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BULETIN INFORMATIV NR. 1/2017

Dr. Gindrovel Dumitra
Reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj în Consiliul Național

Am onoarea să mă găsesc la primul mandat de reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj (CM Dj) în
Consiliul Național (CN) al Colegiului Medicilor din România (CMR).
În această calitate am participat la ședințele CN susținând punctele de vedere ale CM Dolj. De la
preluarea mandatului (aprile 2016) am participat la deciziile luate de CN dintre care selectez cateva
cu impact major asupra activității noastre:
1. Adoptarea Codului Deontologic și a Statutului CMR
2. Decizia de construire de proceduri de lucru pentru CMR și a unui soft necesar integrării
raportării colegiilor județene precum și Registrul Medicilor
3. Decizia privind eliberarea Certificatului de membru al CMR
4. Decizia de majorare a cotizației membrilor
5. Propuneri de modificare a legislației prin identificarea situatiilor in care medicii sunt expusi
unor abuzuri generate de legislatia existenta
6. Discuțiile legate de noul sediu al CMR
7. Solicitarea CM Dolj, de clarificări în privinţa aplicării prevederilor OMS/CNAS nr.
1123/849/2016 privind DES.
Deoarece fiecare dintre subiectele menționate necesită clarificări suplimentare, o să le
detaliez pe rând.
1. Adoptarea Codului Deontologic și a Statutului CMR
A suscitat numeroase dezbateri, codul deontologic și statutul fiind discutat în mai multe
ședințe ale CN. Au fost aduse precizări suplementare legate de concurența loială (art. 41 din
cod), conduita publică a medicului (art. 22 lit K) din cod) dar și suprareglementarea
principiului transparenței (art. 24 din cod). Trebuie să menționez că am precizat la toate
discuțiile legate de cod din CN dezacordul CM Dolj în a se introduce art. 24 considerându-l o
dublă reglementare datorită adăugării obligației medicilor de a declara în termen de 2 luni
de la consumare a sponsorizărilor primite. Același punct de vedere a fost susținut de
întreaga delegație a CM Dolj la Adunarea Generală din noiembrie 2016, fără succes însă. La
ședința din februarie am revenit și am solicitat abrogarea acestui articol într-o viitoare
Adunare Generală.
2. Decizia de construire de proceduri de lucru pentru CMR și a unui soft necesar integrării
raportării colegiilor județene precum și Registrul Medicilor
Am fost numit în comisia de identificare de soluții pentru un nou soft care să ajute la
desfășurarea activității dar și a registrului medicilor. Trebuie menționat că există impuneri
europene privind realizarea registrului medicilor și a unor mijloace de identificare a
medicilor în cadrul Uniunii Europene. Comisia a decis realizarea mai întâi de proceduri pe
toate nivelele de funcționare a CMR, apoi a softului necesar. Procedura se află în derulare.
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3. Decizia privind eliberarea Certificatului de membru al CMR
Începând cu 01.04.2017, toate colegiile județene vor trebui să implementeze un nou
certificat de membru care prezintă un aspect adaptat importanței profesiei noastre. Procesul
de înlocuire a certificatelor actuale se va produce pe o perioadă de un an, odată cu
reavizările anuale.
4. Decizia de majorare a cotizației membrilor
Reprezintă una dintre cele mai controversate decizii ale CN și care a suscitat discuții în rândul
membrilor. A fost solicitată de Departamentul Financiar al CMR ca urmare a cererilor primite
din partea a 8 județe care prezentau probleme financiare majore. Este vorba despre județele
mici care dețin un număr cuprins între 200 de medici membrii (Ialomița) sau 400 de
membrii. Solicitarea dumnealor a fost justificată în discuțiile din CN de faptul că în cazul unui
județ cu 300 de membrii de exemplu, sumele încasate din cotizații conform valorii de 30 de
lei sunt de numai 9000 lei din care 20% trebuie, conform legii, vărsați către CMR. În opinia
acestor județe, suma 7000 de lei/lună nu permite întreținerea sediului, plata personalului
necesar și îndeplinirea altor obligații delegate de lege.
Propunerea Departamentului financiar a fost o majorare la 45 de lei a cotizațiilor. Intervenția
unor județe a determinat supunerea la vot a unei cotizații de 50 de lei. S-a discutat
posibilitatea scutirii de plata contribuției la CMR sau diferențierea pe județe a acesteia, în
acord cu încasările fiecărui județ. Propunerea nu a fost acceptată datorită faptului că Legea
95 impune o valoare comună la nivel național precum și obligativitatea plății contribuției
către CMR. S-a propus creșterea la 50 de lei începând cu 1.02.2017. Mi-am exprimat opinia
privind faptul că majorarea începând cu 1.02.2017 este inoportună dar marea majoritate a
membrilor C.N. au votat pentru și propunerea a fost adoptată.
