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Sunt momente repetabile formal
dar irepetabile în fond, ºi un asemenea
moment este Adunarea Generalã a
Colegiului Medicilor din România.
Am putea vorbi despre trecutul,
prezentul, viitorul breslei noastre medicale, dar existã în dreptul roman o
sintagma, res ipsa loquitur, lucrurile
vorbesc de la sine. Fiecare ºtie cã în
prezent CMR este cunoscut, auzit, iar
în viitor sperãm sã fie ascultat ºi recunoscut.
ªtim ce vremuri trãim, ºtim cã
trãim vremurile învrãjbirii noastre,
ºtim cã asistãm la o globalizare, bazatã pe lãcomia necontrolatã, ºtim cã
darwinismul social a fost din nou reanimate.
www.cmr.ro

ªtim cã trãim într-un stat atomizat, în care incompetenþii dau deoparte
competenþii, inculþii dau deoparte pe
cei culþi, în care nu mai avem barbaþi
de stat, avem oameni politici, care cu
genunchii indoiþi ºi cu capul plecat, se
duc în altã parte, ºi se adreseazã altora,
nu acestei þãri. ªtim cã ei revitalizeazã
proverbul Capul plecat sabia nu-l taie.
Noi trebuie sã le spunem: capul plecat
face gâtul mult mai accesibil pentru
securea cãlãului.
ªtim cã trãim într-un stat atomizat
în care urmaºii securiºtilor ºi a miliþienilor, foºtii procurori ceauºiºti, ne dau
lecþii de onestitate ºi se erijeazã în cei
care promoveazã societatea civilã. Ce
au adus?
Vedem încet, încet, cum negura
fricii se întinde tot mai mult. Vedem
încet, încet cum oamenii îºi ascund
telefoanele, se uitã în spate, vorbesc în
ºoaptã, nu au curajul sã-ºi mai spunã
opinia. Vedem cum alãturi de aceastã
fricã vin ceilalþi monºtri: invidia, ura,
intoleranþa, conflictul, toate acoperite
de un cuvânt gãunos, reforma statului
românesc.
Dar, mai ºtim cã avem o datorie...
Avem o datorie faþã de medici,
avem datoria de a le spune cã vrem sã
redãm speranþa, zâmbetul, sã învãþãm
cum sã ne bucuram împreunã.

Avem o datorie faþã de familiile
care au investit în copiii lor ºi i-au trimis sã înveþe carte în universitãþile de
medicinã pentru a salva vieþi în România ºi nu pe alte meleaguri, nu sã intre
într-o universitate care pregãteºte niºte
meseriaºi pentru piaþa muncii, ci sã se
scufunde în etosul profesiei medicale,
un etos bazat pe tradiþia Asclepianã –
sã ºtii, ºi pe tradiþia Samariteanã – devoþiunea. ªtiinþa ºi devoþiune.
Trebuie sa învãþãm, ºi atunci transmiem mesajul, cãtre toþi faþã de care
avem o datorie, ºi cãtre toþi cei care aºteaptã ceva de la noi, cã vom lupta cu
aceºti monºtri, fricã, urã, egocentrismul. Dar atenþie, noi ºtim, cã cei care
luptã cu monºtrii, la rândul lor se pot
transforma în monºtri, pentru cã
atunci cand priveºti în abis ºi abisul
priveºte în tine. Atunci, vom lupta cu
alte arme, vom lupta prin spiritul de
toleranþã, prin acceptarea diversitãþii,
prin sentimenul de comuniune, prin
misionarismul pe care trebuie sã-l aibã
medicina. Acestea sunt armele noastre.
Avem o datorie de a apãra independenþa ºi demnitatea profesiei, a profesioniºtilor ºi a nu ne pleca în faþa celor care
prin forþã sau prin minciunã încearcã sã
ne culpabilizeze. Avem datoria de a fi
confraþi. Avem datoria de a ne implica.
Avem o datorie...
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Remember

DECLARAÞIA ADUNÃRII
GENERALE A COLEGIULUI
MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Adunarea Generalã a Colegiului
Medicilor din România, reunitã la Bucureºti în zilele de 29 ºi 30 martie 2012
analizând situaþia medicilor din România a constatat grave atingeri aduse
demnitãþii, libertãþii ºi independenþei
profesionale ale medicilor.
În aceste condiþii, Adunarea Generalã a Colegiului Medicilor din România a solicitat Preºedinþiei României,
Guvernului ºi Parlamentului luarea
urgentã de mãsuri pentru a reda drepturile acestei categorii profesionale:
4

• Deblocarea posturilor în sistemul
sanitar
• Renunþarea la orice barierã în ceea
ce priveºte fondul pentru plata personalului (în prezent aceasta este de 70%
din suma decontatã de CNAS)
• Excluderea din categoria de bugetari a medicilor, dat fiind practica independentã ºi autonomã a acestora
• Precizarea în mod expres cã medicul nu este funcþionar public ºi nici
echivalent a acestuia
• Majorarea veniturilor medicilor
astfel încât venitul minim al unui me-
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dic (rezident) sã fie echivalent cu trei
salarii medii pe economie
• Condiþii de muncã decente pentru
medici pentru a putea asigura un act
medical de calitate ºi implicit siguranþa
pacientului
• Necondiþionarea calitãþii de membru al Colegiului Medicilor din România de încheierea asigurãrii de malpraxis
• Renunþarea la blamarea medicilor
ºi respect din partea decidenþilor
• Reducerea birocraþiei ºi simplificarea documentelor medicale în relaþia
medic-pacient
www.cmr.ro
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Ce s-a fãcut. Ce s-a obþinut
Colegiul Medicilor din România a
fãcut nenumãrate solicitãri atât la
Ministerul Sãnãtãþii, cât ºi la Guvern
în ultimii 4 ani de a fi deblocate posturile din sistemul sanitar.
În luna mai au fost deblocate primele 500 de posturi din sistemul sanitar, iar în luna august printr-o Hotãrâre
de Guvern încã 2766. Actul normativ
prevede o deblocare a unui numãr de
posturi vacante atât pentru unitãþile sanitare din reþeaua Ministerului Sãnãtãþii, cât ºi pentru cele al cãror management a fost transferat la autoritãþile
administraþiei publice locale. Este vorba de posturile care s-au vacantat dupã
data de 1 ianuarie 2012, astfel încât
ocuparea acestora nu determinã un
impact financiar suplimentar deoarece
sunt bugetate ºi cheltuielile de personal
aferente sunt prevãzute în bugetele de
venituri ºi cheltuieli aprobate.

