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Către:
În atenția:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Domnului Președinte

Stimate Domnule Laurenţiu Teodor Mihai
În legătură cu preconizata demarare a activităților de acreditare a cabinetelor de Medicina
de Familie, așa cum se stipulează în Legea 95/2006 și Legea 185/2017, dorim să vă aducem la
cunoștință considerațiile noastre:
1. Proiectul de standarde de acreditare în Medicina de Familie, elaborat de ANMCS, a fost
publicat pe site-ul instituției amintite la data de 22.11.2017, oferindu-se celor interesați un
interval de 10 zile calendaristice pentru trimiterea de propuneri. Noi considerăm că durata de
timp pusă la dispoziție este insuficientă pentru elaborarea unor puncte de vedere și propuneri
constructive atât din partea noastră cât și din partea altor organisme interesate.
2. Anterior, pe site-ul ANMCS a apărut anunțul referitor la posibilitatea de înscriere,
începând cu data de 01.10.2017, a furnizorilor de servicii medicale în procesul de acreditare
care va debuta după data de 1.01.2018, fără a oferi însă alte amănunte referitoare la cerințele
standardelor de îndeplinit, conținutul criteriilor și al activităților preconizate. În plus, nu s-a
făcut nici o referire la taxele care trebuie achitate pentru acest proces. Noi apreciem că
înscrierea într-un proces atât de complex trebuie făcută în deplină cunoștință de cauză, prin
accesul neîngrădit la informații edificatoare, inclusiv despre cuantumul taxelor care ar trebui
plătite.
3. Anunțul apărut pe site-ul ANMCS a fost preluat de website-urile Caselor Județene de
Asigurări, stipulându-se obligativitatea înscrierii pentru procesul de acreditare drept una din
condițiile necesare încheierii noilor contracte de furnizare de servicii medicale. Considerăm că
impunerea dovezii de inscriere pentru acreditare (fără cunoașterea conținutului, procedurilor
derulate, prețului care trebuie plătit, consecințelor care pot decurge din acest proces) drept
condiție obligatorie pentru semnarea unui nou contract de furnizare de servicii medicale
contravine prevederilor Noului Cod Civil, care subliniază că în situația acceptării fără rezerve a
unei oferte contractuale, consimțământul trebuie să fie serios, liber și exprimat în deplină
cunoștință de cauză.

Societatea Naţională de Medicina Familiei
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656, email: office@snmf.ro
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656, email: fnpmffed@yahoo.ro

4. Proiectul de Standarde de acreditare în Medicina de Familie conține, alături de cerințe
care sunt enunțate clar și în legătură strânsă cu specificul activității în această specialitate, și o
sumă de cerințe/criterii care nu pot fi aplicabile sau nu au tangență cu expertiza, competențele,
resursele financiare ale cabinetelor de medicina familiei. De asemenea, sunt criterii care se
suprapun pe fond atribuțiilor altor organisme ale Statului (ex. Direcțiile Sanitare, Colegiul
Medicilor, OAMMR, Pompieri, ITM etc.) care au rolul de a viza, evalua și controla funcționarea
cabinetelor medicale în cadrul legal, precum și criterii care exced peste atribuțiile și curricula de
pregătire a medicilor de familie.
În consecință, solicităm amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 20 alin. (2) precum și
a tuturor prevederilor conexe ale Legii 185/2017 până la elaborarea unor standarde și criterii
care să fie clar enunțate și în concordanță cu specificul activității profesionale a medicilor de
familie.
Solicităm de asemenea stabilirea, de o manieră transparentă și publică, a costurilor puse în
sarcina cabinetelor supuse procesului de acreditare precum și justificarea acestor costuri.
Subliniem că Societatea Națională de Medicina Familiei împreună cu Federația Națională a
Patronatelor Medicilor de Familie sunt permanent preocupate de creșterea calității serviciilor
medicale oferite de colegii pe care-i reprezentăm.
Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la stabilirea unor criterii de calitate care să vină
în sprijinul dezvoltării praxisului MF și a diversificării serviciilor oferite în folosul pacienților și
sănătății publice.
Cu deosebită considerație,
Pentru SNMF
Preşedinte
Dr. Rodica Tănăsescu

Pentru FNPMF
Vicepreşedinte
Dr. Marina Pîrcălabu
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