagã cã, de fapt singurul vindecãtor real ºi permanent, este Dumnezeu,vor deveni mult mai buni decât
sunt în acest moment. Atât medicii cât
ºi practicanþii terapiilor complementare ar trebui sã înþeleagã primii acest
lucru, sã-ºi dea mâna ºi sã nu se mai
excludã unii pe alþii. Cei care fac asta
nu au ºi nici nu vor avea rezultate
deosebite în domeniu. Nu au dreptate
nici medicii, atunci când se declarã
unici-vindecãtori, dar nici terapeuþii
complementari care în tratarea unui
suferind scot medicul din ecuaþie ºi se
declarã mari tãmãduitori. În viitor,
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în Ambulatoriu, am depus o plângere
în acest sens la Secretariat ºi imediat
s-au luat mãsuri. Cum aº putea sã
rezolv aceasta situaþie? Aº vrea sã
cer despãgubiri existã lege care sã
mã protejeze în acest sens?

Malpraxisul,
în plasa reglementărilor

Probarea şi cuantificarea deficienţei în acordarea
asistenţei medicale trebuie tratată multidisciplinar.
Dincolo de problematica juridică a unei decizii
corecte ce favorizează doar una dintre părţile
în litigiu, se află eficienţa actului medical precum
şi calitatea serviciilor medicale.
Ioana Otilia Bodea:

Sunt medic specialist ginecologie-obstetricã, am experienþã profesionalã
deosebitã în special în ginecologia
chirurgicalã, am promovat toate examenele cu rezultate deosebite ºi, fãrã
falsã modestie, sunt un medic excelent. Cu toate astea în România nu
am reuºit sã fac carierã pentru cã sunt
prea cinstitã. Vreau sã plec din þarã ca
sã profesez cu adevãrat. Aº vrea sã
aflu ce trebuie sã fac pentru a reuºi.

Mii de medici
îşi fac bagajele

De la începutul anului, aproximativ 1900 de medici,
medici dentişti dar şi peste 110 de asistenţi medicali
şi moase au depus la Ministerul Sănătăţii cereri
pentru a obţine certificatele de conformitate
care să le permită să lucreze în străinătate.
Mircea Ioan Popa:

Aº dori sã ºtiu care sunt testele genetice care pot fi fãcute în Romania ºi
care sunt centrele din Bucureºti sau
din þarã la care o persoanã se poate
adresa.

Testele genetice
intră în practica medicală

În prezent, testele genetice au devenit uzuale
în practica medicală. Organizatorii de sănătate
au obligaţia de a a informa atât medicii
cât şi populaţia cu privire la principiile
ce le guvernează şi în acelaşi timp de a elabora

metodologia autorizării şi desfăşurării
unor asemenea activităţi.
Dr. Anca Purdu:

Ca medic primar stomatolog (-pacient
ocazional) am cãutat sã aplic soluþiile
ºtiinþifice, dar cu abordare umanist-sistemicã; adicã nu am vãzut numai dintele ci ºi omul ca sistem biologic. Am
fost interesatã însã ºi de variantele
naturiste. Ca pacient-doctor m-am
confruntat altfel cu aceste „variante de
terapie“ ºi pot dupã 8 ani de experienþe sã susþin punctul de vedere exprimat în articol. Ca pacient-doctor sunt
împotriva medicinii bãbeºti, a vracilor
ºi stupizeniilor de care m-am izbit în
aceºti ani! Faci un ceai acasã în mod
ºtiinþific, dar cum poþi sã iei orice de la
alþii fãrã o dovadã ºtiinþificã? Poate
trebuie o mai corectã mediatizare a
acestor practici ºi a riscurilor la care
se expun în disperare pacienþii. Poate
trebuie explicaþii mai clare despre
validãrile ºi rezultatele internaþionale.
Altfel se considerã o interdicþie pro
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forma din partea medicinii clasice.
Poate trebuie în concluzie mai multã
intercomunicare între medici ºi
pacienþi. Poate...

