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Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA
Ne adresăm dumneavoastră în calitatea noastră de președinți ai unor organisme
reprezentative pentru medicina familiei din România.
Încercăm să apelăm la dumneavoastră, în calitate de lider al celui mai puternic partid din
România şi de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Vă solicităm prin prezenta o întâlnire la care să
participe şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi acei factori de decizie pe care
dumneavoastră îi consideraţi în măsură să sprijine soluţionarea demersului nostru.
Considerăm că medicina de familie este în impas. Se pare că nu suntem consideraţi
personal medical al României. De circa doi-trei ani se încearcă politici care să încurajeze
rămânerea în ţară a medicilor şi asistenților. De fiecare dată, aceste măsuri s-au adresat doar
spitalelor publice, uitându-se faptul că medicina familiei şi ambulatorul de specialitate oferă
majoritatea covârşitoare a serviciilor medicale din sistemul public de sănătate, servicii plătite din
FNUASS, aceeași sursă ca şi în cazul spitalelor.
Menţionăm că din cei 39.000 de medici câţi mai are încă România, aproape 11.300 sunt
medici de familie şi câteva mii sunt în ambulatorul de specialitate. În spitalele publice lucrează
doar aproximativ 13.000 de medici. Asistența medicală primară este în toate ţările europene
pilonul de bază a sistemului medical. În zonele rurale şi în oraşele mici, medicina de familie oferă
aproape singurele servicii medicale accesibile cetățenilor.
În anul 2015 – ultimul an pentru care CNAS a prezentat sinteza activităţii pe tipuri de
furnizori – în cele 11.273 de cabinete in care lucreaza aproximativ 11.800 de medici de familie s-au
efectuat 109.636.975 de servicii medicale. După cum se poate observa, majoritatea serviciilor
medicale (73,61%) se realizează în cabinetele medicilor de familie, la cele mai mici tarife.
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impozite, contracte, utilităţi, abonamente, consumabile, tipizate și tot ceea ce ține de funcționarea
optimă a cabinetelor).Apelăm la dumneavoastră cu speranţa de a concretiza o abordare care să
permită o redresare a situaţiei actuale şi din perspectiva Programului de guvernare, care prevede
modificarea, până la finele acestui an, a Legii Sănătăţii.
Dorim ca şi personalul medical din asistența medicală primară – medici şi asistenți medicali
– să beneficieze de venituri concordante cu cei remuneraţi în sistemul bugetar.
Sperăm să vă putem convinge cu argumente solide că este momentul ca asistența medicală
primară să devină în mod real/practic pilonul de bază al sistemului de sănătate din România,
conform Strategiei asumate de dumneavoastră încă din 2013, pentru perioada 2014-2020.
Dumneavoastră puteţi să promovaţi această abordare astfel încât sănătatea să fie accesibilă
pentru cetăţeni, să se poată decongestiona aglomerarea din camerele de gardă și spitale, iar
medicilor de familie să li se asigure cadrul necesar în care să îşi poată desfăşura activitatea
conform rigorilor profesiei şi bunei practici medicale, așa cum NU am reușit să găsim înțelegere la
guvernările precedente.
De ani de zile încercăm să stimulăm dezbaterile din sănătate cu toţi factorii decizionali, în
calitatea noastră de medici care oferă asistenţă medicală pentru toate nevoile curente ale
pacienţilor. Suntem primul segment care a beneficiat de crearea unei strategii naţionale, cu banii
statului român şi cu sprijinul Băncii Mondiale şi din păcate rămasă neaprobată în sertarele
Ministerului Sănătăţii din anul 2012.
Faţă de aceste considerente şi multe alte aspecte ce necesită leadership şi prioritizare, vă
rugăm să binevoiţi a stabili o întâlnire în perioada imediat următoare.
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) este o organizaţie profesională, ştiinţifică,
nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene,
cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.
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Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește
organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și
neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea și aprobarea intereselor membrilor săi în
relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice.
Cu stimă,
Preşedinte FNPMF
Dr. Doina Mihăilă

Preşedinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu
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