DECLARAŢIA SENATULUI SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE MEDICINA FAMILIEI

Senatul SNMF, întrunit în şedinţă pe data de 25.11.2006, a analizat problemele
practicii în Medicina de Familie în Romania la momentul noiembrie 2006 înaintea aderării
României la UE, constatând urmatoarele:
- Subfinanţarea cronică a MF. Se remarcă scăderea continuă a finanţării MF de la 14%
în 1999 la 5% în 2006.
- Lipsa NEGOCIERII sau a consultării între CNAS şi SNMF/MG, contractul fiind un
act impus
- Plata serviciilor MF cu sume ridicole pentru o ţară ce aderă la UE. De exemplu
consultaţia pentru examenul de bilanţ este plătită aproximativ cu 30 eurocenţi.
- Lipsa coplăţii în medicina de familie, contrar prevederii Legii 95/2006 privind
reforma sistemului sanitar, pentru evitarea suprasolicitării şi abuzării sistemului sanitar.
- Încercarea de transfer către MF de responsabilităţi ce-i revin CNAS legate de
urmărirea calităţii de asigurat.
- Calculul valorii punctului per capita se face în mod eronat, cu referire la o populaţie
teoretică de 22 milioane şi nu la numărul real al plătitorilor de asigurări.

Ca urmare a acestor analize, Senatul SNMF susţine următoarele:
1. În legătura cu CoCa 2007 şi normele de aplicare ale acestuia:
a. Susţinem poziţia Comisiei de Medicină de Familie din Ministerul Sănătăţii şi a
Comisiei de Medicină de Familie a CMR
b. Solicităm acceptarea SNMF ca partener de negocieri a Contractului-cadru şi a
Normelor de aplicare, inclusiv a modificărilor acestora ulterioare semnării contractelor
c. Solicitam introducerea coplătii în MF
d. Suntem împotriva introducerii de bugete şi plafoane pentru prescripţii medicale şi
paraclinice, neavând pregătirea şi logistica necesară
e. Suntem împotriva raportării prescripţiilor şi examinărilor paraclinice pe CNP,
întrucât încalcă drepturilor pacientului
f. Susţinem creşterea procentului alocat sănătăţii din PIB, actualul procent de 4,2 %
nepermitând dezvoltarea sistemului
g. Solicităm respectarea obligaţiilor Caselor de asigurări cu privire la stabilirea şi
ţinerea evidenţei calităţii de asigurat a pacientilor, inclusiv pentru asiguraţi din alte judeţe
h. Solicităm stabilirea modalităţilor de plată a activităţii prestate în afara programului
de cabinet

i. Solicităm impunerea de către casele judeţene de asigurări a obligativităţii
TUTUROR furnizorilor de servicii medicale de finalizare a actului medical, inclusiv de
eliberare de reţete compensate şi gratuite, bilete de trimitere şi certificate de incapacitate
temporara de muncă şi oprirea transferării acestor obligaţii medicului de familie

2. În legatură cu evaluarea stării de sănătate a populaţiei, SNMF îşi exprimă susţinerea
programului de evaluare a stării de sanatate a populatiei, cu urmatoarele solicitări:
a. Pregătirea minuţiuoasă a etapelor şi conţinutului programului şi mediatizarea
corespunzatoare a acestuia, în vederea atingerii obiectivelor propuse
b. Urgentarea încheierii contractelor individuale între furnizorii de servicii din
medicina de familie şi ASP, anterior demarării programului, cu asigurarea finanţării aferente
c. Asigurarea suportului informatic necesar
d. Stabilirea datelor minimale obligatorii de raportare pe plan naţional şi a formatului
obligatoriu de baza de date
e. Furnizarea unui soft specializat, care sa nu fie însă obligatoriu (respectarea liberei
concurenţe)
f. Instruirea gratuită a furnizorilor
g. Plata serviciilor furnizate (examen de bilanţ pentru toţi beneficiarii, indiferent de
starea acestora de asigurare)
h. Plata separată a operării datelor informatice

3. În legătură cu procesul de vânzare a spaţiilor cabinetelor medicale:
a. Senatul SNMF işi manifestă nemulţumirea şi îngrijorarea privind refuzul de aplicare
şi interpretarile răuvoitoare ale legii 236 şi OUG 110 de către unele primarii, consilii locale şi
prefecturi deşi termenele legii sunt imperative. Perpetuarea acestei stări este dăunatoare
calităţii actului medical, mergând până la riscul de nereautorizare sanitară, cu efecte grave
asupra funcţionalităţii asistenţei de medicină de familie.
b. Solicităm intervenţia MS şi Ministerului Administraţiei şi Internelor în sprijinul
urgentării aplicării legii vânzării cabinetelor.
Prezenta declaraţie a fost semnată de reprezentanţii a 26 de asociaţii judeţene ale medicilor de
familie afiliate SNMF.
Bucuresti, 25 noiembrie 2006

