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Criza dramatica de medici din orasele mici din
provincie
Cat ii oferi unui medic? Cat vrea el! Ii ofer 12.000 de lei net in prima luna si
din luna a patra ii majorez la 15.000 de lei net! Si nu vine nimeni! Pur si
simplu nu suna telefonul, macar sa avem o discutie!
Cresterea fabuloasa a salariilor medicilor de la stat (comparativ cu un salariu mediu pe
economie, de 3.000 de lei) a incetinit plecarea medicilor catre Franta sau alte tari europene.
Dar acum lupta medicilor este de a lucra in orasele mari, cu malluri, cu cladiri de birouri, cu
multinationale, cu restaurante si cafenele.
“Nici nu-ti dai seama ce lupta este acum pentru a pune pile la managerii de spitale de stat din
orasele mari cu centre universitare. La salariile care se dau acum la stat, unde la prima strigare
incep de la 9.000 de lei net, toti vor sa ramana acolo. Nimeni nu vrea sa vina sau sa se mute de
la Cluj, Targu Mures, Iasi, Timisoara, ca sa nu mai vorbim de Bucuresti, la Tulcea, Bacau,
Suceava, Giurgiu sau Botosani, ca sa dau cateva exemple”.
Cel cu care am discutat are o clinica privata intr-un oras mijlociu din provincie.
Drama lui este ca nu gaseste medici care sa vina sa lucreze acolo.
“Cat ii oferi? Cat vrea el! Pe bune! Daca vine, in prima luna ii dau 12.000 de lei, iar din luna a
patra creste la 15.000 de lei! Brut sau net? Net, cum brut! Si nu vine nimeni? Stii ce inseamna sa
nu sune telefonul? Pur si simplu nu suna, nici macar nu am o discutie!”
in orasele mijlocii si mici este o criza majora de radiologi, cardiologi, alergologi, reumatologi,
medici specialisti in diabet si boli de nutritie, ce sa mai vorbim de neurologie pediatrica, unde sunt
doi doctori pe judet, nu pe oras.
Dupa cresterea salariilor la stat, un sef de sectie ajunge la 20.000 de lei net (de 7 ori peste
salariul mediu), iar daca se mai duce la consultatii in clinicile private, doar 2-3 ore pe zi, mai ia de
la 10.000 de lei in sus. Daca este cunoscut si are liste de asteptare, ajunge si la 30.000 de lei net
in privat.
Un medic primar ajunge acum la stat la 15.000 de lei net (inclusiv cu garzi), iar daca are contract
si cu clinicile private poate castiga “cat vrea el”!
Este foarte bine ca s-au majorat salariile in sectorul medical, pentru ca s-au incetinit plecarile in

afara, dar acum trebuie introduse criterii de performanta (KPI). “Sa stii ca are dreptate ministrul
Sorina Pintea cand spune ca un medic de la Radauti, de exemplu, nu are aceeasi munca cu unul
de la Cluj sau Targu Mures, desi amandoi au acelasi salariu.”
“Daca ai un infarct, un medic de la Pascani tot la Iasi trimite pacientul, nu-l tine acolo, si amandoi
au acelasi salariu. Eu nu spun sa se reduca salariul celui de la Pascani, dar trebuie introduse
criterii de performanta.“
“Toti iau bani otova, indiferent cat lucreaza si ce rezultate au.”
Problema este ca sistemul medical din Romania este cel mai putin dispus la reforma si la criterii
de performanta reale, “nu vorbarie”.
Desi s-au crescut salariile in sistemul medical, “metehnele” au ramas si aici nu vorbim de spaga,
de banii la plic, ci de indolenta.
“Cu aceste majorari salariale, te astepti ca medicii sa fie mai responsive, dar nu e asa. Nu s-a
schimbat nimic, iar oamenii, pacientii simt acest lucru. Pentru ca stiu ca s-au majorat salariile la
medici, pacientii au devenit mai reclamangii, nu le mai este frica sa comenteze, sa spuna pe
facebook ce au de spus, sa faca inregistrari.”
in orasele mari unde exista oferte de medici salariile sunt ale angajatorilor si din acest motiv
veniturile obtinute in clinicile private nu sunt atat de mari.
Daca in orasele mari, unde sunt businessuri mari private, in special multinationale, au patruns si
retelele private de sanatate oferind o alternativa la sectorul public, in orasele mici si mijlocii, acolo
unde nu sunt investitii - nici straine si nici romanesti, statul este baza, clinicile private fiind
numarate pe degete. Nici nu se pune problema ca marile retele de clinici private din Bucuresti sa
ajunga acolo, ceea ce face ca pacientii sa nu aiba alternative.
Dar in orasele mici si mijlocii din provincie nivelul salarial este stabilit de cel care vrea sa vina sa
lucreze acolo.
Dar nu vine nicuiun medic.
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