urmare a normei juridice încãlcate. De
altfel, acest lucru este trecut în mod
expres ºi în proiectul viitoarei Legi a
sãnãtãþii.
De asemenea, CMR a depus un
amendament care eliminã condiþionarea calitãþii de membru CMR de
încheierea poliþei de malpraxis.
Potrivit propunerii noastre, calitatea de membru a Colegiului Medicilor
din România, se acordã prin decizia
biroului executiv al colegiului teritorial
dacã solicitantul îndeplineºte condiþiile
legale ºi pe baza urmãtoarelor acte: documentele care atestã formarea în pro-

fesie sau calitatea de medic rezident;
certificatul de sãnãtate; declaraþie pe
propria rãspundere privind îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 382 ºi
383; certificatul de cazier judiciar. În
prezent, aceste amendamente se aflã la
Parlament, urmând sã fie depuse prin
iniþiativã parlamentarã.
Problema majorãrii veniturilor medicilor astfel încât venitul minim al
unui medic rezident sã fie echivalent cu
trei salarii medii pe economie a fost
ridicatã în cadrul unei discuþii cu primul ministru, în prezent realizându-se
calcule privind impactul bugetar, dupã
care vor avea loc alte negocieri.

Tot în cursul acestui an, s-a renunþat la bariera de 70% în ceea ce priveºte
fondul pentru plata personalului.
În ceea ce priveºte precizarea în
mod expres a faptului cã medicul nu
este funcþionar public ºi nici echivalent al acestuia, Colegiul Medicilor
din România a depus la Ministerul
Sãnãtãþii, sub forma de amendamente
la Legea 95/2006 în care se stipuleazã
în mod expres cã având în vedere
natura profesiei de medic ºi obligaþiile
fundamentale ale medicului faþã de
pacientul sãu, în ceea ce priveºte exercitarea profesiei, medicul nu este ºi nu
poate fi asimilat funcþionarului public
în nicio situaþie indiferent de natura
rãspunderii juridice care se naºte ca
www.cmr.ro

www.librabank.ro
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„NU TREBUIE SÃ EXISTE

INTERFERENÞE
ÎN AUTONOMIA PROFESIONALÃ“
* Noi le scriem politicienilor, vorbim cu mass-media,
demonstrãm alãturi de colegii noºtri dacã este nevoie
Un rol important al Asociaþiei
r. Otmar Kloiber este din
Medicale Mondiale este sã
2005 secretarul general
promoveze drepturile omului în
al World Medical Association,
ceea ce priveºte sãnãtatea.
cea mai puternicã organizaþie
a medicilor la nivel mondial.
Care este rolul medicului în
De-a lungul vremii, dr. Kloiber
Asociaþia Medicalã Mondialã?
a fost de multe ori în România
Asociaþia Medicalã Mondialã este
ºi a susþinut drepturile
o organizaþie a medicilor ºi pentru memedicilor ºi realizarea unui
dici. Noi considerãm cã scopul nostru
sistem sanitar performant.
este sã îmbunãtãþim medicina ºi condi-

D

þiile în care aceasta este asiguratã. De
aceea, noi ajutãm medicii sã facã o treabã mai bunã pentru pacienþii lor ºi sã
asigure o calitate ridicatã a actului medical pentru toatã populaþia.
Din experienþa dvs. ca secretar
general al Asociaþiei Medicale
Mondiale, care este cea mai flagrantã încãlcare a independenþei
medicului la nivel global?
Am observat în mai multe þãri o
tendinþã a guvernelor, asigurãrilor sociale sau a celor comerciale de a spune
medicilor ce au de fãcut ºi cum ar trebui sã facã. Aceste lucruri pot duce la
pierderi importante în ceea ce priveºte
autonomia profesionalã. Schimbãrile
sunt adesea camuflate ca ºi îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte calitatea sau performanþa, dar în cele mai multe cazuri
6
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singura raþiune este aceea de a economisi bani. Dezarmarea funcþiilor
auto-guvernamentale ale Asociaþiei
Medicale din Turcia este cel mai flagrant exemplu de asemenea atacuri împotriva independenþei medicilor ºi a
autoreglementãrii.
Care este cea mai întâlnitã situaþie
de încãlcare a independenþei
medicilor?
În prezent, observãm o tendinþã de
standardizare a medicinii în multe þãri.
Medicina este vãzutã ca un serviciu
tehnic ºi comercial. Doctorilor li se
spune de multe ori cum sã practice medicina nu pentru a apãra cel mai bun
interes al pacientului ci pentru cã este
mai ieftin.
Care este rolul implicãrii politicului în astfel de cazuri?
Politicienii vãd adesea medicina ºi
sistemul de sãnãtate ca pe o cheltuialã.
ªi într-adevãr este un pilon puternic al
oricãrei economii bazate pe servicii.
Fiecare euro sau leu investit în sãnãtate
se întoarce singur sau multiplicat în
economie. Rolul nostru este sã explicãm aceste lucruri politicienilor. Un
sistem de sãnãtate mai bun nu este mai
www.cmr.ro
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costisitor, ci o investiþie cu un randament mai bun decât poate oferi orice
bancã.
În România, ne-am confruntat
recent cu o situaþie în care independenþa profesionalã a fost afectatã. În cazul arestãrii fostului premier Adrian Nãstase, doctorii care
i-au asigurat asistenþã medicalã la
Spitalul de Urgenþã Floreasca din
Bucureºti, dar ºi alþi membrii din
conducerea spitalului au fost
chemaþi la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie cu acuzaþia de
ajutorare a infractorului ºi de
întârziere a executãrii celor doi ani
de închisoare pentru corupþie. Cum
consideraþi acest caz comparatic cu
altele petrecute în alte þãri?
Deºi situaþia din România este
foarte specialã, în acest caz existã o
tendinþã de a „medicaliza“ problemele
sociale ale societãþii. Începutul vieþii
noastre, moartea noastrã este medicalizatã, elevii care nu se poartã civilizat
sunt trataþi cu medicamente ºi mã tem
cã în zilele noastre ori proastã dispoziþie pe care o experimentãm este catalogatã ca fiind depresie. De ce ar fi
diferitã situaþia în politicã?
Cum reacþioneazã Asociaþia
Medicalã Mondialã când medicii
sau asociaþiilor medicale
semnaleazã astfel de cazuri?
Noi nu suntem nici Poliþie ºi nici
judecîtori, însã insistãm asupra principiilor: sã nu se abuzeze de medicinã
sau de sistemul de sãnãtate pentru scopuri politice ºi chiar militare, sã fie
menþinutã neutralitatea medicalã, sã
nu fie încãlcate drepturile pacienþilor,
cum sunt confidenþialitatea ºi accesul
www.cmr.ro

