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Către ExcelenŃa Sa,
Domnul Cseke Attila, Ministrul SănătăŃii al Guvernului României
Domnule Ministru,

Consiliul Director al SocietăŃii NaŃionale de Medicina Familiei şi membrii Departamentului ProfesionalŞtiinŃific au analizat Proiectul de OrdonanŃa de Guvern pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei
Guvernului Nr. 18 din 29 / 2009 privind organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului, afişat în data de 5 ianuarie
2011 pe site-ul Ministerului SănătăŃii.
În conformitate cu legislaŃia în vigoare, dorim să vă înaintăm observaŃiile noastre referitoare la unele
prevederi din acest Proiect de OrdonanŃă care pot afecta grav atât statutul de specialitate clinică al Medicinei de
Familie, specialitate distinctă şi egală ca importanŃă cu celelalte specialităŃi medicale, cât şi calitatea serviciilor
medicale primare oferite populaŃiei României.
ObiecŃiile şi contestaŃiile noastre se referă la prevederile din articolul 22² aliniatele 1 şi 2 şi anume:
I. Pentru art. 22² aliniat 1:
- Motive de contestare :
1. se încalcă principiul continuităŃii în pregătirea teoretică şi practică, aşa cum este subliniat şi în
OrdonanŃa nr. 18 din 29/08/2009 privind organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 601 din 31/08/2009, Capitol I, SecŃiunea 1, art. 2 aliniat 2 în care se specifică faptul
că ”pregătirea în rezidenŃiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică”
2. se ignoră specificul pregătirii în specialitatea de Medicină de Familie, al procesului de însuşire a
competenŃelor de bază prevazute în curricula de pregătire şi într-un ” barem de manopere, proceduri,
tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe Ńară”, conform Ord. 18/2009 art. 10 al.1.
Rezultatul unei astfel de prevederi ar fi apariŃia unor medici specialişti MF parŃial pregătiŃi şi familiarizaŃi
cu particularităŃile activităŃii în medicina de familie, şi implicit o scădere a calităŃii serviciilor medicale şi o
degradare a imaginii specialităŃii noastre.
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3. se produce o discriminare pozitivă a unei categorii – în speŃă medicii prevăzuŃi la art.22²
aliniat 1 din proiectul de ordonanŃă - în dauna altor generaŃii de medici care sunt discriminaŃi
negativ , aceştia nebeneficiind în trecut de aceste privilegii, sau în dauna actualilor sau viitorilor
medici rezidenŃi de Medicina Familiei care sunt/vor fi excluşi de la prevederile acestui proiect de ordonanŃă,
fiind în imposibilitate de a opta, de exemplu, pentru continuarea rezidenŃiatului în alta specialitatea decât
Medicina de Familie.
- Prevederile legale care vin în sprijinul obiecŃiunilor noastre la aliniat 1. art.22² sunt:
- HG 899/2002: Art.10 (2) Schimbarea specialităŃii în care a fost admis rezidentul este posibilă printr-un
nou concurs de rezidenŃiat. În cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului
sănătăŃii şi familiei, dacă solicitantul îndeplineşte condiŃiile minime la specializarea cerută. ”
- OrdonanŃa nr. 18 din 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Art. 10 alin 1: Pregătirea în
rezidenŃiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naŃional de pregătire şi
unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe Ńară.
RezidenŃiatul în medicina de familie cuprinde, printre altele 280 de ore de curs pe teme specifice şi 15 luni
de pregătire practică specifică.
- OrdonanŃa de Guvern nr. 137 din 2000 privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de
discriminare ;
- se încalcă ConstituŃia României art. 16 alin 2 prin care « cetăŃenii sunt egali în faŃa legii şi a autorităŃii
publice, fără privilegii şi fără discriminări »
II. Pentru art. 22² aliniat 2.
- Motive de contestare:
1. se încalcă statutul de specialitate clinică al Medicinei de Familie, care, conform legii, este o
specialitate distinctă şi egală cu celelalte specialităŃi, beneficiind de departamente academice,
curriculum universitar şi vocaŃional. ObŃinerea statutului de medic specialist Medicina de Familie se face
prin parcurgerea în totalitate de programei teoretice şi practice de rezidenŃiat în urma promovării
examenului de admitere în această specialitate.
2. de asemenea, prevederile acestui paragraf constituie o formă de discriminare pozitivă, permiŃînd
tuturor categoriilor de medici de altă specialitate aflaŃi în situaŃia de reconversie profesională, dobândirea
în mod privilegiat şi în lipsa unei pregătiri prealabile a titlului de medic specialist în specialitatea
Medicină de Familie. Aceste privilegii nu sunt prevăzute şi pentru medicii specialişti de Medicina familiei
