IMPORTANȚA BIOCHIMIȘTILOR MEDICALI

Până în anul 2014 în Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România exista numai
ocupația / funcția de biochimist.
Indiferent de domeniul in care era exercitată profesia de biochimist: mediu, industrie,
agricultură, laborator de analize medicale, funcția / ocupația din Nomenclatorul Clasificarea
Ocupațiilor din România (COR) era identică : ”biochimist”.
În urma documentării efectuate, primul text legislativ în care este menționată profesia de
”biochimist” ca ” personal superior” alături de cea de chimist și biolog este ”Nomenclatorul
funcțiilor de conducere și de execuție (de specialitate și administrative) pentru activitatea de
ocrotire a sănătății” din anul 1963.
În baza faptului că membrii OBBCSSR biochimiști care lucreaza in laboratoarele de analize
medicale sunt ”specializați”, obțin o specialitate medicală prin concurs național organizat de
Ministerul Sănătății similar concursului national organizat pentru medici, corpul profesional
OBBCSSR a solicitat Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii recunoașterea funcțiilor /
ocupațiilor medicale ale biochimistilor din laboratoarele de analize medicale cu o specialitate
confirmata prin Ordin al Ministrului Sanatatii.
Solicitarea adresata Ministerului Sănătății (MS) și Ministerului Muncii (MM) de conducerea
OBBCSSR a avut la bază și cerința Normelor metodologice CO-CA ca în laboratoarele de
analize medicale să lucreze obligatoriu cu normă întreagă biochimiști specialiști, funcții /
ocupații care nu existau în Nomenclatorul COR.
Conducerea OBBCSSR a reușit după 4 ani și 29 de adrese trimise MS si MM să introducă în
Nomenclatorul COR funcțiile / ocupațiile de biochimist medical specialist cod 226912 și
biochimist medical principal cod 226915.
Statul roman recunoaste ca în laboratoarele de analize medicale nu lucrează orice biochimist,
ci un biochimist ”specializat”, un biochimist medical specialist sau biochimist medical
principal, a cărui ocupație medicală se deosebește de ocupația nemedicală a celorlalți
biochimiști, fosti colegi de facultate, care au aceleasi studii universitare si aceeasi diploma de
licenta care lucrează în laboratoarele din industrie, mediu, agricultură etc. prin faptul că:
-

-

-

realizeaza o pregatire postuniversitara corespunzatoare specialitatii in care doresc sa
participe la examenul national organizat de MS similar examenului organizat de MS
pentru medici;
biochimistii sustin examenul national pentru o specialitate medicala organizat de MS
similar examenului organizat de MS pentru medici dupa 4 ani de experienta in
specialitatea in care sustin examenul demonstrata cu adeverinta eliberata de angajator;
biochimistii care promoveaza examenul de specialitate intr-o specialitate medicala
(biochimie medicala, bacteriologie medicala, etc) corespunzatoare compartimenutului
din laboratorul de analize medicale unde lucreaza devin prin lege biochimisti medicali
specialisti cu cod 226912 in COR;

-

-

-

biochimistii medicali specialisti care promoveaza examenul de grad profesional
principal devin prin lege biochimisti medicali principali cu cod 226915 in COR;
biochimistii medicali specialisti si principali sunt conform legii 460/2003 responsabili
de analiză, parafează și semnează buletinele de analize medicale care stau la baza
diagnosticului pacienților;
biochimistii medicali specialisti si principali au dreptul de a fi șefii laboratorului de
analize medicale si de a face gărzi cu acordul angajatorului similar colegilor medici;
biochimistii medicali specialisti si principali sunt obligați să demonstreze cu
documente corpului profesional OBBCSSR participarea la programele de dezvoltare
profesională continuă (educație medicală continuă) similar medicilor care trebuie sa
demonstreze corpului profesional CMR;
participarea la programele de dezvoltare profesională continuă a biochimiștilor
medicali specialisti si principali este evaluată de corpul profesional OBBCSSR anual
la vizarea certificatului de membru și cuantificată prin numărul de puncte / credite
obligatorii cerute de lege, respectiv OMS nr. 1301/2007 in mod similar cu evaluarea
participării la programele de dezvoltare profesională continuă a medicilor, colegi din
laborator, de către corpul profesional Colegiul Medicilor din Romania (CMR).

În anul 2016, după 2 ani de la includerea biochimistilor medicali în Nomenclatorul
Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), conducerea OBBCSSR a reușit si
actualizarea Aplicației REVISAL cu noile funcții / ocupații de biochimiști medicali
specialisti si principali, deci dupa 6 ani de munca si perseverență conducerea OBBCSSR a
reusit recunoasterea răspunderii sociale a muncii biochimistilor din laboratoarele de analize
medicale ca si biochimisti medicali.