Legea 118/2007 –
de la astrologie medicală
la terapia prin masaj
Luiza Petrariu:

Bun sondajul! Mã mir cã, în ciuda
campaniilor susþinute de defãimare
din mass media, nu medicii sunt consideraþi vinovaþi de situaþia dezastruasã a sistemului sanitar. Ok, ºi acum?
A ajuns ceva din sondajul asta la
Guvern, la Ministerul Sãnãtãþii, la
CAS? Dacã da, au ºi vreo pãrere
dumnealor? Sau, ca de obicei, asta e,
atât se poate face, nu sunt bani....

Reforma sanitară
este percepută negativ

Potrivit sondajului, reforma sanitară este percepută
negativ de medici. Sondajul a fost realizat în perioada 28 martie 2007 – 14 aprilie 2007. Au răspuns
la întrebari 384 de medici şi 384 de pacienţi.
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legislaþie

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanþei de Urgenþã
a G u v e r n u lu i n r . 1 1 5 / 2 0 0 4 p r iv in d s a la r iz a r e a
ºi alte drepturi ale personalului contractual
d i n u n i t ã þ i l e s a n i t a r e p u b l i c e d i n s e c t o r u l s a n it a r
EXPUNERE DE MOTIVE
Secþiunea 1
Titlul proiectului de act normativ:
Lege pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului contractual din unitãþile sanitare publice
din sectorul sanitar aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr.
125/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

ciului medical, cu încadrarea în bugetul de venituri ºi cheltuieli repartizat
acestora.
2. Schimbãri preconizate:
Acordarea de servicii medicale de calitate în scopul creºterii gradului de
satisfacþie al pacienþilor prin creºterea
performanþelor profesionale individuale, stabilitatea personalului medical
ºi utilizarea eficientã a resurselor alocate.

Secþiunea a 2-a

Secþiunea a 3-a

Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situaþiei actuale:
Salarizarea medicilor din sectorul
sanitar se face potrivit prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.115/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Salariile de bazã individuale ale medicilor se vor majora sau diminua în
funcþie de realizarea indicatorilor specifici de performanþã ai secþiei, compartimentului, laboratorului sau servi-

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ: proiectul de
ordonanþã de urgenþã nu se referã la
acest subiect.

Secþiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât
ºi pe termen lung (pe 5 ani): proiectul de ordonanþã de urgenþã nu se
referã la acest subiect, având în vede-

re cã majorãrile ºi diminuãrile se realizeazã în cadrul bugetului aprobat.

Secþiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaþiei în vigoare :
Proiectul de ordonanþã de urgenþã nu
se referã la acest subiect.

Secþiunea a 6-a
Consultãrile efectuate în vederea
elaborãrii proiectului de act normativ: Proiectul de ordonanþã de urgenþã
nu se referã la acest subiect.

Secþiunea a 7-a
Activitãþi de informare publicã privind elaborarea ºi implementarea
proiectului de act normativ: Informarea societãþii civile cu privire la necesitatea elaborãrii proiectului de act
normativ.
S-au respectat prevederile Legii
52/2003 cu privire la necesitatea elaborãrii privind transparenþa decizional
în administraþia publicã.

Secþiunea a 8-a
Mãsuri de implementare: Proiectul
de ordonanþã de urgenþã nu se referã
la acest subiect.
Faþã de cele prezentate, supunem
Guvernului proiectul de Lege pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
115/2004 privind salarizarea ºi alte
drepturi ale personalului contractual
din unitþãile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobatã prin Legea nr.
125/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Y
MEDICA  nr. 11  2007

www.medicalnet.ro
Revista online a Colegiului Medicilor din România

20

legislaþie

LEGE
pentru completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.115/2004
p r i v i n d s a l a r i z a r e a º i a l t e d r e p tu r i a l e p e r s o n a l u l u i c o n t r a c t u a l
d in u n itã þile s a n ita r e p u b lic e d in s e c to r u l s a n ita r