care s-ar putea afla în situaŃia de reconversie profesională.
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- Prevederile legale care vin în sprijinul obiecŃiunilor noastre la aliniatul2. art.22² sunt:
- Legea 95/2006, Titlul III, Capitol I, art.60, pct. b) şi c):
”Art. 60. - În înŃelesul prezentului titlu, termenii şi noŃiunile folosite au următoarea semnificaŃie:
a) asistenŃă medicală primară - segmentul de asistenŃă medicală care furnizează îngrijiri ce întrunesc
toate caracteristicile menŃionate la art. 59 alin. (2) şi având ca furnizor specializat şi de sine stătător
cabinetul de medicină de familie;
b) medicină de familie - specialitatea medicală clinică, de practică publică autorizată, dobândită în
condiŃiile legii;
c) medicul specialist de medicină de familie - medicul care a obŃinut specialitatea medicină de familie,
în condiŃiile legii;
- Directivele 93/16 şi 2005/36 ale Consiliului European care prevăd acordarea de permise/certificate de practică
în Medicina Generala dar nu şi acordarea titlului profesional de specialist în Medicina de Familie.
ConsideraŃii asupra art.22² aliniatele 1 şi 2
Pentru fiecare specialitate în parte există o curriculă de pregatire care diferă de la o specialitate la alta. De
exemplu, curricula de pregatire pentru medici specialişti oftalmologi nu este aceeaşi cu cea de pregatire a
medicilor de familie. La finalizarea cursurilor de rezidenŃiat, rezidenŃii dobândesc cunoştinŃe teoretice, practice,
deprinderi şi aptitudini în specialitatea pe care au urmat-o.
Scopul acestor specializări pe domenii şi anume : oftalmologie, chirurgie, dermatologie, medicina de
familie etc. este de a creşte calitatea activităŃii medicale în domeniul respectiv prin însuşirea unui bagaj suficient
de mare de informaŃii ştiinŃifice medicale, de abilităŃi, tehnici şi abordări practice.
Obiectivul fundamental al pregătirii prin rezidenŃiat este de a crea şi menŃine o performanŃă cât mai
ridicată pentru specialitatea respectivă, pentru patologia specifică şi mai ales în beneficiul bolnavilor care
beneficiază/vor beneficia de îngrijirile de sănătate sau boală specifice fiecărei specialităŃi în parte.
Medicina de Familie nu poate fi practicată de un medic care a activat poate mulŃi ani într-o altă
specialitate.
Pentru a fi performant în acest domeniu, medicul trebuie sa-şi însuşească abecedarul specialităŃii, să
trudească umăr la umăr alături de medicul formator de Medicina Familiei, să fie familiarizat încă din timpul
rezidenŃiatului cu particularităŃile practicii medicale de primă linie, să-şi dirijeze încă de la început efortul
intelectual şi de asimilare a cunoştinŃelor către resursele ştiinŃifice ale acestei specialităŃi. Să treacă cu succes
prin furcile caudine ale examenelor de stagiu şi ale examenului de specialitate.
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Ori, toate aceste cerinŃe ale unei practici medicale performante sunt eludate de prevederile
acestui Proiect de OrdonanŃă.
Se pune intrebarea : de ce prevederile art 22.1 nu se aplică şi rezidenŃilor în medicina de
familie, în aşa fel încât cei care ratează un examen de specialitate în medicina de familie să poată
continua pregatirea în altă specialitate ??
Există în legislaŃia actuală reglementări care permit medicilor rezidenŃi care nu pot să finalizeze stagiul
de rezidenŃiat în specialitatea pe care au obŃinut-o prin concurs, să susŃină un nou concurs de rezidentiat cu
respectarea prevederilor legale, in baza art. 19 din Ordonanta de Guvern nr. 18 din 2009 privind organizarea si
finantarea rezidentiatului.
Aceleaşi obiecŃii le înaintăm şi faŃă de prevederile din proiectul de ordin referitoare la facilităŃile oferite
medicilor specialişti, alŃii decât medicii specialişti de Medicina Familiei, care se pot afla în situaŃie de re-conversie
profesională.

În concluzie, măsurile legislative preconizate în acest Proiect de Ordin, în speŃă articolul 22² aliniate 1 şi 2
va favoriza apariŃia unui segment de specialişti MF lipsiŃi de vocaŃie, insuficient pregătiŃi şi lipsiŃi de
perioada de ucenicie reprezentată de pregătirea completă şi continuă în

cadrul rezidenŃiatului.

Pe cale de consecinŃă considerăm că art. 22² alin 1 si 2 sunt nelegale, neconstituŃionale şi
discriminatorii şi solicităm ca urmare să fie excluse din prezentul proiect de ordonanŃă.

Semnat
Din partea Boardului SNMF/MG

Din partea FNPMF

dr. Rodica Tănăsescu, Preşedinte

dr. Doina Mihăilă, Preşedinte

Din partea Departamentului Profesional-ŞtiinŃific al SNMF/MG
dr. Răzvan Miftode, Coordonator
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