la sistemul sanitar ºi sã nu existe interferenþe în autonomia profesionalã. Noi
le scriem politicienilor, vorbim cu mass
media, demonstrãm alãturi de colegii
noºtri dacã este nevoie.
În opinia dvs. care este rolul
asociaþiilor medicale naþional în
apãrarea independenþei medicilor?

Medicii sunt cei mai potriviþi sã
sfãtuiascã în ceea ce priveºte problemele medicale. Într-o situaþie idealã, asociaþiile medicale naþionale ar trebui sã
asigure astfel de sfaturi Parlamentului
ºi Guvernului în mod regulat, obiºnuit.
Acest lucru implicã, de asemenea, proiecte de lege noi în Parlament, dar ºi
aplicarea legilor de cãtre administratorii sistemului sanitar. În multe þãri,

aceste lucruri funcþioneazã perfect prin
colaborarea dintre Ministerul Sãnãtãþii, deputaþi ºi celelalte autoritãþi relevante. Dar, uneori, trebuie sã ne opunem ºi sã spunem tare ce avem de spus.
Când sistemul de sãnãtate este în pericol, vocea noastrã trebuie sã se facã auzitã, tare ºi clar, chiar dacã este dureros
pentru politicieni ºi administratori.

Din când în când, observãm în
lume situaþii (precum cea din
Turcia) când Guvernele încearcã
sau chiar ºi reuºesc sã taie din
atribuþii asociaþiilor medciale
naþionale. În opinia dvs. care este
explicaþia acestui fapt?
Þãrile noastre au trecut de la societãþi agrare la societãþi industriale pe
parcursul multori decenii ºi acum
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schimbarea intervine foarte rapid de la
societãþi industriale la economii bazate
pe servicii. În aproape toate economiile
bazate pe servicii, sãnãtatea este cel
mai uºor sector de identificat. De
aceea, este mai mult decât natural ca
politicienii sã creadã cã este vorba
despre o resursã pe care o pot folosi
pentru a-ºi rezolva problemele. Oricum, în cele mai multe dintre cazuri,
nu fac decât sã înrãutãþeascã situaþia.
Credeþi cã asociaþiile medicale
naþionale sunt o ameninþare pentru
guverne? Existã un conflict de
interese între asociaþii ºi guverne?
Asociaþiile medicale naþionale independente sunt o ameninþare doar
pentru guvernãrile proaste. Nu este un
accident cã regimurile fasciste sau comuniste din ultimele secole, fie au interzis camerele ºi asociaþiile medicale
independente, fie le-au plasat direct
sub comanda ºi controlul guvernului.
Într-o societate democraticã, nu
trebuie sã fie o ameninþare pentru nicio
guvernare. Poate sunt o ameninþare
pentru un partid sau pentru anumiþi
politicieni, în momentul în care se
apropie alegerile, dar nu sunt ºi nici nu
pot fi o ameninþare pentru puterile alese în mod democratic. Le place politicienilor acest lucru? Cu siguranþã nu,
însã ei nu pot fi iubiþi de toatã lumea.

1. Autonomia profesionalã ºi independenþa clinicã nu sunt privilegii
date de Dumnezeu ºi, în special nu
sunt drepturi ale proºtilor. Ele sunt
derivate din dreptul pacientului de a
primi un tratament medical adecvat.
Autonomia ºi independenþa sunt
acolor pentru un scop înalt, acela de a
servi pacienþii ºi populaþia din care
suntem parte.
2. În mod constant, trebuie sã
explicãm autonomia profesionalã ºi independenþa clinicã. Trebuie sã le cerem ºi, dacã este nevoie, sã luptãm
pentru ele. Dacã noi facem acest lucru
într-o manierã corectã ºi dacã am explicat înþelesul acestor concepte publicului, pacienþilor ºi comunitãþilor
noastre, ei toþi ne vor susþine.
3. Însã, trebuie ºi sã acþionãm împotriva colegilor care abuzeazã de aceste drepturi. Autonomia ºi independenþa nu permit sã acordãm îngrijiri de
proastã calitate, sã ignorãm pacienþii,
mediul ºi comunitatea.

