Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, Bucureşti

Fax +40213154656, email: fnpmffed@yahoo.ro

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF)
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti

Fax +40213154656 email: office@snmf.ro

Nr. 73 / 11.08.2017
Stimate Domnule Ministru,

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patonatelor Medicilor de
Familie (FNPMF), dar şi majoritatea asociaţiilor judeţene afiliate SNMF au depus în numeroase ocazii la MS,
CNAS, Prefecturi, Consilii Judeţene, Primul Ministru, Preşedinţie etc) documente argumentate referitoare la
vulnerabilităţile politicilor publice din domeniul medicinei de familie (probleme esenţiale care afectează
desfăşurarea profesională din Asistența Medicală Primară, precum şi cele care pun în pericol funcţionarea
cabinetelor noastre).
În data de 07.07.2017 am primit de la Ministerul Sănătăţii un răspuns care se referea la desemnarea
unor reprezentanţi ai organizaţiilor noastre naţionale pentru o întâlnire de lucru ce urma să se organizeze la
odată ulterioară.
Dorim să menţionăm că am răspuns acestei adrese.
Problemele nerezolvate de la nivelul medicinei de familie continua să afecteze activitatea noastră,
Readucem aminte că facem parte din sistemul public de sănătate şi că reprezentăm singura reţea de
sănătate din România care acoperă majoritatea covârşitoare a localităţilor ţării. În acelaşi timp,
discriminarea în abordarea medicinei de familie față de restul specialităților din sistem persistă de prea
mult timp.
Considerăm aşadar că este nevoie de un parteneriat real şi de întâlniri cât mai urgente pentru
rezolvarea disfuncţionalităţilor existente:
-

Probleme de finanţare. Aşa cum aţi declarat de curând, se pare că “veniturile medicilor din
România au crescut cu 36% în iunie 2017 faţă de iunie 2016” şi că “a fost cea mai mare creştere din
sistemul public”. Cu aceeaşi ocazie se menţiona că începând cu 2018 se va asigura medicilor un
venit de 70% faţă de ţările europene dezvoltate, ceea ce va reduce emigrarea masivă a medicilor
romani. Bănuim că vă refereaţi la toţi medicii romani din sistemul public. Deocamdată însă,
afirmaţiile dumneavoastră induc o informaţie greşită în spaţial public.
Dorim să vă reamintim că aceste creşteri de venituri sunt reale doar pentru aproximativ 33% dintre
medicii ţării. Medicii de familie romani (care reprezintă tot o tremie din medicii care lucrează în
sistemul public) şi personalul din cabinetele noastre nu au nici un fel de creştere a venitului.
Creşterea venitului cabinetului cu 6-8% a acoperit strict creşterea costurilor de funcţionare a
cabinetului (ştiut fiind că solicitările sunt tot mai mari şi că majoritatea facturilor de utilităţi,
telefonie, internet, chirii sau redevenţe sunt stabilite funcţie de cursul euro).
Aceste probleme reprezintă în prezent cea mai mare urgenţă.

-

Modificări legislative privind protocoalele terapeutice (suprapuse abuziv protocoalelor de
prescriere), care să permită desfăşurarea activităţii conform curriculum de pregătire în
specialitatea de medicină familiei şi să reducă drumurile inutile ale pacienţilor noştri.
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-

Probleme legate de birocraţie. Aşa cum probabil ştiţi, zilele trecute am trimis un document care
cuprinde toate actele e birocratice care încarcă cabinetele noastre, precum şi propuneri de
reducere a acestora.

-

Probleme legate de fiscalitate. Salutăm iniţiativa legislativă legată de facilităţi fiscale pentru toţi
medicii romani şi aşteptam finalizarea acestora.

-

Probleme legate de prevederile Co-Ca şi ale Normelor, precum şi de sistemelor informatice ale
CNAS.

-

Probleme legate de asigurarea continuităţii activităţii medicale prin Centrele de Permanentă.
Întârzierea nepermisă a aplicării modificărilor necesare pun în pericol existent acestor centre. În
urmă cu câteva zile am trimis din nou un memoriu în acest sens.

Aşadar, cu speranţa unei reale şi cât mai urgente colaborări, care să evite colapsul în activitatea noastră
profesională, vă rugăm să urgentaţi întâlnirile grupului de lucru propus de dumneavoastră, sau alte întâlniri
care să faciliteze rezolvarea problemelor noastre.

Cu deosebită stima,

Preşedinte FNPMF

Preşedinte SNMF

Dr. Doina Mihăilă

Dr. Rodica Tănăsescu

2

