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În medie, un medic ajunge să lucreze 33 de ore fără întrerupere, numărând programul normal
de lucru, la care se adaugă orele de gardă. În aceste condiţii, medicii solicită o limită de 24 de
ore lucrate continuu, urmate de 24 de ore de pauză, dar şi sporuri.Conform unui studiu
comandat de Federaţia „Solidaritatea Sanitară” şi realizat de Centrul de Cercetare şi Dezvoltare
Socială „Solidaritatea”, aproximativ 80% din medici sunt puşi în situaţia de a lucra, în medie, 33
de ore în continuu.
„Media numărului maxim de ore lucrate continuu de medici, fără pauză (incluzând timpul
normal de lucru şi orele de gardă), este de 33 de ore (78% dintre medici muncind continuu mai
mult de 24 de ore; 30% dintre respondenţi muncind continuu mai mult de 33 de ore). Medicii
lucrează, în medie, pe săptămână, 63 de ore (incluzând orele de gardă), adică echivalentul a
1,8 norme săptămânale; 33,7% dintre medici lucrează mai mult de 63 de ore pe săptămână.
35,8% dintre medici au indicat o accentuare a gradului de oboseală din cauza actualului
program de gărzi, aceasta riscând să afecteze implicit şi calitatea serviciilor medicale.

Circa 32% dintre medici au indicat faptul că actuala formă de organizare a gărzilor are un
impact negativ direct asupra calităţii serviciilor medicale (21,5% dintre respondenţi indicând ca
efect creşterea riscului de erori profesionale pe fondul oboselii accentuate)”,au precizat
reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” într-un comunicat de presă.

Fără sporuri pentru orele de gardă

În aceste condiţii, reprezentanţii federaţiei au solicitat Ministerului Sănătăţii o plată adecvată a
gărzilor, care să includă o serie de sporuri care, în momentul de faţă, nu sunt prevăzute. De
asemenea, sindicaliştii recomandă medicilor să nu semneze contracte individuale de muncă
pentru gărzi, dacă respectivele sporuri nu sunt incluse.
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De la 1 august, va intra în vigoare o nouă prevedere, inclusiv privind plata gărzilor, care dă
naştere unor ambiguităţi şi care stârneşte şi nemulţumirea halatelor albe. „Având în vedere
faptul că negocierile cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, purtate în data de 22 iulie 2016,
au evidenţiat riscul ca medicii care efectuează gărzile suplimentare să nu beneficieze de o serie
de drepturi legale, iar rezultatele studiului realizat pe această temă au indicat situaţia dramatică
în care se găsesc medicii care efectuează gărzi, Federaţia «Solidaritatea Sanitară» a
recomandat tuturor medicilor care efectuează gărzi să nu semneze contractele individuale de
muncă cu timp parţial pentru efectuarea gărzilor suplimentare (prevăzute de OUG nr. 20/2016),
dacă nu le sunt menţionate expres în aceste contracte următoarele drepturi: dreptul la un spor
cuprins între 25% şi 75% (25% este minim obligatoriu); dreptul la toate sporurile pentru
condiţiile de muncă aplicabile la locul de desfăşurare a gărzilor şi la sporul de noapte; dreptul la
concediul de odihnă pentru CIM-urile aferente gărzilor suplimentare; dreptul de a nu lucra
continuu mai mult de 24 de ore; dreptul de a avea liber după gardă cel puţin 24 de ore”, se
precizează într-un comunicat de presă.

„Este o cerere pertinentă”

Managerii spitalelor din Maramureş consideră cererile medicilor mai mult decât justificate, în
condiţiile în care efortul depus de aceştia pentru a face faţă tuturor pacienţilor este extrem de
mare. „Există un regulament de organizare a gărzilor, care se aplică la toate spitalele din ţară.
În norma de bază, un medic are norma de şapte ore pe zi, la care se adaugă 20 de ore de
gardă obligatorii. Ce se face peste se plăteşte conform acelui regulament. Dar, de exemplu,
dacă se face gardă pe secţia de ATI, nu se aplică sporul de ATI pe perioada orelor de gardă şi
asta solicită medicii.

Din punctul meu de vedere, este o cerere pertinentă, pentru că pe aceeaşi secţie lucrează.
Acum, ordonanţa care modifică salariile şi care a apărut la 1 august are o prevedere conform
căreia vor fi plătite gărzile separat, ceea ce şi până acum se întâmpla. S-a născut o
ambiguitate, pentru că nu se ştie cum trebuie aplicată această prevedere. Încă sunt multe
ambiguităţi pe care nu ştim cum să le interpretăm”, a declarat ec. Sorina Pintea, managerul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au recunoscut că sistemul de muncă şi plată al orelor de
gardă poate fi îmbunătăţit şi au precizat că urmează să fie trimise spitalelor circulare cu
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clarificări vizavi de aceste aspecte.
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