Dacã da, cum putem rezolva aceste
probleme între cele douã instituþii?
Prin dialog, transparenþã ºi, în final
prin alegeri.

În urmãtorii ani, care vor fi
prioritãþile Asociaþiei Medicale
Mondiale?
În mod sigur, aceste aspecte legate
de autonomie ºi independenþã sunt
provocãri constante cu care ne vom
confrunta în anii urmãtori, însã, de
asemenea, vom continua sã dezvoltãm
deontologia medicinei – regulile profesionale. În prezent, revizuim regulile
cercetãrii pe subiecþi umani, aºa numitã „Declaraþie de la Helsinki”.

În opinia dvs., ce mãsuri
preventive pot fi luate pentru a
apãra independenþa medicilor?

Împreunã cu Sir Michael Marmot,
preºedintele Comitetului Afacerilor Socio-Medicale al Asociaþiei Medicale
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Mondiale, cãutãm determinanþii sociali
din sãnãtate. Când vrei sã faci diferenþa,
noi, ca doctori trebuie sã cãutãm în profunzime, mai în adâncime decât fiziopatologia: multe din bolile netransmisibile, precum diabetul, bolile cardiovasculare sau cancerul au un fundal
social, dacã nu chiar cauze sociale.
Noi trebuie sã fim conºtienþi de
determinanþii sociali ai bolilor ºi sã
ajutãm politicienii sã facã schimbãrile
necesare. Aceasta va fi una dintre cele
mai provocatoare ºi interesante sarcini
de care ne vom ocupa în anii urmãtori.
Ce soluþii legislative propuneþi
pentru ca independenþa medicilor
sã fie respectatã?
Autoguvernarea într-o societate civilã este o chestiune de împãrþire a puterii. Autoguvernarea este utilã când o
comunitate de oameni, regionalã sau
profesionalã poate oferi cel mai bun
serviciu societãþii atunci când aceasta
se confruntã cu întrebãri legate de ea ºi
fãrã nici un amestec din afarã.
Parlamentele sunt cele potrivite sã
intervinã împotriva manipulãrilor unor
structuri guvernamentale sau a intereselor comerciale. Structurile guvernamentale independente sunt responsabile în faþa populaþiei ºi a reprezentanþilor lor, a parlamentarilor. Supravegherea guvernului ar trebui sã fie
strict limitatã la a verifica legalitatea
acþiunilor lor, dar nu ar trebui extinsã
în chestiuni profesionale.
Legea Colegiului Medicilor din
România din anii ’90 a fost scrisã exact
în aceastã direcþie. Din nefericire, ulterior au existat unele distorsiuni politice.
www.cmr.ro
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INDEPENDENÞA PROFESIONALÃ
A MEDICILOR ROMÂNI
efectuare unor acte de urmãrire penalã
întreprinse faþã de medicul ªerban
Brãdiºteanu ºi a altor medici din cadrul
Spitalui de Urgenþã Floreasca.
„În opinia noastrã, acþiunea declanºatã de cãtre organele de procuraturã
este o acþiune în forþã cu o mediatizare
nepermisã la acest moment al investigaþiilor ºi de naturã a afecta pe de o
parte imaginea corpului medical, iar pe
de altã parte, independenþa profesionalã a medicului ºi încrederea pacientului în medicul curant.

La începutul lunii iunie, medici de
la Spitalul Floreasca care s-au ocupat
de îngrijirea pacientului Adrian Nãstase s-au confruntat cu imixtiuni grave în
independenþa profesionalã a medicilor.
De aceea, Colegiul Medicilor din România a sesizat Consiliul Superior al
Magistraturii, dar ºi organismele profesionale internaþionale, care au replicat imediat trimiþând scrisori de susþi-

nere a medicilor români autoritãþilor
române.

Sesizarea CSM
Prin sesizarea la CSM se solicita declanºarea inspecþiei judiciare împotriva
activitãþilor dispuse, respectiv întreprinse de Procurorului General al României, Codruþa Kovesi ºi a procurorilor din
cadrul DNA Bucureºti implicaþi în

Procedându-se astfel, organele de
investigaþie impun întregului corp medical o atitudine nelegalã ºi neconformã cu statutul ºi rolul medicului în societate. Întreaga acþiune în forþã ºi intens mediatizatã nu face altceva decât
sã transmitã întregului corp medical cã,
ori de câte ori, actul medical va afecta
într-un fel sau altul interesul social aºa
cum este acesta vãzut ºi înþeles de
organele de urmãrire penalã, medicul
respectiv este susceptibil de a da socotealã, de a face obiectul anchetelor penale ºi supus oprobiului public sub diverse acuzaþii“, se aratã în sesizare.

