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Solidaritatea Sanitară:
”Calitatea vieții profesionale se află într-o continuă
deteriorare, afectând semnificativ calitatea serviciilor
medicale acordate pacienților”.
Dl. Sorin Vacarus, reprezentantul Solidarității
Sanitare la întâlnirea regională de la Sighișoara, a
prezentat în discursul său o scurtă radiografie a
problemelor sistemului sanitar, indicând și soluțiile pe
care federația noastră le consideră a fi optime în procesul
de reformare a sistemului sanitar românesc.

Sorin Vacarus,
coordonator regional
”Solidaritatea Sanitară”

Pachetul de bază trebuie să fie, din punctul nostru
de vedere, prioritate necondiționată pentru Ministerul
Sănătății, în sensul stabilirii nivelului de plată al serviciilor
medicale la costul real al acestora. Va trebui apoi să
introducem asigurările complementare de sănătate (Solidaritatea
Sanitară solicită de peste 4 ani introducerea lor), definitivând procesul de reformă a sistemului de
finanțare a Sănătății cu introducerea funcționării autonome a bugetului asigurărilor sociale de sănătate,
acesta urmând a trece sub controlul partenerilor sociali.

Sighișoara, 05 septembrie 2013 - Întâlnire regională pe tema reformei sanitare
Un fenomen din ce în ce mai întâlnit, discutat în cadrul întânirii, a fost așa-numitul ”turism medical”,
ceea ce înseamnă o tendință a pacienților de a se îndrepta către spitalele din țările occidentale. Solidaritatea
Sanitară a atras de multă vreme atenția asupra acestui fenomen, care nu trebuie neglijat, mai ales în
contextul implementării Directivei UE nr. 24/2011.

Proiectul legii salarizării în funcție de performanță
Sorin Vacarus: ”La ultima întâlnire pe care ați avut-o la
minister cu reprezentanții Solidaritatea Sanitară ați acceptat,
domnule ministru, ca salarizarea în funcție de performanță să
se aplice nu numai medicilor, ci întregii echipe medicale. Vă
mulțumim pentru asta și vă rugăm să analizați solicitarea
noastră până la capăt, respectiv aplicarea acestei legi la toate
categoriile de personal.
O altă solicitare importantă a noastră pe care v-o adresăm este
de a introduce în această lege metodologia de evaluare pe care
noi am propus-o și care a fost acceptată de grupul de lucru pe
tema acestei legi. Ea se adaugă celei de a constitui salariile
minime din sănătate la nivelul actual existent pe categorii și
trepte profesionale. Dacă veți putea asigura și finanțarea
necesară pentru întregul sistem, prin aplicarea propunerilor
noastre, putem considera că această lege va fi o reușită.”
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