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Nr. înreg. 78 / 1.11.2013

Către, Ministerul Sănătății

Observații privind proiectul de Ordonanță privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, afișat de la 23-10-2013 până la 23-11-2013 la adresa
http://www.ms.ro/documente/Modificare%20ordonanta%2018%20REZIDENTIAT%202
2%20oct%202013%20DEZBATERE_855_1700.pdf
Sintetic, propunerile noastre sunt:
- Art. 2 – eliminarea formei de rezidențiat cu timp parțial.
- Art. 14 – accesul în etapa a II-a de rezidențiat trebuie realizat în aceleași condiții
pentru toate specialitățile, fără alte modalități de acces. Candidații care nu aleg loc sau
post după susținerea examenului își păstrează calitatea de rezident în etapa I până la
susținerea unui nou examen pentru etapa II, similar modului în care Art. 42
reglementează situația rezidenților care au terminat pregătirea dar nu au promovat
examenul de specialitate.
- Art 30 – includerea cheltuielilor pentru pregătirea rezidenților de medicina familiei la
nivelul cabinetelor de medicina familiei.
- Art 31 – includerea cabinetelor de medicina de familie, fiind menționate doar
spitalele. Rezidenții de medicina de familie urmează cel puțin jumătate din durata
pregătirii în cabinete de medicina familiei.
- Art. 38 și 39 – eliminarea formei de rezidențiat cu timp parțial.
- Art. 41 – necesită reformulare sau eliminare, deoarece accesul în etapa a II-a de
rezidențiat presupune concurs pe un număr limitat de locuri pentru fiecare
specialitate, ceea ce face imposibilă mutarea ulterioară între specialități.
- Art. 49 – eliminarea mențiunii speciale pentru medicina de familie. Nu este necesar
un număr mai mare de centre universitare de examen pentru examenul de
specialitate, deoarece numărul de locuri de pregătire pentru specialitatea de medicina
de familie este comparativ cu cele pentru specialitățile pediatrie, medicină internă,
chirurgie.
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- Art. 51 – comisia națională de examinare pentru examenul de specialitate de
medicină de familie să fie alcătuită doar din instructori-formatori medicină de familie,
cu consultarea comisiei consultative de medicină de familie a MS.
- Art. 63 – clarificarea dreptului de liberă practică pentru “medicul de medicină
generală” care nu a obținut titlul de medic specialist și eliminarea confuziei existente
cu medicul specialist de medicină generală/medicină de familie.
Argumentele pe care se sprijină aceste propuneri se regăsesc în documentele
înregistrate anterior la Ministerul Sănătății, pe 16 septembrie și 10 octombrie 2013.
Considerăm că acest proiect de Ordonanță supus transparenței decizionale trebuia
însoțit de o variantă de lucru a Normelor metodologice de aplicare, menționate în
textul proiectului. În absența acestora analiza proiectului nu poate fi completă.
Menționăm că am solicitat domnului Petru Melinte și Normele însă nu am primit
răspuns.
De asemena vă precizăm că dorim prelungirea perioadei de pregătire prin rezidențiat
pentru specialitatea de medicină de familie de la forma actuală de 3 ani la durata de 4
ani.
Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu Legea nr. 242/2010 pentru completarea
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (iniţiativă
legislativă a guvernului), art. 11, alin (3), autorităţile sunt obligate să justifice în scris
nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile
legal constituite ale acestora.
Întrucât o mare parte a recomandărilor formulate în scris, în documentele înregistrate
la Ministerul Sănătății pe 16 septembrie și 10 octombrie 2013, nu au fost preluate în
prezentul proiect de Ordonanță iar o altă parte au fost posibil preluate dar acest lucru
nu este clar în absența Normelor, vă solicităm să ne trimiteți justificarea scrisă,
conform legii.
Cu considerație,
Dr. Rodica Tănăsescu
Președinte SNMF
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