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Votul deputatilor din Comisia pentru Sănătate învrăjbește chimiștii, biochimștii și
biologii din sistemul sanitar
Inechitatea votului deputaților din Comisia pentru Sănătate și familie creează discrepanțe uriașe
între salarizarea chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din unitățile de anatomie patologica și medicină
legală față de salarizarea biochimiștilor, biologilor și chimiștilor care lucrează în laboratoarele de analize
medicale.
Noi, chimiștii, biochimiștii și biologii lucrăm în sistemul sanitar; cei mai mulți dintre noi lucrăm în
laboratoare de analize medicale, dar lucram si in laboratoare de anatomie patologica si medicina legală.
Foștii noștri colegi de facultate au ales să lucreze în alte domenii: de ex, la muzeu.
Ceea ce deosebește un chimist care lucrează la muzeu de un chimist care lucrează în laboratorul
de analize medicale este faptul ca în laboratorul de analize medicale chimistul efectuează și eliberează
rezultate pentru pacient sub responsabilitatea parafei, chimiștii specialiști și principali având
ocupații/funcții medicale recunoscute prin lege.
Analizele medicale pe care noi le efectuam stau la baza diagnosticului pe care îl pune medicul
deci noi, chimiștii, biochimiștii și biologii ajutăm medicii să salveze vieți.
Sistemul de sănătate nu poate exista fără medici.
Laboratoarele de analize medicale nu pot exista fără chimiști, biochimiști și biologi pentru ca noi
reprezentam 2/3 dintre specialiștii cu studii superioare care lucrează în laborator având ocupații/funcții
medicale recunoscute prin lege.
Nu suntem medici, nu dorim o salarizare egala cu cea a medicului.
Am solicitat Parlamentului un coeficient de salarizare între 3.00 - 3,50% față de 5% coeficientul
de salarizare al medicilor și creșterea salariului cu 100% începând cu data de 01.03.2018 pentru ca 80%
dintre diagnosticele medicale sunt puse de către medici pe seama analizelor medicale pe care noi le
efectuam, validam și parafam rezultatele de pe buletinele de analiza.
Comisia pentru sănătate si familie a introdus ieri, prin vot, o uriașă inechitate pentru noi: au fost
acceptate amendamentele cu coeficienți de salarizare de 3,75 pentru chimiștii, biochimiștii și biologii
din unitățile de anatomie patologica și medicină legală dar nu si pentru chimiștii, biochimiștii și biologii
din unitățile clinice și alte unități sanitare.
Aceasta inechitate a salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar este
prezentata în documentul atașat.
Solicitam Parlamentului să respecte principiile pe care a fost construită Legea 153/2017 și să
respecte o categorie profesionala din sistemul sanitar, biochimiști, chimiști si biologi care lucrează in
laboratoarele de analize medicale și ajută medicii să salveze vieți votând amendamentele depuse de
Corpul profesional OBBCSSR la Parlament în data de 21.02.2018 pentru TOȚI chimistii,
biochimistii si biologii din sistemul sanitar, votând coeficienti de salarizare 3,75 si pentru chimistii,
biochimistii si biologii din unitatile clinice si alte unitati sanitare la fel cum au fost votate de deputatii
din Comisia pentru Sănătate pentru chimistii, biochimistii si biologii din unitățile de anatomie patologica
și medicină legală.
Analizele medicale efectuate de chimistii, biochimistii si biologii din unitatile clinice si alte
unitati sanitare nu sunt mai putin importante pentru pacient decat analizele efectuate de catre chimistii,
biochimistii si biologii din unitatile de anatomie patologica si medicina legala.
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