Sesizarea organismelor
internaþionale

www.diviziapentrumedici.ro

www.cmr.ro

„Colegiul Medicilor din România
vã supune atenþiei situaþia extrem de
gravã a doctorilor români, a cãror independenþã profesionalã a fost încãlcãtã
de cãtre organele de forþã ale statului,
R E V I S TA C O L E G I U LU I M E D I C I L O R D I N RO M Â N I A
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prin acþiuni inacceptabile ºi inadmisibile. Mai exact, în cazul arestãrii fostului prim-ministru Adrian Nãstase,
doctorii care i-au asigurat asistenþã
medicalã au fost chemaþi la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie. DNA a început urmãrirea în absenþa unei expertize medicale care sã arunce suspiciuni
asupra diagnosticului. Acþiunile au
avut ca scop deteriorarea imaginii medicilor, pe de o parte si independenþa
profesionalã a medicilor ºi încrederea
pacienþilor în medici, pe de altã parte.
Prin aceste acþiuni, anchetatorii au
impus întregului corp profesional o atitudine ilegalã, neconformã cu rolul
medicului în societate.
În acest caz, drepturile pacientului
au fost încãlcate ºi de asemenea relaþia
dintre medic ºi pacient. Comunicarea
diagnosticului ºi dialogul dintre medic
ºi familia pacientului, fãrã consimþãmântul pacientului, încalcã secretul
profesional, stipulat prin lege.
Toate acestea constituie încãlcãri
grave ale drepturilor omului. Acesta
este cel mai vizibil caz în care medicii
sunt intimidaþi ºi ameninþaþi de DNA,
dar nu este singurul. A devenit o practicã în România ca medici „incomozi“
sã fie ameninþaþi cu dosare penale.
Atragem atenþia cã asemenea practici sunt inacceptabile într-o þarã europeanã. Colegiul Medicilor din România a solicitat Consiliului Superior al
Magistraturii o ancheta în acest caz.
De aceea, CMR vã roagã sã luaþi atitudine ºi sã ne susþineþi împotriva acestor
acte ºi sã faceþi cunoscutã situaþia
autoritãþilor din þara dvs. Vã rugãm sã
10

interveniþi ºi sã trimiteþi o scrisoare de
susþinere a Colegiului Medicilor din
România, în care sã condamnaþi aceste
practici Preºedinþiei României, Guvernului ºi Parlamentului“.

Susþinere internaþionalã
pentru medicii români
Organismele internaþionale ale medicilor au reacþionat extrem de prompt,
trimiþând scrisori de susþinerea autoritãþilor române.

Asociaþia Medicalã
Mondialã
„Cu o mare îngrijorare am luat cunoºtinþã de citarea de cãtre Direcþia Naþionalã Anticorupþie a medicilor fostului
premier român Adrian Nãstase. Înþelegem cã lupta împotriva corupþiei este
foarte importantã pentru þara dumneavoastrã. Dar trebuie sã insistãm asupra
faptului cã protecþia drepturilor omului
ºi menþinerea confidenþialitãþii medic –
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pacient nu trebuie compromisã sub nicio
formã. Aceastã protecþie este necesarã ºi
inalienabilã chiar ºi dacã persoanã în
cauzã face parte din viaþa publicã.
În nici o situaþie un medic nu poate
compromite confidenþialitatea faþã de
pacienþii sãi. Relaþia medic – pacient,
comunicarea între pacient ºi medicul
sãu este absolut în afara limitelor legale. Medicii nu sunt o prelungire a braþului legii ºi nu fac parte din sistemul
judiciar. Dreptul omului la sãnãtate
poate fi menþinut ºi respectata doar în
condiþiile în care confidenþialitatea
pacientului ºi autonomia profesionalã
sunt garantate ºi respectate de toate
organele statului.
Nu are nici un sens sã lupþi împotriva corupþiei prin aruncarea dreptului
omului ºi ale pacientului peste bord.
Este inutil sã combaþi corupþia printr-un comportament neetic.
www.cmr.ro
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Comitetul Permanent al
Medicilor Europeni
„CPME reafirmã dreptul fundamental al fiecãrui pacient de a îngrijire
medicalã de cea mai bunã calitate indiferent de statutul lor fiind irelevant.
Acest drept fundamental poate fi respectat numai în condiþiile în care medicii pot practica medicina liber ºi în
conformitate cu standardele profesionale ºi etica profesionalã, inclusiv
confidenþialitatea medic – pacient.
Autonomia medicilor, indiferent pe
cine ar diagnostica ºi trata, trebuie sã
fie menþinutã pentru binele prezent ºi
viitor al pacienþilor, indiferent de orice
interes.

Vã solicitãm în mod respectuos
proceduri corespunzãtoare pentru
aceastã investigaþie ºi pentru altele,
prin respectarea rolului special al medicilor în procesul de interacþiune cu
pacienþii lor ºi cu familiile acestora.
Faptul cã acest proces este unul cu
mare încãrcãturã politicã nu trebuie sã
interfereze cu dreptul oamenilor de
primi tratamentul medical necesar ºi
potrivit, fãrã nicio interferenþã a organelor statului.
Susþinem medicii din România ºi
Colegiul Medicilor în protejarea drepturilor pacienþilor.
Oamenii nu pot avea încrederea în
doctorii lor când organele statului încalcã confidenþialitatea pacienþilor. Îngrijirea medicalã este o problemã de încredere. Încãlcarea acesteia de cãtre organelor statului va avea un efect devastator“.
www.cmr.ro

CPME solictã autoritãþilor române
sã acþioneze pentru a asigura respectul
pentru integritatea profesionalã în sensul a garanta o înaltã calitate a sistemului de sãnãtate pentru fiecare pacient
din România”.

Uniunea Europeanã a
Medicilor Specialiºti
„UEMS a luat act cu îngrijorare
despre evenimentele desfãºurate recent
în România, în care medici au fost victimizaþi, s-au folosit acuzaþii despre
angajamentul lor politic, când ei de
fapt doar acordau asistenþã medicale
conform responsabilitãþilor lor etice.
UEMS crede cu tãrie cã responsabilitãþile etice ale medicilor de a trata
pacienþii indiferent de fundalul acestui
caz. Politicienii au responsabilitatea de
a recunoaºte cã medicii trebuie sã acorde asistenþã medicalã în concordanþã
cu datoriile lor etice. Acest lucru este
esenþial ºi înseamnã cã pacienþii vor fi
totdeauna trataþi în concordanþã cu

nevoile lor medicale ºi pot ºti cã medicul face din cazul medical prima lui
preocupare.
UEMS îºi manifestã îngrijorarea
referitor la faptul cã a existat o instanþã
în care aceste principii etice au fost
încãlcate.
UEMS este conºtient cã cã astfel de
instanþe s-au manifestat în mai multe
þãri din afara Europei, dar ar fi îngrozitã dacã un eveniment de aceastã
naturã s-ar întâmpla într-o þarã europeanã cu o lungã tradiþie democraticã
þi standarde înalte de responsabilitate
cu privire la societatea civilã”.

