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Nr. 136/07.12.2020

Către Ministerul Sănătății - dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat

Ref: adresa HM 3107/03.12.2020 privind întâlnirea cu lucru pentru campania de vaccinare contra
COVID-19

Stimate domnule secretar de stat,

Având în vedere contextul epidemiologic actual considerăm că prezența în aceeași încăpere a
unui număr mare de persoane care nu fac parte din aceeași ”bulă socială” nu este indicată, fiind
mai potrivit ca întâlnirea de lucru să aibă loc prin videoconferință. În plus, în conformitate cu
recomandările oficiale, staționarea în spații închise, chiar aerisite și respectând măsurile de
protecție - mască, distanță 2m - nu trebuie să depășească 15 minute, din acest motiv fiind închise
și școlile și restaurantele.

În același timp momentul tardiv la care am primit invitația - vineri, 4 decembrie, ora 14:33 - face
imposibilă participarea noastră luni, 7 decembrie, ora 14:00 la întâlnire la sediul Ministerului
Sănătății în București. Toți reprezentanții Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de
Familie sunt medici practicieni iar programările în medicina familiei conform Ordinului ministrului
sănătății nr. 44/2010 se fac cu cel puțin 24 de ore anterior, fiind obligatorie și asigurarea
urgențelor în programul de lucru. În afara îngrijirii pacienților programați pentru afecțiunile non-
COVID-19, medicii de familie sunt implicați în această perioadă și în campania de vaccinare
antigripală și efectuează și monitorizarea pacienților cu COVID-19 aflați în izolare la domiciliu.
Având în vedere toate cele menționate, nu putem onora invitații transmise cu mai puțin de 72h
anterior.

Cu toate acestea, vă trimitem punctul de vedere al Federaţiei Naţionale a Patronatelor
Medicilor de Familie asupra temei menţionate în invitaţie, cu rugămintea ca documentul să fie
anexat la minuta ședinţei și să ne fie transmisă minuta ședinţei.

În ceea ce privește implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare contra COVID-19
care se va realiza cu produsele care necesită condiții speciale de păstrare (-80°C) și în centre
speciale de vaccinare, caravane sau centre drive-through, apreciem că o parte din cabinetele de
medicina familiei vor dori să se implice prin medici și/sau asistentele medicale, în măsura în care
situațiile personale le vor permite acest lucru. Trebuie remarcat că media de vârsta în medicina
de familie, spre deosebire de alte segmente ale sistemului medical, este de 55 de ani. În același
timp foarte mulți medici de familie indiferent de vârstă au pe lângă situațiile familiale dificile
(rude vârstnice în îngrijire, copii mici) și situații personale dificile (un al doilea loc de muncă, gărzi
în centre de permanență, serviciul de ambulanță, centrele și unitățile de primiri urgențe). Din
aceste motive susținem cu fermitate că trebuie aleasă implicarea opţională în această campanie
a personalului medical și remunerarea adecvată pentru munca prestată în plus, cel puțin la tariful
orar din sistemul public de sănătate.



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

| Pagina 2 din 2

În ceea ce privește implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare contra COVID-19
care se va realiza cu produsele care necesită condiții normale de păstrare (+2...+8°C), apreciem
că cea mai mare parte a cabinetelor de medicina familiei implicate și în prezent în Programul
Național de Imunizare și în campania de vaccinare antigripală vor dori să se implice și în această
campanie, dacă se va derula în condiții similare cu PNI și campania antigripală, în cabinetele de
medicina familiei. Susținem cu fermitate pentru a treia oară într-un document oficial transmis
Ministerului Sănătății nevoia majorării tarifului pentru serviciul de vaccinare, de la 27 lei/serviciu
(prima administrare într-o zi/persoană) și 13 lei/serviciu (administrare suplimentară în aceeași zi
cu prima/persoană) la 100 lei/serviciu (indiferent de numărul de administrări într-o zi/persoană).
Am transmis Ministerului Sănătăţii această solicitare și prin adresele FNPMF 119/03.08.2020 și
128/14.10.2020 la care nu am primit răspuns.

În ceea ce privește implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare contra COVID-19 prin
programarea persoanelor care se vor prezenta în centrele speciale de vaccinare și nu au
posibilitatea să se programeze singure online, precizăm că această activitate nu va fi posibilă în
absența unei majorări considerabile a finanțării segmentului Asistenței Medicale Primare. Așa
cum am informat Ministerul Sănătății și în aderesa FNPMF 128/14.10.2020 la care nu am primit
răspuns, este necesară o creștere de 2.2 miliarde lei a bugetului anual alocat pentru serviciile de
asistență medicală primară furnizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018-2019. Astfel bugetul total anual alocat cabinetelor de medicina familie
pentru a-și desfășura în bune condiții activitatea ar ajunge la 5 miliarde lei, adică aproximativ 10%
din bugetul total actual al Sănătăţii. Cabinetele de medicina familiei nu se mai pot implica în
activități suplimentare și nici nu mai pot susține activitatea curentă fără creșterea finanțării, care
ar permite angajarea de personal suplimentar pentru secretariat, similar registratorilor medicali
și secretarelor din spitale și alte unități sanitare publice. În prezent peste 50% din timpul
medicului de familie și asistentei medicale este ocupat cu apelurile telefonice și gestionarea
primirii și transmiterii de documente prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Cu stimă,
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Dr. Raluca Zoițanu
Președinte


