ORGANIZATORI:

PROPUNERE PARTENERIAT

CATRE
SOCIETATEA ROMANA DE PNEUMOLOGIE
Domnului Presedinte Prof. Dr. Florin MIHALTAN,

SĂNĂTATEA MEDIA GROUP, in calitate de co-organizator, vă invită să vă alăturați
demersului nostru de a organiza pe data de 06 octombrie 2015, in intervalul orar 14.00 – 18.30
dezbaterea "Plățile informale în sistemul sanitar. Obstacole și soluții", eveniment ce se va
desfășura la Hotel Crown Plaza (Bulevardul Poligrafiei nr. 1), în sensul că ne dorim implicarea
dumneavoastră activă la aceasta dezbatere.
Deasemenea, va solicitam sprijinul si implicarea pentru diseminarea acestui anunt in
cadrul societatii, precum si publicarea pe pagina de internet a societatii a unui banner cu
trimitere la dezbatere. De asemenea, va solicitam ca Societatea Romana de Pneumologie sa
devina unul dintre Partenerii Oficiali ai acestei manifestari.

Evenimentul se adreseaza in principal medicilor, dar si avocatilor si mediatorilor.
„Recompensarea” doctorilor este un fenomen atât de răspândit în România încât
propunerile de legalizare a plății informale nu lipsesc. In Romania exista, de fapt, o cultură
pentru „atentiile” oferite medicilor, pacientii fiind preocupați în permanență de calitatea actului
medical in care sunt implicati. Dacă medicul refuză să primească donații sau plăți informale
atunci pacientul își pune problema că medicul fie nu știe cu exactitate diagnosticul, fie nu vrea
sa-l trateze bine, fie nu cunoaște metodele optime de tratament și, prin urmare, acesta ar fi
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motivul pentru care ar refuza „atenția” venită din partea pacientului. Fireste ca, exista si medici
care nu primesc aceste plati informale.
Avand în vedere că unii medici acceptă intenția Guvernului de legalizare a plăților făcute
de pacienți, iar alții critică această inițiativă pe motiv că în nicio ţară civilizată un pacient nu dă o
"atenţie" medicului şi că "această practică a şpăgii din sistemul sanitar" trebuie oprită odată
pentru totdeauna, ne dorim să construim cadrul propice unei dezbateri care să se finalizeze cu
găsirea unei soluții eficiente și unanim acceptată.
Obiectivul principal al conferinței este:


Crearea unei strategii corecte, legale si aplicabile referitoare la problematica
platilor informale si a remuneratiei medicilor;

Obiectivele specifice sunt:


Conturarea unor solutii concrete pentru crearea si implementarea
procedurilor de remunerare a medicilor;



Soluții referitoare la problematica legala a onorariilor /
donatiilor/sponsorizarilor;



Statutul medicului in Romania;



Formularea unor propuneri legislative pentru mai buna functionare a
sistemului sanitar si remuneratia medicilor;

Mai multe informații despre manifestare găsiți pe link-ul de mai jos:
http://info.wolterskluwer.ro/plati-informale-in-sistemul-sanitar/
În eventualitatea în care dvs. nu puteţi participa la conferinta, vă rugăm să delegaţi un
reprezentant al instituţiei dumneavoastra.

ORGANIZATORI:

Conform ofertei de mai jos, grupurile mai mari de medici si/sau asistenti medicali ce fac
parte din cadrul aceleiasi societati si doresc sa se implice activ intr-o chestiune ce ii priveste in
mod direct, vor beneficia de un discount semnificativ, plata putandu-se face fie de catre
societate pentru intreg grupul, fie de catre fiecare medic in parte cu mentiunea ca face parte
din grupul ce va participa din partea societatii dvs.
Asadar, costurile de participare la dezbatere sunt:
-

Early Booking - 21.09.2015: 350 lei

-

Booking - 22.09.2015: 400 lei

Pentru grupurile din partea societatii:
7 persoane: 2.100 lei (vs. 2.450 lei @ early booking)
20 persoane: 5.600 lei (vs. 7.000 lei @ early booking)
40 persoane: 10.000 lei (vs. 14.000 lei @ early booking)

De asemenea, vă rugăm să ne confirmați prezenţa și implicarea dvs. la eveniment,
precum si daca veti accepta statutul de Partener Oficial al conferintei si sa diseminaţi această
invitaţie în cadrul instituţiei pe care o reprezentaţi, astfel încât, dacă sunt medici, asistenti
medicali doritori să participe, să ne confirme prezenţa la eveniment până la data de 30
septembrie 2015 la adresa de e-mail comunicare@sanatateamediagroup.ro sau la numărul de
telefon 0752.231.577.

Cu deosebită stimă,
Dr. Simona Maria Vlădica
Director General Sănătatea Media Group

