COMISIA PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
A CONSILIULUI NAŢIONAL AL CMR

Nr. inreg. 2723/25.03.2019

Către,

Fundația ‘’Societatea Română pentruAsigurarea Controlului Extern al
calității in Medicina de Laborator’’ (RoEQUALM)

Urmare revenirii dumneavoastră relativ la răspunsul nostru la contestația
referitoare la neacordarea reacreditării ca furnizor de EMC a Fundației
‘’Societatea Română pentru Asigurarea Controlului Extern al calității in
Medicina de Laborator’’ (RoEQUALM), Comisia Profesional-Ştiinţifică şi de
Învăţământ a Colegiului Medicilor din Romania, a analizat noile argumentele
trimise de dumneavoastră, menținând în totalitate cele expuse în adresele noastră
anterioară.
1. Referirea la trecut, în condițiile în care Decizia nr. 12/2018 introduce noi
criterii și standarde pentru acreditarea furnizorilor, în așa fel încât absolut
tot ce înseamnă educație medicală continuă să aibă loc și substanță strict în
domeniul de jurisdicție
aparținând
CMR,
este irelevantă.
http://www.roeqalm.ro/pregatiri-specifice-in-domeniul-incercarilor-de-competenta.html

2. Nimeni nu a a contestat onorabilitatea Fundației dumneavoastră, sau
îndeplinirea obligațiilor, în colaborarea bilaterală de până acum. Aceste
lucruri pot deveni criterii de eligibilitate, doar în situația încălcării
prevederilor legale. Analiza oportunității reacreditării s-a făcut strict în
temeiul documentelor trimise la solicitarea noastră, și a celor afișate pe siteul Fundației, ulterior solicitării reacreditării, fără a lua în calcul niciun
detaliu subiectiv.

3. Buna credință a CMR nu poate fi pusă la îndoială. A lărgi aria informații,
inclusiv pe site-ul Fundației dumneavoastră, pentru evaluarea globală a
Fundației, în raport cu acreditarea solicitată în scopul de a obține credite care
să atragă participanți la manifestările organizate de aceasta, este un detaliu
perfect justificat.
Este dreptul oricărei entități constituite juridic să desfășoare liber activitățile
cuprinse în Statutul său. Însă, în temeiul Art. nr. 3 din corpul Deciziei nr.
12/2018, Colegiul Medicilor din România, care, prin acreditare, oferă o
legitimare în domeniul educațional medical și alături de aceasta și un
instrument stimulativ pentru participarea medicilor la manifestări
educaționale, este în drept să selecteze acesti furnizori, în funcție de toate
dovezile de calitate și compatibilitate existente. Federația internațională de
Chimie clinică, introdusă în discuție, nu este un organism de referință pentru
CMR, care să justifice acreditarea.
4. Ca să înlăturăm orice dubiu, dincolo detalii, esența neprelungirii
reacreditării, alături de calitatea nemedicală a Directorului general și
Directorului executiv, având atribuțiunile ce derivă din Statut, în condițiile
noilor criterii, rezumate în Art. 1, al Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 12/2018, a
CN al CMR este constituită de primul obiect de activitate din Statul
Fundației: ’’va efectua controlul extern de calitate în laboratoarele
medicale din rețeaua publică și privată în vederea certificării și
reacreditării’’, coroborat cel de-al V-lea ’’va organiza manifestări
științifice la nivel național și internațional în domeniul controlului
extern de calitate în laboratoarele medicale’’. Aceste 2 activități sunt
incompatibile, din punctul nostru de vedere, pentru reacreditarea ca furnizor
de EMC, în noile condiții de acreditare.
Cu stimă,

PREŞEDINTE CPSI,
Dr. Călin BUMBULUŢ