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I. Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului contractual din unitãþile sanitare publice
din sectorul sanitar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1138 din 2 decembrie 2004, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 125/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã :
1. Dupã articolul 5 se introduc cinci
noi articole, articolul 51, 52, 53, 54 ºi
55, cu urmãtorul cuprins :
„Art.51.(1) Salariile de bazã individuale pentru medicii din unitãþile sanitare
publice cu paturi cu personalitate juri-

dicã, cu excepþia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate în funcþie de realizarea indicatorilor specifici de performanþã ai managementului secþiei, compartimentului,
laboratorului sau serviciului medical,
cu încadrarea în bugetul de venituri ºi
cheltuieli repartizat secþiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului
medical.
(2) Salariile de bazã individuale ale
medicilor pot fi majorate proporþional
cu realizarea indicatorilor prevãzuþi la
alin. (1) dar nu mai mult de 50% din
nivelul salariului de bazã individual.
(3) În cazul în care salariul de bazã
individual al medicilor este stabilit la

www.medicalnet.ro

nivelul maxim din prezenta ordonanþã
de urgenþã, acesta poate fi depãºit cu
procentul prevãzut la alin. (2), sau,
dupã caz, la art. 52.
(4) Salariile de bazã individuale ale
medicilor diminuate în condiþiile alin.
(1) nu pot fi mai mici decât salariile de
bazã minime pe funcþii ºi grade profesionale, prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 52. În cazul în care spitalul sau,
dupã caz, secþia, compartimentul, laboratorul sau serviciul medical, dispune de venituri proprii, altele decât
cele provenite din contractul încheiat
cu casa de asigurãri de sãnãtate, salariile de bazã individuale ale medicilor pot fi majorate în condiþiile alin. (1)
al art. 51, dar nu mai mult de 100%.
Art. 53. Majorarea sau, dupã caz, diminuarea salariilor de bazã individuale
ale medicilor se face trimestrial, dupã
evaluarea indicatorilor de performanþã
þi execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli al secþiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical.
Art.54. (1) Procentul concret de majorare, sau, dupã caz, de diminuare a salariilor de bazã individuale ale medicilor
se propune de ºeful de secþie, laborator sau serviciu medical ºi se aprobã
de comitetul director al spitalului.
(2) Pentru compartimentele aprobate
distinct în structura spitalului, procentul concret de majorare, sau, dupã
caz, de diminuare a salariilor de bazã
individuale ale medicilor de managerul spitalului. Y
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Conferinþa Naþionalã de
Medicinã a Familiei
Palatul Naþional al Copiilor va gãzdui
între 25 ºi 27 octombrie Conferinþa
Naþionalã de Medicinã a Familiei.
Printre temele conferinþei se numãrã:
„Patologia cardio-vascularã“, „Imunoprofilaxie ºi antibioterapie“, „Patologie
respiratorie“, „Hepato-gastro-enterologie“, „Diabet zaharat ºi boli endocrine“, „Reumatologie“, „Patologie pediatricã în medicina de familie“, „Patologie oncologicã în medicina de familie“,
„Patologie psihiatricã în medicina de
familie“, „Medicina alternativã în medicina de familie“.
Conferinþa are statut de Curs de
Educaþie Medicalã Continuã ºi este
adresatã în special medicilor de familie. Preºedintele Conferinþei este prof.
dr. Aurelian Restian.

Conferinþa Naþionalã de
Parazitologie
În perioada 8-10 noiembrie 2007 la
Constanþa va avea loc Conferinþa Naþionalã de Parazitologie, cu participare
internaþionalã.
Manifestarea este organizatã de Asociaþia Parazitologilor din România,
Academia Românã, Academia de
ªtiinþe Medicale ºi Silvice, Autoritatea
Naþionala Sanitar Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor
Veterinari din România, Direcþia Sanitar Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Constanþa, Universitatea
„Ovidius“ din Constanþa ºi Spitalul de
Boli Infecþioase Constanþa.
Perioada de desfãºurare a fost aleasã
cu prilejul aniversãrii a 35 de ani de la
prima Conferinþã de profil, 10 ani de la
înfiinþarea Filialei A.P.R. Constanþa ºi
împlinirii a 80 de ani ai prof. Dr. Gh.
Olteanu, preºedintele de onoare al
manifestãrii.
Comitetul de Organizare este alcãtuit
din preºedinte prof. asoc. dr. Doina
Codreanu-Bãlcescu – Preºedinte A.
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P. R. ºi membri de onoare: prof. dr.
Victor Ciupina – Rector Universitatea
„Ovidius“ Constanþa, acad. prof. Marian Traian Gomoiu, prof. dr. Horia Iliescu, directorul Institutului Protecþia
Plantelor, acad. prof. Nicolae Manolescu, prof. dr. Gh. Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetãri
Alimentare, prof. dr. Dumitru Murariu,
directorul Muzeului „Gr. Antipa“.
Prezentãrile se vor susþine în limbile
româna sau englezã.
Printre temele propuse se numãrã:
„Protozooze la om ºi animale“, „Toxoplasmoza. Neosporoza. Implicarea
infestaþiilor parazitare în patologia
sarcinii“, „Echinococoza/Hidatidoza ºi
alte tenioze“, etc.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute
la telefoanele: A.P.R.: 021/221.44.53,
0744.335.975 (dr. Radu Codreanu),
Dr. I. Cironeanu 0745.299.888, Secretariatul Spitalului Clinic Boli Infecþioase Constanþa 0241/61.78.90, Dr.
Nicolae Ciucã 0744.650.370, Dr. Irina
Dumitru 0744.76.12.97.