Asociaþia Europeanã a
Medicilor de Spital
„Membrii Boardului Asociaþiei
Europene a Medicilor de Spital au luat
la cunoºtinþã de ameninþãrile la adresa
independenþei profesionale ºi a integritãþii medicilor din România ºi sunt
extreme de îngrijoraþi de intervenþia
organelor judiciare în chestiuni medicale.
AEMH condamnã toate atacurile
împotriva unor Convenþii internaþionale ºi face un apel la respectarea prevederilor legale ale Codurilor Etice
Profesionale.
Ne exprimãm întregul suport faþã
de Colegiul Medicilor din România þi
faþã de medicii români în cererile lor
de a-ºi face meseria respectând în întregime Convenþiile Internaþionale ºi
Codurile Etice Profesionale, care prevãd drepturile pacienþilor la îngrijire
medicalã de calitate ºi siguranþa pacientului“.
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„RESPECTÃ-ÞI MEDICUL!
CONDIÞIA MEDICULUI ÎN ROMÂNIA“
Colegiul Medicilor din România a organizat în cursul
acestui an douã dezbateri regionale cu tema „Respectã-þi
medicul! Condiþia medicului în România“, prima la
Suceava, a doua la Timiºoara. Proiectul este susþinut de
Banca Transilvania, Divizia pentru Medici.
Colegiul Medicilor din România a luat decizia ca pe
principiul apropierii de membrii sãi, sã organizeze dezbaterile regionale „Respectã-þi medicul! Condiþia medicului în
România“.

Acest proiect este strâns legat de Declaraþia Adunãrii
Generale a CMR din martie 2012, declaraþie care prezintã
câteva revendicãri legitime ºi nenegociabile ale corpului
medical din România.
Scopul acestor dezbateri este de a testa reacþiile corpului
medical, al autoritãþilor, dar ºi a pacienþilor cu privire la acþiunile ce vor fi declanºate în condiþiile în care guvernanþii nu
se vor apleca asupra acestor condiþii minime necesare pentru realizarea actului medical.

EVENIMENTUL REGIONAL AL MOLDOVEI
Lipsa de respect alungã specialiºtii în strãinãtate • Medicii vor un cod al bunelor maniere
Suceava a gãzduit, în luna mai, o
dezbaterece face parte din programul
de informare cu privire la drepturile ºi
obligaþiile medicilor, „Respectã-þi medicul!”.
„Lipsa de respect este una dintre
cauzele principale a migraþiei medicilor
în strãinãtate. În România, medicii
sunt nevoiþi sã lucreze în condiþii
extrem de grele, fac nenumãrate gãrzi
12

pentru cã sunt puþini ºi, în plus, nu
sunt respectaþi aºa cum ar trebui de autoritãþi ºi, uneori, nici de pacienþi.
De aceea, vrem sã facem cât mai cunoscutã atât în þarã, cât ºi la nivel european, condiþia medicului din România“,
a declarat prof. dr. Vasile Astãrãstoae.
În urma cercetãrilor privind motivele pentru „exodul de medici” au reie-
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ºit patru cauze, iar „pe primul loc nu se
aflã salariul, ci blamarea, iar medicii
s-au sãturat sã fie batjocoriþi”, pe locul
doi sunt veniturile, pe locul trei este
„politizarea excesivã a sistemului ce nu
poate da posibilitatea realizãrii unei
cariere“, iar pe locul patru se aflã cariera, „frica de malpraxis pentru cã
medicii sunt nevoiþi sã facã improvizaþii de la o zi la alta, îi împiedicã sã promoveze.”
www.cmr.ro
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Telegraful de Constanþa
ALINA GHENCEA

Colegiul Medicilor din România
(CMR) organizeazã patru dezbateri
regionale „Respectã-þi medicul! - Condiþia medicului în România” în Suceava, Timiºoara, Cluj, dar ºi Constanþa.
CMR ºi o instituþie bancarã au dat startul dezbaterilor regionale la Suceava, în
23 mai. Dezbaterile fac parte din pro-

gramul de informare cu privire la drepturile ºi obligaþiile medicilor, „Respectã-þi medicul!”. Acesta a fost iniþiat
în 2011 de cãtre CMR. „Am demarat
aceastã campanie pentru cã, potrivit
unui studiu pe care l-am realizat, lipsa
de respect este una dintre cauzele principale ale migraþiei medicilor în strãinãtate. În România, medicii sunt nevoiþi

sã lucreze în condiþii extrem de grele,
fac nenumãrate gãrzi pentru cã sunt
puþini ºi, în plus, nu sunt respectaþi aºa
cum ar trebui - de autoritãþi ºi, uneori,
nici de pacienþi. De aceea, vrem sã
facem cât mai cunoscutã atât în þarã, cât
ºi la nivel european, condiþia medicului
din România”, declarã preºedintele
CMR, prof. dr. Vasile Astãrãstoae.

