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Populație sănătoasă cu o medicină
de familie puternică

Către
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

Nr. 57/08.05.2017

Având în vedere relaţiile contractuale stabilite între CASMB pe care o reprezentaţi şi medicii de familie din
municipiul București şi având în vedere Legea nr. 95/2006 care instituie obligaţii caselor judeţene de asigurări
să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale
serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale:
Organizaţiile Asociația medicilor de familie București (AMFB) și Patronatul Medicilor de Familie
București și județul Ilfov (PMFB) vă transmit alăturat următoarea adresă în speranţa că medicii de familie
vor fi consultaţi în elaborarea acţiunilor judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către
populaţie şi pentru a genera împreună o amplă dezbatere publică judeţeana despre nevoile cetăţenilor şi
capacităţile diferiţilor factori implicaţi de a răspunde la ele.
Această adresă identifică problemele cu care ne confruntăm noi, medicii de familie, iar sub egida unei
perspective destul de presante am expus câteva soluţii posibile care pot fi generate cu implicarea instituţiei pe
care o reprezentanţi şi a celorlalţi factori implicaţi.
Comunităţile noastră au nevoie de informare şi educaţie, este necesară verificarea gradului de acces al
populaţiei la servicii medicale, necesarul de resursa umană pe judeţ. Medicii de familie au nevoie de sprijin
real din partea decidenţilor pentru a îşi putea continua şi dezvolta serviciile.
De asemenea veţi regăsi ataşat un document de poziţie care detaliază situația ASISTENŢEI MEDICALE
PRIMARE.
De asemenea vă rugăm respectuos să ne răspundeţi la următoarele două întrebări:
1. Care sunt acţiunile de eficientizare a relaţiei contractuale cu furnizorii de servicii medicale pe care le
aveţi în vedere pentru acest an?
2. Ce acţiuni aveţi în vedere pentru a prelua din problemele apărute pe parcursul derulării contractelor cu
furnizorii de servicii şi a propune mai departe soluţii de îmbunătăţire a legislaţiei specifice?
Vă rugăm să ne răspundeţi la această adresă în termenul legal (conform ordonanței privind petiţiile şi legea
privind informaţiile de interes public Legea 544/2001) la următoarele date de contact:
email: office@amf-b.ro
şi telefon / fax 021 3149571

Dorim o populaţie sanatoasa cu o
medicina de familie puternica!
Președinte PMFB
Dr. Marina PÎRCĂLABU

Președinte AMFB
Dr. Sandra ALEXIU
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