Conferinþa de Pneumologie
INSPIR 2007
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Iaºi, UMF Iaºi, Societatea Românã de
Pneumologie – Secþiunea de Bronhologie organizaeazã între 4 ºi 7 octombrie la Iaºi Conferinþa de Pneumologie cu participare internaþionalã
INSPIR 2007.
Prof. dr. Traian Mihãescu, preºedintele Conferinþei spune cã ediþia din
acest an este specialã cel puþin din
douã motive: în primul rând pentru cã
este al cincilea an consecutiv în care
este organizatã, apoi pentru cã în
acest an va fi organizatã ºi prima
ediþie a Forumului Naþional privind Infecþiile Respiratorii, odatã cu A IV-a
Conferinþã Naþionalã de Bronhologie.
„Am pornit de la Iaºi, iniþial ca o manifestare localã ºi iatã cã în ultimii ani
conferinþa INSPIR a devenit un eveniment naþional, cu o prestigioasã parti-

cipare internaþionalã“, spune prof. dr.
Mihãescu.
Tema principalã a conferinþei INSPIR
2007 va fi „Bolile respiratorii cronice“.
Printre temele conferinþei Naþionale
de Bronhologie se numãrã „Bronhologie diagnosticatã“, „Bronhologie intervenþionalã“, „Implicaþiile bronhologiei
în anestezia ºi chirurgia toracicã“.

Congresul Naþional de
Nutriþie Clinicã
La Poiana Braºov, între 2 ºi 4 noiembrie 2007, va avea loc al II-lea Congres Naþional de Nutriþie Clinicã ºi a
VIII-a Conferinþã Naþionalã ROSPEN.
Evenimentul este organizat de Societatea Românã de Nutriþie Enteralã ºi
Parenteralã (ROSPEN), împreunã cu
Societatea Românã de Anestezie ºi
Terapie Intensivã (SRATI).
Din comitetul ºtiinþific fac parte prof.
dr. Dan Tulbure (preºedinte), Ioana
Grinþescu, Irina Grecu, Mircea Beuran, Gabriel Mircescu, Claudiu Turculeþ, Reto Stocker.
Temele congresului:  Nutriþia clinicã
la pacientul chirurgical,  Probleme de
nutriþie la pacientul cu afecþiuni gastroenterologice,  Obezitatea – dificultãþi de tratament,  Dietele alimentare
restrictive – efecte asupra funcþiilor organismului,  Actualitãþi în nutriþia parenteralã: importanþa emulsiilor lipidice balansate,  farmaconutrienþii ºi
imunomodularea la pacientul critic, 
Suportul nutriþional la pacientul critic –
aspecte practice,  probleme de nutriþie în oncologie, nefrologie, pediatrie,
 Suportul nutriþional în perioada de
recuperare medicalã.
Dupã încheierea congresului, participanþii vor primi un certificat de participare cu credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România.
Înscrierea la congres ºi curs se poate
face pânã la data de 15 octombrie
online (www.rospen.ro/inregistrare/
rospen2007/) sau completând formularul de înscriere pe adresa ROMA-
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NIA TRAVEL PLUS, Str. Tudor ªtefan nr. 56, sector 1, Bucureºti, sau la
faþa locului în ziua începerii evenimentului.

