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 În 20 septembrie, la Oradea, vicepreședintele și coordonatorul regional al federației,  a înaintat 
ministrului sănătății revendicările Federației  din România. Așa cum obișnuim de fiecare dată, 
solicitările noastre au fost însoțite și de soluții propuse pentru realizarea acestora, acțiunile strategice care ar trebui 
urmate fiind: I. Creșterea finanțării sistemului sanitar; II. Cheltuirea eficientă a resurselor colectate; III. Introducerea 
echității și principiului competenței în funcționarea sistemului.

: ”Protestatarii din Piața Universității sunt aceiași cu cei care au ieșit inițial pentru apărarea 
Sănătății de privatizare. Ei își vor aduce aminte în curând de preocuparea inițială și se vor întreba ce s-a făcut între timp 
cu Sănătatea. Îi vor ajuta în acest sens protestele salariaților din sănătate. Dacă nu, vom avea noi grijă să-și 
amintească.

Așadar, întrebarea este: Ce ați făcut între timp cu Sănătatea? În mod sigur nu a crescut finanțarea acesteia. 
(Face excepție umplerea imediată a buzunarelor furnizorilor de medicamente, care putea fi amânată). Fără finanțare 
mai bună nu putem vorbi de servicii medicale mai bune și de salarii mai bune. Proiectele de lege aflate în dezbatere 
devin nesemnificative dacă nu sunt însoțite de o mai bună finanțare a sistemului sanitar.

Din păcate, dvs. sunteți ministrul care a redus nivelul contribuțiilor la sănătate. Suplimentar, ați susținut 
exceptarea unor categorii sociale de la obligația de plată (exemplul pensionarilor cu pensii mai mici de 750 lei, fără ca 
altcineva să plătească în locul lor).

De asemenea, noi considerăm, dle ministru, că nu se poate vorbi de reformă în condițiile în care intenția dvs. 
este de a reduce finanțarea spitalelor. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației este posibilă prin intermediul 
medicinii primare, însă undeva în viitor, după aplicarea unui program consistent și consecvent în acest sens. 
Deocamdată însă, spitalele sunt cele care asigură în principal tratamentul pacienților, finanțarea adecvată a acestora 
trebuind să constituie o prioritate.”

 dl. Radu Vasile
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1. Creșterea salariilor lucrătorilor din sănătate și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale acestora.
2. Reducerea deficitului de personal pentru toate categoriile de lucrători.
3. Asigurarea efectivă a drepturilor pacienților la serviciile medicale și creșterea calității acestora.

Oradea, 20 septembrie 2013 Radu Vasile,
vicepreședinte
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