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Nr. 8 / 3.02.2012 

Excelenţei sale,  

Domnul Ministru Ritli Ladislau 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de 
Medicină Familiei (SNMF) sunt nedumerite asupra debutului consultărilor pentru realizarea unui 
nou proiect al Legii Sănătăţii. 
 Înţelesesem că, în sfârşit, se doreşte a fi construită o lege coerentă, realizată cu contribuţia 
profesioniştilor din fiecare domeniu. Am constatat în schimb, ca FNPMF nu a fost invitată la 
consultări (deşi contractele se fac cu furnizorii, în cazul nostru cu cabinetele medicilor de familie), 
iar SNMF a fost invitată împreună cu alte organizaţii, cu alt specific decât cel strict profesional, 
evident pentru o consultare formală şi nu pentru un grup de lucru implicat în medicina de familie. 
 Se afirmă, pe bună dreptate, că medicina de familie acoperă nevoile medicale de bază ale 
populaţiei şi se ştie că în cabinetele noastre suntem aproape un sfert din medicii ţării, împreună cu 
aproximativ 20% din asistentele medicale din România. Se mai afirmă, atât la nivel naţional, cât şi 
în Rapoartele Băncii Mondiale ca asistența medicală primară trebuie cu prioritate dezvoltată. Cu 
atât mai mult credem că nu se poate face o lege fără aportul profesioniştilor. Cu atât mai mult nu 
înţelegem cum de suntem iar ignoraţi sau minimalizaţi. 
 Vă solicităm insistent să acordaţi medicinii de familie o zi specifică și o categorie distinctă 
de discuţii și consultări, la care să participe reprezentanţii celor implicaţi astăzi în medicina de 
familie din România: Societatea Naţională de Medicina Familiei, Federaţia Naţională a 
Patronatelor Medicilor de Familie, Comisia de medicină de familie a CMR, Centrul Naţional de 
Studii pentru Medicina Familiei, Comisia Consultativă de Medicina Familiei a Ministerului Sănătăţii. 
Dorim să lucrăm împreună, să putem realiza un capitol important al noii legi, o lege importantă, 
necesară, dar care are cu atât mai multe implicaţii şi responsabilităţi. 
 
Cu consideraţie, 
 
Preşedinte FNPMF       Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Ileana Mihăilă       Dr. Rodica Narcisa Tănăsescu 
 
  

 

 

 