Reuniunea Societãþii Române
de Lentile de Contact
Societatea Romana de Lentile de
Contact – RCLSO organizeazã în perioada 3-4 noiembrie 2007 la Ocna Sibiului întâlnirea anualã a organizaþiei.
Programul ºtiinþific cuprinde cursuri
teoretice, o masã rotundã cu prezentarea unor lucrãri individuale, prezentãri de caz, experienþã proprie, etc ºi
noutãþi în domeniul lentilelor de contact
Detalii ºi informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la prof. Univ. Dr. Adriana
Stãnilã, dr. Elena Mihai, dr. Anamaria
Saceleanu, dr. Adrian Teodoru la
mobil: +40-745.514.696, tel.: +40269.215.050 int. 118 sau 136 – Secþia
Oftalmologie Sibiu, fax: +40-269.
226.401, e-mail: ateodoru77@yahoo.
com.

mentul total al calitãþii;  Educaþia în
medicina de laborator; politica de privatizare a laboratorului clinic;  Standarde ISO în laboratorul clinic.
Mai multe informaþii puteþi afla la
Tel./Fax: +40-21/211.30.60, +4021/212.27.02,
+40-21/210.65.40
http://srmlcongres2007.ralcom.ro

Conferinþa Naþionalã de
Dermatologie
Cazinoul Sinaia va gãzdui în perioada
31 octombrie-3 noiembrie 2007 Conferinþa Naþionalã de Dermatologie cu
participare internaþionalã.

Programul de teme propus se aflã pe
agenda dermatologilor europeni:  Oncodermatologie  Dermatozele vârstelor extreme  Actualitãþi terapeutice.
Comunicãrile vor acoperi o paletã
variatã a patologiei dermatologice.
Mai multe detalii pot fi obþinute de la
Societatea Românã de Dermatologie
(SRD), Pavilionul de Dermatologie,
etaj 2, Spitalul Clinic Colentina,
ªoseaua ªtefan cel Mare nr. 19-21,
sector 2 Bucureºti, de la preºedintele
Conferinþei prof. dr. Virgil Feier,
tel./fax. 0256/202.619, e-mail: virgil.
feier@yahoo.com. Y

Congresul Naþional de
Medicinã de Laborator
În perioada 11-13 octombrie 2007,
vor fi organizate la Cercul Militar din
Sibiu, Al 6-lea Congres Naþional de
Medicinã de Laborator cu participare
internaþionalã, Al 2-lea Simpozion de
Imunopatologie ºi Al 2-lea Congres
Naþional al Asistenþilor de Laborator
Clinic.
Manifestarea va cuprinde conferinþe,
expoziþii medicale specializate, prezentãri poster, comunicãri orale, ateliere de lucru, simpozioane de firmã.
Tematica:  Recoltarea, transportul ºi
manevrarea probelor biologice;  Asigurarea calitãþii ºi controlul;  Strategii
ºi concepte pentru standardizarea
markerilor biologici;  Bazele moleculare ale bolilor ºi tratamentului;  Noi
tehnici ºi tehnologii: domeniul de aplicare; testarea geneticã;  Conducerea laboratorului modern;  Manage-
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GENETICA JUDICIARÃ,
de la teorie la practicã
Prof. dr. V. Astãrãstoae

Transformarea
Lucrarea lui Iftimie Nesfântu „Transformarea“ este elaboratã în cadrul
unui proiect cultural al Asociaþiei
Codex Aureus Bucureºti ce vizeazã
reforma spitalelor. Intitulat „Creaþie ºi
management, tradiþii ºi perspective în
sistemul medical din România“, lucrarea îºi propune investigarea condiþiilor
ce fac posibilã reforma ºi rolul creatorilor ºi, al culturii în general într-un
asemenea proces.
„Textul aspirã ºi reuºeºte, cred, sã ne
conducã spre ceva ce se aflã dincolo
de noi. Poate fi vorba de spiritual comunitar, poate despre altceva cu mult
mai profound. Poate este doar universul pe care acest mod de a povesti
izbuteºte sã-l creeze. Lumea medicalã apare astfel ca o parte dintr-un
organism cu mult mai complex ºi diversificat, se ramificã dincolo de ceea
ce noi recunoaºtem ca fiind „lumea
medicalã“. Un spaþiu structurat, dar
fãrã graniþe, canale de comunicare ce
transcend timpul, tensiuni ºi energii
ascunse în cuvinte, poveºti nãscute
din fotografii...“, scrie prof. univ. dr. Ion
Hurjui despre acest volum. Y
MEDICA  nr. 11  2007

