Plan de acțiune
Reprezentant al Rezidenților în Senatul UMF Iași 2020-2021
În calitate de reprezentant al rezidenților în Senatul UMF Iași, voi încerca să asigur o
comunicare mai eficientă între parțile implicate în procesul de pregatire a rezidențiilor și să
dezvolt noi direcții în vederea unei pregătiri profesionale cât mai complexe a acestora.
Pentru început voi continua activitatea sindicală pe care am inceput-o de pe vremea
studenției, concretizată în noiembrie 2018, atunci cand impreuna cu colegii din celelalte centre
unversitare din tara am infintat Federația Studenților în Medicină Dentara din România
(FSMDR) , care semnifică un sprijin important pentru toți studentii din aceasta arie. În acest sens
sunt convins că pot continua activitățile începute de către colegii mein și împreună cu rezidenții
din alte centre, vom reprezenta cât mai bine interesele rezidenților atât la nivel local cât și
național. Această colaborare cu celelalte centre universitare este necesară atât în vederea
uniformizării și încurajării schimburilor de rezidenți între centre pe anumite perioade de timp dar
și pentru realizarea unui cadru legal național clar și transparent privind echivalarea stagiilor
efectuate în străinătate.
De asemenea, în ceea ce priveste pregatirea medicilor rezidenți, îmi propun să realizez o
cât mai bună colaborare între rezidenții din centrul nostru universitar prin updatarea bazei de date
preexistente comune și disponibile tuturor prin intermediul căreia va putea exista o colaborare
profesională și didactică mai bună. Totodată, consider ca este necesară realizarea unui sistem de
evaluare din partea rezidenților a modului de desfasurare a stagiilor de rezidențiat, iar la nivel
național este necesara o implicare activă în vederea elaborării unei noi legi cu privire la
organizarea, metodologia și finanțarea rezidențiatului.
De asemenea, voi încerca prin intermediul Rectoratului UMF să stabilim contacte cât mai
bune cu alte spitale din orașele principale ale Moldovei pentru o pregătire profesională diversă și
completă. În acest sens, vor putea exista serii de rezidenți care să poată efectua stagii de câteva
luni și în alte spitale cu număr redus de rezidenți dar în care să aibă ocazia să beneficieze de o
pregătire profesională suplimentară și utilă pentru viitoarea carieră de medic specialist.
Pentru toate aceste propuneri este necesară însă asigurarea unei comunicări eficiente între
reprezentanții rezidenților, comunicare pe care îmi propun să o realizăm în principal prin
intermediul grupului de discuții online, precum și prin celelalte platforme de socializare. De
asemenea, cred că este foarte importantă și comunicarea dintre rezidenți, conducerea UMF Iași și
coordonatorii de rezidențiat, iar această latură îmi propun să o îmbunătățesc prin întâlniri
periodice și prin oferirea unui feedback real îndrumătorilor și prorectoratului pentru rezidenți în
ceea ce privește pregătirea noastră.
În conclizie, consider că rezidenții reprezintă o categorie medicală care a beneficiat de o
recunoaștere profesională și financiară mai bună în ultimii ani. Cu toate acestea, mai există
capitole unde suntem deficitari, dar consider ca prin unitate și printr-o bună colaborere cu
Universitatea putem sa ne expunem eventualele nemulțumiri în vederea soluționarii acestora.
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