Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, Bucureşti
Telefon 0742.169.984 Fax 0374.091.757
E-mail: office@fnpmf.ro
Website: www.fnpmf.ro
Nr. 116/25.07.2020
Ref: Comunicatul de presă al Societății Naționale de Medicina Familiei din 24 iulie 2020 ”Avem o lege a
carantinei. Ce facem cu ea?”

”Susținem punctul de vedere al colegilor din Societatea Națională de Medicina Familiei!
Cabinetele de medicina familiei, deși organizate ca furnizori privați de servicii medicale, au fost încă din
prima zi a pandemiei și rămân în prima linie atât în lupta cu noul coronavirus cât și în toate celelalte activități
în slujba sănătății publice. În cabinetele de medicina familiei, atât prin consultații în cabinet cât și la distanță
sau la domiciliu, în funcție de situație, continuăm să ne îngrijim pacienții atât pentru problemele de sănătate
legate de COVID-19 cât mai ales pentru toate celelalte probleme de sănătate. Continuăm și acțiunile
preventive - vaccinări, îngrijirea femeilor gravide, controale și investigații preventive periodice în funcție de
vârstă și gradul de risc.
Suntem prezenți, implicați, solidari, cu altruism și empatie față de semenii noștri.
Cerem autorităților să fim incluși în procesul decizional, la nivel local și național, să ne fie ascultate
propunerile și preluate soluțiile pe care le identificăm prin activitatea noastră de practicieni în comunitate.
Cerem autorităților să recunoască și efortul financiar pe care cabinetele private de medicina familiei,
furnizori de servicii medicale preventive și curative, îl depun fără a taxa suplimentar pacienții și fără a închide
cabinetele în acest an extrem de dificil. Deși subfinanțarea gravă a medicinei de familie este recunoscută de
peste un deceniu de toate autoritățile, în continuare chiar și în acest an bugetul alocat de Parlament la
propunerea Guvernului și Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate este tot de doar 2.8 miliarde lei anual,
mult sub necesarul de 5 miliarde lei anual.
Rămânem la dispoziția autorităților pentru dialog și rezolvarea problemelor existente.”
Dr. Raluca Zoițanu
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