Recent, la editura Medicalã 2007, a apãrut cartea autorilor Vladimir Beliº ºi
Ligia Bãrbãrii.
Revoluþia în ºtiinþele biologice din sec. XX s-a bazat pe doi piloni: genetica ºi
imunologia. Nu existã domeniu al ºtiinþelor medicale în care sã nu fi fost
nevoie de o metanalizã ºi o reconsiderare a bazelor teoretice ºi a practicii
curente. Medicina Legalã ºi Criminalisticã nu au rãmas în afara acestui
curent.
O datã cu descoperirea individualitãþii minisateliþilor de ADN, de cãtre Sir
Alec Jeffreys la sfârºitul anilor ’80, ºi utilizarea acestora în identificare (cu o
denumire atât de sugestivã – „amprenta geneticã“), testele genetice au
devenit o practicã curentã.
Cartea profesorului Beliº ºi a dr. Ligia Bãrbãrii, o prezenþã interesantã ºi
insolitã în peisajul publicistic, vine sã acopere nevoia de cunoaºtere ºi, de ce
nu, golurile din
pregãtirea specialiºtilor ºi a publicului larg. Într-o prezentare sinteticã,
didacticã ºi accesibilã, autorii, plecând de la structura ºi funcþiile
ADN-ului nuclear
ºi de la bazele teoretice ale identificãrii în medicina
legalã ºi criminalisticã, fac o trecere în revistã a
valorii probatorii ºi
a domeniilor în care Genetica Judiciarã devine nu o
realitate, ci o necesitate în aflarea
adevãrului. Astfel,
sunt
detealiate
tehnicile de analizã a ADN-ului în
practica medico-legalã, valoarea probatorie a acestor tehnici în cercetarea
filiaþiei biologice ºi în identificare, precum ºi standardele de analizã în investigaþiile genetice. „Genetica Judiciarã“ este o carte de un real interes, cu un
suport ºtiinþific deosebit, ea adresându-se nu numai celor care lucreazã în domeniul Medicinei Legale ºi a Criminalisticii, ci tuturor medicilor ºi juriºtilor. Y

www.medicalnet.ro
Revista online a Colegiului Medicilor din România

24

cãrþi

Dieta cu încărcătură
glicemică scazută Holford
Autor: Patrick Holford
Editura: ALL
Colecţia: Medicina pentru toţi. Sănătate, Fitness, Nutriţie
Dieta vã oferã metoda de slãbire (sistemul Fatburner) cea mai rapidã,
uºoarã ºi sigurã, care vã ajutã sã vã
creºteþi nivelul de energie, sã aveþi o
piele mai sãnãtoasã, o stare de spirit
îmbunatãþitã ºi concentrare sporitã.
Veþi descoperi care sunt alimentele
indicate pentru dumneavoastrã. Veþi
gãsi în carte reþete ºi meniuri delicioase, ºi uºor de realizat pentru a vã
bucura de sistemul Fatburner.
Partea întâi cuprinde descrierea în linii
generale a dietei Holford, arãtându-se

cã este fundamentatã ºtiinþific, este
sigurã ºi uºor de urmat, pentru ca
dumneavoastrã sã scãdeþi în greutate.
În partea a doua se explicã cele cinci
chei principale ale dietei Holford, care
se aplicã atât la copii, cât ºi la adulþi, ºi
cum sã deosebiþi alimentele bune de
cele interzise.
Partea a treia vã spune exact ce aveþi
nevoie pentru a urma dieta Holford.
În partea a patra veþi gãsi reþete ºi
meniuri recomandate de Patrick Holford, iar în partea a cincea veþi des-

coperi beneficiile ascunse ale dietei
Holford.
Patrick Holford este unul dintre cei
mai apreciaþi nutriþioniºti din lume. În
„Nu îmi este niciodată foame, am o energie
incredibilă şi am slăbit 10 kilograme
în două luni“ – Sheila Williams
anul 1984 a fondat Institute for Optimum Nutrition la Londra, al cãrui director este. De asemenea, este directorul fundaþiei Food for the Brain. Y

