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

Nr. inreg. 2143/8.03.2019

Către,
Fundația ‘’Societatea Română pentruAsigurarea Controlului Extern al
calității in Medicina de Laborator’’ (RoEQUALM)
Urmare contestației dumneavoastră privind neacordarea reacreditării ca
furnizor de EMC a Fundației ‘’Societatea Romănă pentru Asigurarea
Controlului Extern al calității in Medicina de Laborator’’ (RoEQUALM),
Comisia Profesional-Ştiinţifică şi de Învăţământ a Colegiului Medicilor din
Romania, a analizat argumentele trimise de dumneavoastră, asupra cărora ne vom
referi punctual, menținând în totalitate cele expuse în adresa noastră anterioară:
1. Tipul de pregătire continuă la care se referă activitatea Fundației nu se
încadrează în accepțiunea educației continue adresate medicilor, pe care o
reglementează CMR, în calitate de Autoritate Națională în domeniu, fiind,
așa cum o arată, prin extensie, denumirea de control extern de calitate.
Considerăm că medicii specialiști în diversele specialități paraclinice, sau
medicale, implicate în Medicina de laborator, au calitatea necesară, urmare
pregătirii postuniversitare de specialitate, pentru prepararea sau evaluarea
schemelor de competență a calității într-un laborator, iar dacă este necesară
reînnoirea cunoștințelor, acest lucru se poate face prin intermediul
Societăților de specialitate, de pildă Societatea Română de Medicină de
laborator, Societatea Română de Microbiologie clinică, etc.
2. O Asociație medicală, nu o Fundație care nu mai este menționată în Decizia
nr. 12/2018, ca entitate acreditabilă ca furnizor de EMC, urmare experinței
acumulate în colaborarea de până acum, cu acest tip de entități, care este
condusă de un biolog, nu reprezintă pentru CMR o entitate medicală
acreditabilă, chiar dacă are ca asociați și medici, în raport cu prevederile

WHO manual for organizing a national external quality assessment programme for health
laboratories and other testing sites:
4.3 Personnel An EQA organizing centre requires managerial and technical experts to run the
programme; the number and qualifications of staff will depend on the size of the centre, the
planned PT round(s) and the activities. The following skills and functions are required: •
Programme director/coordinator • Technical advisory committee • Administration and
logistics officer EQA programme coordinator Administration & logistics Specimen preparation,
internal quality control, packing, distribution and mailing Data collection and evaluation
Technical advisory committee 21 • In-house quality officer • Professional(s) in specific
laboratory discipline(s) to prepare proficiency test items • A statistician and computer expert
• Operational staff.

Rolul educațional al acestora este în raport cu domeniul încercărilor de
competență, impuse de organismul internațional de reglementare al
acestora, nu cu EMC în Medicina de laborator.
Ca un exemplu, ANMCS, un alt organism de evaluare a calității serviciilor
medicale nu este acreditat de CMR ca furnizor de educație medicală,
formarea evaluatorilor săi fiind un mecanism intrinsesc asociației, pentru
a-și indeplini obiectivele, evaluatorii putând fi și nemedici, ca în cazul
RoEQALM.
Art. 3 (1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care Colegiul Medicilor din
România evaluează, selectează și autorizează anual furnizorii să deruleze programele de EMC,
cu respectarea standardelor de calitate agreate de organismul profesional și organizațiile
europene și internaționale.

3. Enumerarea manfestărilor creditate de CMR, până acum, a manualelor
elaborate de membrii Fundației, din nou în raport cu obiectivele sale, nu
constituie criterii de evaluare a calității de furnizor de educație medicală
adresată medicilor. Neprelungirea acreditării s-a făcut în temeiul
documentelor legal solicitate și prezentate.
4. Faptul că ați eliminat de pe site-ul Fundației cele extrase de Comisie și
prezentate la punctul 4 al adresei noastre anterioare, după primirea acesteia
(Schemele de intercomparare organizate de RoEQALM indeplinesc toate
criteriile de selectie a acestora solicitate de RENAR in Politica P-04, cap. 4.4.

fapt care contravine prevederilor Art. 1, din Anexa nr. 1 a Deciziei nr.
12/2018 a Consiliului Național al CMR, fiind furnizoare de servicii de
evaluare externa a calitatii. RoEQALM este acreditata RENAR ca Furnizor de
Incercari de Competenta, indeplinind cerintele SR EN ISO/CEI
17043:2010. Certificat acreditare) prin care vă informam despre

neprelungirea acreditării, a căror existență a fost reverificată de noi chiar în
ziua în care v-am trimis această adresă, pentru conformitate, nu constituie
un argument sustenabil al lipsei de activitate în domeniul controlului extern
al calității. Nu există niciun document oficial, între cele trimise la

solicitarea noastră, pentru susținerea reacreditării, care să ateste oficial
afirmațiile privind încetarea furnizării de servicii.
In concluzia precizărilor de față, RoEQALM își poate continua activitatea
educațională în domeniul său de activitate, fără nicio rezervă, dar nu mai
poate beneficia de creditarea manifestărilor sale din partea CMR.
Cu stimă,

PREŞEDINTE CPSI,
Dr. Călin BUMBULUŢ

