PETIȚIE
”SĂNĂTATEA NU ARE CULOARE POLITICĂ”

Subsemnata/ subsemnatul
Nume …………………………………....................…….. Prenume …………………………......………......…….. de profesie
……………………………......…….
în
cadrul
laboratorului
din
cadrul
unității
sanitare
………………………………....................................…………… cu domiciliul în București/ județul ……………………..,
vă rog, în calitate de parlamentar care reprezentați această circumscripție electorală în Parlament, să
votați favorabil amendamentul depus de OBBCSSR la Comisia de munca pentru salariu 82% din salariul
medicului specialist si Proiectul de lege de modificare a OUG 41/2018 depus în 17.09.2018 la Parlament
de Ministrul Sănătății dna Sorina Pintea pentru a repara discriminarea la salarizarea din 2018 a mea ca
biochimist/ biolog/ chimist din sistemul sanitar.
Prin votul de respingere dat de Parlament în anul 2017 amendamentelor Corpului profesional
OBBCSSR privind data aplicării creșterii cu 100 % a salariului și creșterea coeficienților salarizării
membrilor OBBCSSR, s-a ajuns în acest fel la situația actuală, ca un biolog, chimist sau biochimist cu
atribuții specifice la locul de muncă să aibă un salariu mai mic decât al asistentului medical care îi este
subordonat prin fișa postului și mult inferior medicului specialist cu care are atribuții similare.
În laboratoare, noi, membrii OBBCSSR biochimiști, biologi și chimiști, discriminați la salarizarea din
martie 2018, suntem umiliți în fiecare zi, situație pe care nu o mai putem accepta!
70-80% dintre diagnosticele medicale sunt puse pe baza rezultatelor analizelor medicale pe care
noi, biochimiștii, biologii și chimiștii le validăm și parafăm deoarece reprezentăm 2/3 dintre specialiștii
cu studii superioare din laborator (cu un nivel legal al calificării de min. 9 ani - licența minimum 3 ani
plus master 2 ani plus specializare de 4 ani).
Fiecare cetățean face cel puțin un control al stării de sănătate prin solicitarea efectuării unor
analize medicale.
SĂNĂTATEA
NU
ARE CULOARE
POLITICĂ fapt pentru care așteptăm
votul FAVORABIL al tuturor membrilor Parlamentului României pentru corectarea inechității
salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România în anul 2018
comparativ cu salarizarea colegilor noștri din laborator - medici și asistenți medicali.
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