
20 de asistente si cinci medici din Sibiu picheteaza ministerele
Un microbuz cu 20 de asistente si o masina cu cinci medici au plecat in aceasta dimineata la Bucuresti,
unde vor fi pichetate Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor, intr-un prim demers de a sensibiliza
institutiile in ceea ce priveste salarizarea in sistemul medical. Este pentru prima data cand medicii si
asistentii medicali vor organiza proteste comune, in acest sens semnandu-se un protocol de colaborare
pentru infiintarea Coalitiei Profesionistilor din Romania. "Aceasta coalitie va avea personalitate juridica
si, impreuna cu medicii, vom incerca sa modificam o serie intreaga de reglementari legale si nu numai in
ceea ce priveste buna functionare a sistemului sanitar. Din 18 septembrie, timp de 10 zile, Federatia
Sanitas impreuna cu reprezentantii medicilor vor picheta Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor
Publice. Maine, la 5 si un sfert dimineata (astazi - n.red.) va pleca din Sibiu spre Bucuresti un microbuz
cu 20 de asistenti si o masina cu cinci medici, la aceasta pichetare. Toate categoriile medicale trebuie sa
participe la aceasta incercare de redresare a sistemului medical ", a spus Dan Pirnoiu, presedintele
Federatiei Sanitas Sibiu. 
  
  Potrivit spuselor sale, cea mai importanta cerinta este aceea de a nu se modifica statutul spitalelor. "Nu
putem fi de acord sa transformam spitalele in fundatii, asociatii sau societati comerciale. Nu intelegem
motivatia pentru care se face schimbarea. Se doreste o privatizare indirecta a sistemului sanitar. Se
continua ceea ce premierul Boc a incercat sa faca direct ", a mai spus Pirnoiu. 
  
  Personal insuficient 
  
  
  
  De asemenea, o problema stringenta pentru care cadrele medicale medii, dar si medicii vor picheta
ministerele este legata de salarizarea din sistemul medical. in acest sens, se solicita cel putin 6% din PIB
pentru Sanatate, dar si trecerea Casei de Asigurari de Sanatate in subordinea Parlamentului Romaniei.
"Discutia a pornit de la medicii rezidenti care sunt platiti sub orice critica. Solicitam un PIB de cel putin
6% care ni se promite de foarte multa vreme, dar si trecerea Casei de Asigurari de Sanatate sub
coordonarea Parlamentului Romaniei, astfel incat resursele financiare private, de la populatie, adunate
pentru Sanatate sa fie gestionate de Parlamentul Romaniei si sa nu se regaseasca in bugetul general
consolidat al Romaniei. Banii sunt privati si nu au ce sa caute in bugetul de stat. Nu mai este personal,
pentru ca pleaca pentru salarii mai mari in strainatate. incepem sa apelam la pensionari. in ritmul in care
se pleaca din tara, vom avea probleme mari de functionare a unitatilor medicale, indiferent sa sunt de stat
sau private ", a mai spus Pirnoiu. 
  
  
  
  Medicii, tinta denigrarii
  
  
  
  Potrivit presedintelui Colegiului Medicilor din Sibiu, dr. Radu Chicea, institutia pe care o coordoneaza a
intrat in acest demers comun pentru "apararea demnitatii si respectarea statutului medicului in societate ".
Radu Chicea considera ca "medicii si personalul medical sunt tinta unei campanii de denigrare continue.
Practic, fiecare zi inseamna o ilustrare a cazurilor nefericite care se intampla in spital. Buna parte a lor se
intampla din vicii de organizare ale sistemului sanitar si asta este una dintre bataliile pe care Colegiul
Mediclor trebuie sa le duca. Medicul rezident reprezinta baza sistemului. Daca el este respectat si are un
statut social si economic, o sa il aiba si medicul specialist, si medicul primar si conferentiar si profesor
universitar ". 
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  Medicii, obligati la umilinta
  
  
  
  Medicul chirurg Anca Maria Dumitra, reprezentanta sindicatului medicilor a spus ca exodul medicilor a
luat amploare foarte mare si ca medicii din Romania "sunt obligati la umilinta " prin faptul ca trebuie sa
plece din tara pentru bani. "Subfinantarea le creeaza mari si grave probleme medicilor. Exodul este ceva
absolut inadmisibil, iar majoritatea medicilor nu ar dori sa plece. Ar dori sa ramana aici, sa munceasca
aici, sa isi manifeste performantele profesionale in Romania, dar sunt obligati la aceasta umilinta - pentru
ca e o umilinta sa fii nevoit sa pleci pentru bani. Noi, medicii romani, suntem foarte bine pregatiti.
Colegii mei sunt apreciati dincolo, dar nu suntem lasati sa ne manifestam profesional aici, pentru ca nu
avem conditiile necesare, nu avem aparatura necesara si pana la urma nu avem demnitatea pe care ar
trebui sa o aiba un medic. A devenit, din nefericire, un lux pentru un medic rezident sa isi sustina
pregatirea. Cu ceea ce primeste de la stat este absolut imposibil sa isi sustina pregatirea. Are nevoie de
resurse financiare de la familie, iar pana la 35 de ani nu are drept de parafa, nu are drept de semnatura,
pana nu termina rezidentiatul. Majoritatea medicilor practica aceasta meserie din pasiune si fac si foarte
mari sacrificii financiare si personale ", a declarat chirurgul Anca Maria Dumitra.
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