Realitatea TV
Colegiul Medicilor din România organizeazã astãzi, 13 septembrie 2012, la Timiºoara a doua dezbatere regionalã cu tema
„Respectã-þi medicul! Condiþia medicului în România“, proiectul
fiind susþinut de Banca Transilvania, Divizia pentru Medici.
Colegiul Medicilor din România a luat decizia ca pe principiul
apropierii de membrii sãi, ºedinþele organismelor de conducere sã
se desfãºoare, prin rotaþie, în diferite oraºe ale þarii. ªedinþa Biroului Executiv ºi al Consiliului Naþional a fost planificatã a se desfãºura în Timiºoara pe 13 septembrie 2012 ca un semn de respect
faþa de forþa centrului universitar din Timiºoara, dar ºi pentru a
onora efortul organizatorilor Congresului Naþional al Medicilor de
Familie, ediþia a VII-a, dovadã a preocupãrilor constante a medicilor de familie de a se perfecþiona pentru a asigura siguranþa pacienþilor. Cu aceastã ocazie Colegiul Medicilor din România organizeazã ºi a II-a dezbatere regionalã „Respectã-ti medicul! Condiþia medicului în România“.

Ziua de Vest

CAMPANIA „RESPECTÃ-ÞI MEDICUL!“
AJUNGE LA TIMIªOARA
GHEORGHE MIRON

Colegiul Medicilor din România
(CMR) va organiza o dezbatere cu tema
„Respectã-þi medicul! – Condiþia medicului în România”, joi, 13 septembrie,
de la ora 13.00, la Hotel Timiºoara, Sala
Praga. Dezbaterea îºi propune sã analizeze problemele cu care se confruntã
www.cmr.ro

medicii atât pe plan naþional, cât ºi pe
plan local (migraþia medicilor, inechitãþi
în sistemul de sãnãtate etc). Dupã prima
întâlnire din aceastã primavarã, de la
Suceava, acest eveniment este a doua
dezbatere dintr-o serie de dezbateri
regionale pe care CMR le organizeazã în
2012. În prezent, potrivit datelor CMR,

în spitalele din þarã lucreazã aproape
21.000 de medici, o distribuþie pe vârste
fiind urmãtoarea: 2.335 au peste 60 de
ani, 4.358 au între 50 ºi 60 de ani, 5.359
au între 40 ºi 50 de ani, iar cei mai mulþi,
peste 6.000, sunt între 30 ºi 40 de ani.
Spitalele din 27 de judeþe funcþioneazã
fãrã a avea acoperite toate specialitãþile.
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STRATEGIA COLEGIULUI
MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Obiectivul 1 - Apãrarea
independenþei, demnitãþii ºi
intereselor corpului medical
Colegiul Medicilor din România este
organismul care trebuie sã apere demnitatea ºi sã promoveze drepturile ºi interesele membrilor sãi în toate sferele de activitate, libertatea ºi independenþa profesionalã ale medicului ºi dreptul acestuia
de decizie în exercitarea actului medical.
Traversãm o perioadã în care se încearcã ca medicii sã fie
„þapi ispãºitori” în situaþii
extrem de diverse. De altfel, acuzarea medicilor
pentru diverse lucruri, denumite în media „malpraxis“ serveºte ca un argument extrem de puternic pentru care le sunt refuzate diverse drepturi.
Se impune cultivarea
unui sentiment de unitate
printre toþi membrii Colegiului Medicilor din România.
CMR poate deveni
motorul schimbãrilor din
sistemul sanitar.
Activitãþi
1A. Lobby la autoritãþile competente
pentru adoptarea unor legi de interes
pentru medici, cum este „Proiectul legii
privind exercitarea profesiei de medic ºi
organizarea ºi funcþionarea Colegiului
Medicilor din România”;
1B. Alianþe ºi susþinerea altor organizaþii care reprezintã medicii (sindicate,
societãþi medicale etc.);
14

1C. Apariþii constante în media în
direcþia apãrãrii corpului medical (în
afara preºedintelui CMR, promovarea
preºedinþilor Colegiilor Judeþene ale
medicilor;
1D. Campania „Respectã-þi medicul!, începutã anul trecut, trebuie organizatã la nivelul întregii þãri;
1E. O comunicare cât mai eficientã
cu toþi medicii, prin intermediul newsletter-ului CMR

