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În atenția: Primului ministru al României - Ministru Interimar al Sănătății
Către: Excelența Sa, dl Dacian Cioloș
Ref: Solicitare audiență
Excelență,
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), în
calitate de reprezentanți ai medicilor de familie din România, doresc să contribuie la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii
de asistenţă medicală primară/de familie în România.
În calitate de organisme reprezentative ale medicilor de familie din România vă solicităm o audiență în perioada
următoare, funcție de agenda Dvs.
În repetate rânduri am transmis o serie de adrese și puncte de vedere către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, primi miniștri, de la care nu am primit răspuns deși sunt chestiuni care țin de profesia medicului sau de protecția
pacientului. Una dintre cele mai strigente probleme pentru întreaga politică publică dedicată sectorului de sănătate se referă la
relația dintre toate segmentele sistemului medical, pentru eficientizarea activității.
Clamăm nevoia unei Strategii de dezvoltare a asistenței medicale primare 2016-2020, asumată. Deși această strategie există
fiind redactată în 2012 și era oportună demult, nu a fost aprobată și asumată de niciun Guvern din 2012. Ne dorim această
strategie deorece credem cu tărie că un document programatic, realist și asumat de Guvern ar îmbunătăți mult starea de
sănătate a populației din România prin creșterea accesului la servicii de îngrijiri medicale primare de calitate.
De asemenea, am identificat o serie de inadvertențe și paralelisme legislative care ne afectează activitatea, iar în ce privește
modul ineficient de finanțare și reglementare a asistenței primare am elaborat un document de poziție pe care dorim să vi-l
punem la dispoziție, în care propunem și câteva soluții pentru ameliorarea situației actuale.
Deși studiile internaționale previzionau de câțiva ani necesitatea unei direcții clare înspre creșterea rolului asistenței medicale
primare și ambulatorii, nu ne regăsim printre prioritățile Guvernului. Informațiile furnizate de Colegiul Medicilor din România
arată că cei mai mulți medici care pleacă să lucreze în străinătate sunt medicii de familie, iar numărul lor crește anual.
Reprezentăm peste 11.000 de cabinete de medici de familie din toată țara și pentru a arăta sprijinul și susținerea cetățenilor cu
care noi intrăm zilnic în contact am inițiat în urmă cu 6 săptămâni o petiție, care acum are deja peste 40000 de semnături
nominale, adunate din toate județele țării și pe care vi le vom prezenta (sunt câteva cutii de petiții). Oricare dintre semnatari are
dreptul la un răspuns însă noi considerăm că ar bloca activitatea Guvernului, de aceea ne angajăm să transmitem noi
răspunsul pe care ni-l veți furniza la întâlnire.
Detalii SNMF – http://www.snmf.ro/policy.htm
Asteptăm un răspuns în termenul legal prevăzut la articolul 8 din OG 27/2002 la adresa de email: office@snmf.ro,
nr. mobil: 0723520980
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