5. Propuneri de modificare a legislației prin identificarea situatiilor in care medicii sunt expusi
unor abuzuri datorita legislatiei existente
Încă din luna septembrie CM Dolj a transmis către membrii solicitarea de a transmite situații
întâlnite în practică legate de piedici legale, piedici care afectează desfășurarea actului
medical sau a demnității medicului. În paralel, am solicitat propuneri de modificare a
contractului cadru și a normelor de aplicare a acestora.
În cadrul acestui proces, am identificat necesitatea eliminării responsabilității medicilor în
prescrierea în regim compensat sau gratuit, a medicamentelor sau dispozitivelor medicale în
condițiile în care Sistemul Integrat Unic Informatic (SIUI) validează oricum o rețetă prescrisă
electronic. In acest context ne-am propus să transmitem către Ministerul Sănătății și Casa
Națională de Asigurări de Sănătate a acestei propuneri solicitând adaptatarea tehnică a SIUI.
De asemenea am transmis propunerile primite de la Dl Prof. Dr. Adrian Bighea de modificare
a contractului cadru și a normelor, propuneri specifice specialității recuperare medicală.
6. Discuțiile legate de noul sediu al CMR
S-a discutat și aprobat în CN dar și în AG o sumă pentru cumpărarea unui nou sediu al CMR.
Menționez că actuala locație se află într-o clădire aparținând unei foste grădinițe și este
insuficient. CMR are deja în cont suma necesară deci majorarea cotizației nu are legătură cu
acest obiectiv. Procesul se află în derulare.
7. Solicitare de clarificări în privinţa aplicării prevederilor OMS/CNAS nr. 1123/849/2016 privind
DES.
Una dintre cele mai mari provocări de conduită a medicului o reprezintă impactul
determinat de obligativitea transmiterii de date în Dosarul Electronic de Sănătate.
CM Dolj a semnalat situația și a susținut-o la CMR și în urma susținerii publice a subiectului
de către CMR, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională.
Atasez adresa către CMR.
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Biroul Executiv al CM Dolj doreste sa atraga atentia asupra intrarii in vigoare incepand cu
12.11.2016 a Ordinului nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi
procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate
(DES) al pacientului, ordin care, din punctul nostru de vedere necesita clarificari urgente
legate de expunerea medicilor in ceea ce priveste transmiterea datelor cu caracter personal
catre asigurator.
Ordinul ridica doua tipuri de aspecte care ar trebui clarificate:
1. aspecte de natura morala.
a) dreptul asiguratorului de a poseda si cunoaste date cu caracter medical, nenecesare
decontarii de servicii medicale; din punctul nostru de vedere, DES nu poate functiona in
subordinea asiguratorului ci cel mult a Ministerului Sanatatii iar CNAS are dreptul de a
solicita doar date minimale privind decontarea serviciilor medicale. Din acest punct de vedere
nu intelegem pentru ce ii sunt necesare date complete privind istoricul medical si mai ales,
cum poate CNAS solicita date unor furnizori de servicii medicale care nu se afla in contract
direct de furnizare de servicii medicale.
b) obligatia medicului de a proteja cu prioritate relatia personala medic-pacient. In acest
context, singurul care este abilitat moral sa accepte transmiterea datelor personale este
insasi pacientul. Obligarea medicului de a transmite date cu caracter obligatoriu catre
autoritati incalca principiile consacrate si respectate la nivel istoric in medicina.
2. Aspecte legale
Prevederile prezentului ordin pot aduce medicii in situatia de a intra in conflict cu Constitutia
Romaniei, capitolul II: drepturile si libertatile fundamentale: ARTICOLUL 26: Viaţa intimă,
familială şi privată
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile
altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Atragem atentia ca ordinul mai sus amintit pune medicii in situatia de a incalca insasi
drepturile fundamentale ale cetateanului cata vreme nu este prevazuta in mod clar
exprimarea consimtamantului privind transmiterea acestora. Mai mult decat atat, medicul
este obligat sa transmita datele chiar daca pacientul solicita pastrarea secretului profesional,
ordinul nediferentiind conduita in aceasta situatie!
Ca atare, va solicitam clarificarea juridica si morala a situatiei expusa mai sus, avand in
vedere ca medicul reprezinta sursa datelor care fac obiectul ordinului mai sus amintit! De
asemenea, consideram ca ar fi utila discutarea acestui subiect in Consiliul National din
3.11.2016 si Adunarea Generala din 4.11.2016