1F. Asigurarea, în mãsura posibilitã-

þilor, a asistenþei juridice pentru medicii
cãrora li se aduce atingere independenþei profesionale.
1G. Organizarea unei echipe care sã
controleze, în situaþiile în care existã
semnale în acest sens, a modului în care
este respectat de angajator a independenþei profesionale a medicilor;
1H. Negocierea unor clauze mai bune
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pentru membrii sãi în cadrul asigurãrilor
de rãspundere civilã profesionalã.
Obiectivul 2 – Asigurarea calitãþii
actului medical prin monitorizarea
ºi controlul profesiei de medic
Profesia de medic are ca principal
scop asigurarea stãrii de sãnãtate prin
prevenirea îmbolnãvirilor, promovarea,
menþinerea ºi recuperarea sãnãtãþii individului ºi a colectivitãþii.
Activitãþi
2A. Completarea ºi
actualizarea Registrului
unic al medicilor;
2B. Realizarea cardului
profesional al medicilor;
2C. Informarea Colegiilor Judeþene ale Medicilor a situaþiilor în care
este retras dreptul de liberã
practicã a unui medic ºi a
motivaþiilor care au stat în
spatele deciziei respective.
2D. Campanii de informare ale medicilor cu
privire la informaþiile care
trebuie transmise cãtre pacienþi, a consimþãmântului
informat etc.;
2E. Campanii de informare publicã
cu privire la atribuþiile CMR în privinþa atribuþiilor de judecare a abaterilor disciplinare ºi nu de malpraxis (inclusiv traininguri pentru jurnaliºtii de
sãnãtate);
2F. Contribuþia la realizarea unor
reguli cât mai uniforme asupra îndatoririlor profesionale ºi practicii medicale;
2G. Stabilirea ºi pãstrarea unor relaþii
www.cmr.ro
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bune cu societãþile medicale din þarã ºi
din strãinãtate;
2H. Asigurarea unei bune calitãþi a actului medical pentru populaþie prin asigurarea unui schimb constant de experienþã
între reprezentanþii Colegiilor Judeþene;
2I. Promovarea calitãþii în sãnãtate,
siguranþã ºi transparenþã a practicii medicale ºi a integritãþii profesionale a medicilor prin stabilirea unor mijloace de
influenþare a politicii ºi a guvernului.
Obiectivul 3 – Comunicare eficientã
În ultimii ani, CMR a fãcut progrese
importante în direcþia asigurãrii unei activitãþi cât mai transparente, dar ºi a unei
bune comunicãri cu mass-media. Colegiul Medicilor a devenit o instituþie extrem de vizibilã în spaþiul public, chiar
dacã nu întotdeauna în spaþiul pozitiv.
Astfel spus, a devenit o instituþie care
conteazã, a cãrui voce este auzitã, chiar
dacã nu întotdeauna ascultatã, o instituþie de la care se aºteaptã de multe ori
rãspunsuri, chiar ºi în probleme care nu
intrã în competenþa sa.
Activitãþi
3A. O mai bunã comunicare între Colegiile Medicilor Judeþene ºi Colegiul Naþional, în sensul în care, atunci când existã
o situaþie de crizã în teritoriu, este recomandabil sã existe comunicare ºi sfãtuire între reprezentanþii celor douã instituþii
pentru o mai bunã gestionare a situaþiei;
3B. Organizarea unui Departament
de Comunicare al CMR;
3C. Organizarea unei reþele formatã
din reprezentanþii Departamentului de
Comunicare al CMR ºi persoanele responsabile cu comunicarea din Colegiile
Judeþene pentru o mai bunã eficienþã;
3D. Modificãri permanente ale siteului www.cmr.ro, astfel încât sã conþinã
informaþie cât mai actualizatã si utilã,
atât pentru medici, cât ºi pentru pacienþi
www.cmr.ro

3E. Reluarea editãrii revistei Medica
în 4 numere pe an, 32 pagini color (în
fiecare numãr, vrem sã avem o paginã
dedicatã prezentãrii fiecãrui consiliu
judeþean în parte, un editorial al preºedintelui Colegiului respectiv);
3F. Continuarea organizãrii Galei
Medica, evenimentul de prestigiu al
CMR – martie 2013 ºi asocierea acestui
eveniment cu Adunarea Generalã;
3G. Continuarea ºi dezvoltarea campaniei „Respectã-þi medicul!”;
3H. Apariþia unor opinii conform
unui calendar convenit împreunã ale
reprezentanþilor Colegiilor Judeþene în
rubrica CMR din Viaþa Medicalã;
Obiectivul 4 – Asigurarea unei
educaþii medicale de calitate
Una din atribuþiile avute prin lege de
CMR este organizarea EMC. Aceasta
reprezintã un punct fundamental ºi obligatoriu pentru fiecare medic din România, dar ºi din þãrile europene.
Douã dintre direcþiile care trebuie
dezvoltate sunt Educaþia Medicalã
Online ºi a unui sistem informatic care
sã simplifice procedurile pentru medici.
Activitãþi
4A. Modificarea Ordinului Consiliului Naþional în privinþa EMC în direcþia modernizãrii;
4B. Organizarea unui dosar electronic
cu evidenþa EMC, dosar care sã fie accesibil cu o parolã atât de medici (care sã îºi
poatã consulta direct din faþa calculatorului situaþia punctelor EMC deþinute), dar
ºi de cãtre furnizorii de EMC, care sã
poatã trece direct în sistem listele cu
medici de la o conferinþa, simpozion etc.;
4C. Obligaþia organizatorilor de
conferinþe de a deþine un cititor de card,
compatibil cu cardul emis de CMR, care
sã le poatã permite sã monitorizeze prezenþa unui medic în salã.

Obiectivul 5 – Relaþii internaþionale
performante
Tot prin lege, o altã atribuþie a CMR
este promovarea ºi stabilirea de relaþii pe
plan extern cu instituþii ºi organizaþii
similare. Menþinerea unor relaþii foarte
bune cu organismele internaþionale este
extrem de importantã.
Activitãþi
5A. Participarea ºi implicarea activã
în cadrul activitãþilor acestor organisme
internaþionale (de ex.: dr. Gh. Borcean
este vicepreºedinte al CEOM, la al doilea mandat, iar în mai 2012, la Varna,
prof. Vlad Tica a fost ales vicepreºedinte
al Asociaþiei Europene a Medicilor de
Spital – AEMH);
5B. Acceptarea CMR ca membru cu
drepturi depline al organizaþiei WMA;
5C. Propunerea cãtre unele dintre
aceste organisme internaþionale sã îºi desfãºoare o Adunare Generalã în România;
Obiectivul 6 Asigurarea unui
management performant al echipei
executive a CMR
Activitãþile detaliate mai sus, buna
funcþionare a tuturor Comisiilor Colegiului Medicilor din România trebuie
susþinute de un management performant
al echipei executive a CMR. De asemenea, echipa CMR trebuie sã consilieze ºi
sã ajute în activitãþi, atunci când este
necesar, activitatea Colegiilor Judeþene
ale Medicilor.
Activitãþi
6A. Regândirea departamentelor ºi
organigramei echipei executive a CMR;
6B. Realizarea unor fiºe de post ºi a
unor fiºe de evaluarea a angajaþilor;
6C. Adoptarea unui Regulament de
Organizare ºi Funcþionare;
6D. Proceduri de funcþionare pentru
fiecare Departament în parte;
6E. Obþinerea certificãrii ISO 9001.
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