Cartea nutriţiei optime
Autor: Patrick Holford
Colecţia: Medicina pentru toţi. Sănătate, Fitness, Nutriţie – Editura ALL
 cum sã vã fortificaþi sistemul imuniAceasta carte, tradusã în 13 limbi ºi
disponibilã în peste 35 þãri, este o lutar;
 cum sã vã creºteti nivelul de enercrare de referinþã în domeniu, care va
gie;
poate ajuta sã arãtaþi bine, sã vã sim cum puteþi preveni cancerul ºi bolile
þiþi excelent ºi sã aveþi o viaþã lungã.
cardiovasculare fãrã a utiliza mediNutriþia optimã a revoluþionat îngrijirea
camente;
sãnãtãþii. Aceastã
 cum sã opriþi
„Nutriţia optimă reprezintă
înseamnã sã dãm
medicina viitorului“
ceasul îmbãtrâniorganismului nosDr. Linus Pauling, laureat al Premiului Nobel
rii;
tru cele mai bune
 de ce grãsimile
nutrimente pentru
a ne menþine cât mai sãnãtoºi.
„rele“ pot ucide, iar cele „bune“ pot
În aceastã carte veþi gãsi informaþii
vindeca;
 cum sã vã îmbunãtãþiti memoria ºi
despre:
 cum funcþioneazã o dietã bine echiliperformantele mintale;
 cum sã vã detoxificaþi organismul. Y
bratã;
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SMURD se extinde
la nivel naţional
Lazslo Borbely, ministrul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Locuinþei a anunþat recent cã autoritãþile intenþioneazã
sã extindã SMURD la nivel naþional.
Pentru acest proiect au fost alocate
100 de milioane de euro, banii provenind din Programul Operaþional Regional.
Într-o primã etapã se lucreazã la „hãrþile de hazard“, documentele care stabilesc probabilitatea apariþiei unor fenomene naturale distructive dar ºi dimensiunea ºi intensitatea acestora.

Colegiul Medicilor din
Româånia
Bd. Timiºoara nr. 15
Sector 6
Bucureºti 061303

Primele hãrþi de acest fel ar trebui finalizate pânã la sfârºtiul anului viitor,
pentru acest proiect fiind alocaþi pentru 2006 ºi 2007 trei milioane RON.
„Riscurile la care România este expusã sunt cel seismic, inundaþie ºi alunecãrile de teren“, a precizat Borbely.
SMURD este un serviciu medical de
intervenþie rapidã înfiinþat în 1991 în
Târgu Mureº.
La ora actualã, SMURD este prezent
în 11 judeþe, urmând sã se extindã cu
alte ºase centre. Y

Începe campania de vaccinare!
Campania de vaccinare antigripalã
gratuitã va începe dupã 15 octombrie.
Ministerul Sãnãtãþii Publice a finalizat
procesul de achiziþionare a vaccinurilor antigripale.
Pentru acest an au fost achiziþionate
3.700.000 doze de vaccin antigripal.
Vor fi vaccinate grupele de populaþie
aflate la risc: persoane cu vârsta mai
mare de 65 ani, bolnavi cronici (în
special cei cu afecþiuni cardiovasculare, respiratorii, bolnavii de diabet, can-

cer etc., personal medical – persoane
care acordã asistenþã celor cu risc
înalt, persoane adulte ºi copii, rezidenþi în instituþii de ocrotire socialã,
precum ºi pacienþii unitãþilor care gãzduiesc persoane cu afecþiuni cronice,
salariaþii instituþiilor de ocrotire ºi a unitãþilor de boli cronice, copii cu afecþiuni medicale cronice pulmonare ºi cardiovasculare, pacienþii infectaþi HIV,
copii ºi adolescenþi supuºi terapiei cu
aspirinã. Y

Aºteptãm mesajele ºi sugestiile dumneavoastrã referitoare la conþinutul revistei „Medica“
pe adresa de e-mail medica@directa.ro
sau pe adresa Colegiului Medicilor din România – B-dul Timiºoara nr. 15,
Sector 5, Bucureºti 061303
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