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16 decembrie 2010 

 

Comunicat de presă 

 
 

 

 Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din România şi 
Societatea Națională de Medicină de Familie constată o înrăutățire a condițiilor de 

contractare pentru anul 2011 și o reducere nejustificată a finanțării unui sector critic 

pentru sănătatea României – medicina primară, cu repercusiuni directe şi profund 

defavorabile asupra sănătății românilor. 
   

Orice sistem de sănătate performant este, sau ar trebui să fie, centrat pe 

pacient. 
Cu toate acestea, românii constată tot mai acut că: 

 - deşi au dreptul, nu pot beneficia de medicamente şi materiale sanitare în spitale; 

 - deşi au dreptul, nu pot beneficia de analize şi investigaţii gratuit, decât rareori; 
 - deşi au dreptul la vaccinuri gratuite pentru copii lor, nu au putut beneficia de ele 

luni întregi, prin lipsa vaccinurilor; 

 - deşi au dreptul neîngrădit la asistenţă medicală, constată pe zi ce trece că medicii 

care sunt îndreptăţiţi să le-o acorde se împuţinează, emigrând masiv şi lista poate 
continua.... 

 

 Noi, medicii de familie, am fost întotdeauna alături de pacienţii noştri, le-am 
acordat tot sprijinul pe măsura posibilităţilor noastre - sau chiar în lipsa lor -, astfel 

încât, în mod real, ei ne percep acum ca fiind eşalonul principal în asistenţa medicală. 

Toate sondajele de opinie arată ca românii au cea mai mare încredere în medicul lor 
de familie şi activitatea acestuia este cea mai bine apreciată.  

 

 Nu acelaşi lucru se întâmplă la nivelul decidenților sistemului de sănătate 

românesc care declară şi implicit recunosc că : 
 - Medicina de Familie reprezintă cel mai important segment al furnizorilor de servicii 

medicale, fiind o prioritate naţională. În acest sens, însuşi ministrul sănătăţii a 

declarat că: „Nu mi se pare în regulă ca în România să cheltuim peste 46% din 
Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale acordate în unităţile 

spitaliceşti, în timp ce pentru medicina de familie să alocăm doar 5,8%. Aici trebuie 

reaşezat sistemul” 
 - Medicina de Familie rezolvă peste 70 % din cazurile de prezentare la medic; 

 - Medicina de Familie este cel mai puțin costisitor segment şi cel mai eficient în 

prevenţie, scăzând astfel costurile pentru segmentele superioare, adică ambulatoriu 

şi spitale; 
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 Realitatea crudă este, însă, că procentul alocat Medicinii de Familie din 

FNUASS a fost scăzut de la 12% in 1998 – când s-a intrat pe sistemul Asigurărilor 

Sociale de Sănătate, de la an la an. Această scădere s-a accentuat drastic acum 2 ani 
in 2008 fiind de 7%, şi a continuat şi anul trecut in 2009 si 2010, aducând în pragul 

falimentului majoritatea cabinetelor de Medicină de Familie din ţară. 

 
 În ciuda tuturor declaraţiilor şi recunoaşterii importanţei Medicinii de Familie, 

constatăm cu stupoare că responsabilii sistemului intenţionează şi pentru anul viitor 

reducerea bugetului alocat Medicinii de Familie. În plus, ultimul proiect al ministerului 

reduce practic la zero sporurile pentru medicii care lucrează în mediul rural, afirmând 
că toate problemele legate de drumuri, utilități și nivelul de trai al populației au fost 

rezolvate! Toate aceste măsuri se iau în condiţiile creşterii continue a preţului la 

utilităţi, a inflaţiei și a creșterilor de dobânzi la credite. 
 

 Face parte din “strategia” ministerului discreditarea furnizorilor de servicii 

medicale? Constatăm cu surprindere un lanţ de reportaje ”bine direcţionate”, care nu 
fac decât să arate câteva cazuri punctuale şi să extrapoleze asupra tuturor medicilor 

de familie toate problemele găsite! (Reamintim că pacienţii, singurii ce au drept sa ne 

aprecieze activitatea, ne consideră cei mai de încredere!).  

 
 În concluzie, întrebăm:  

 - cum este posibil ca în ciuda importanţei recunoscute a sistemului de medicină 

primară ca bază a sistemului sanitar, acesteia să i se aloce din ce în ce mai puţin? 
 - cum este posibil ca decidenţii să-şi mai pună problema să scadă în continuare 

acest infim procent, când sume importante din FNUASS sunt cheltuite pe fleacuri, 

programe de sănătate esenţiale sunt stopate iar pacienţii sunt lipsiţi de controlul 
sumelor pe care le plătesc pentru sănătate? 

 - de ce nu se transpun în practică toate declaraţiile, mai ales în condiţiile în care în 

majoritatea ţărilor UE se alocă un procent în jur de 12% ? - şi atenţie, vorbim de 

procente şi nu de sume ! 
 

 Banii luaţi de la medicina primara sunt prea puţini pentru a acoperi ”găurile 

sistemului”. De ce atunci trebuie să murim şi noi și pacienții ? 
 

 Anunţăm pe această cale că ne delimităm hotărât de măsurile pe care CNAS şi 

MS, prin proiectele de Co-Ca şi Norme pentru anul 2011, vor să le ia împotriva 
intereselor pacienţilor, prin distrugerea Medicinii de Familie, nedorind să fim părtaşi 

la dezastrul ce ar urma.  
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 În condiţiile în care aceste proiecte vor fi promovate în continuare de MS şi 

CNAS, vom recomanda tuturor medicilor de familie să nu semneze nici un contract de 

furnizare de servicii medicale şi să îşi pregătească actele pentru emigrare, iar pana la 
obținerea lor vom lucra in regim privat total (fără contract cu casa de asigurări).  

 

 Pe de altă parte, dorim să anunţăm populaţia, cu această ocazie, că venim 
încă o dată în sprijinul lor prin demararea unui amplu Proiect cu rol de prevenţie, şi 

anume “Cunoaşterea şi prevenirea riscurilor şi complicaţiilor infecţiilor respiratorii 

repetate în sezonul rece” ce va fi implementat în perioada imediat următoare. 

Programul va fi gratuit pentru pacienţi, efectuat de Medicii de Familie pe bază de 
voluntariat şi se va desfăşura în cadrul mai multor sesiuni ce vor avea loc în 

numeroase cabinete de Medicină de Familie din ţară. 

 
Doina Ileana Mihaila    Rodica Narcisa Tanasescu 
Presedinte FNPMF                               Presedinte SNMF 
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