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Către Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate* 

În atenția domnului Președinte-Director General 
 

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor de 
Medicina Familiei (FNPMF) doresc și încearcă de ani buni să fie parteneri serioși ai CNAS. Participăm la 
întâlnirile propuse și încercăm să găsim soluții care să îmbunătățească sau să evite deprecieri ale actului 
medical oferit pacienților noștri. Suntem conștienți că unele proiecte sunt vechi sau în curs de realizare, dar 
ele sunt extrem de importante pentru sistemul medical și pentru activitatea noastră. 

Ca idee generală, dorim să vă informăm că medicii de familie vor accepta proiectele de 
informatizare ale sistemului medical, cum au acceptat primii și fără ezitare rețeta electronică, dar vor fi 
două condiții ferme și esențiale: nu putem accepta ca aceste proiecte să însemne o nouă încărcătură 
birocratică a activității noastre - și așa extrem de păgubos încărcată în defavoarea profesiei medicale - și nu 
putem accepta niciun fel de eventuale costuri materiale pentru cabinetele noastre, deja mult subfinanțate, 
în vederea realizării acestor proiecte, care sunt ale CNAS, nu ale noastre. Ne referim atât la cardul național 
cât și la DEP (Dosarul electronic de sănătate). 
  Vă rugăm să ne comunicați conținutul adresei CNAS SI nr. 3422/28.06.2013 și baza legală privind 
solicitările conținute de aceasta. 

În urma consultărilor din cadrul Comisiei pentru stabilirea Datelor Medicale Relevante din DES din 
luna mai a.c. a fost prezentată cerința reprezentanților Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) ca 
procesul de dezvoltare și implementare a Dosarului Electronic de Sănătate să fie unul transparent, mai ales 
prin afișarea cu maximă diligență a proiectelor legislative aferente DES pe siteul CNAS în cadrul procesului 
de transparență decizională. 

Rubrica “proiect sistem informatic – Dosarul electronic al pacientului” de pe http://www.cnas.ro/ 
conține în continuare doar o prezentare extrem de sumară, de tip publicitate din cadrul proiectelor 
finanțate prin fonduri UE, în baza căreia medicii de familie nu pot recomanda pacienților pe care îi au în 
îngrijire să “participe la faza de elaborare a Proiectului DES”. Sunt necesare informații suplimentare, 
conținute într-un proiect de act normativ, privind cel puțin confidențialitatea datelor medicale și accesul la 
aceste date. 

La acest moment sunt solicitate de la medicii de familie din județe, conform adresei respective, 
date care depășesc stadiul la care s-a ajuns cu discuția in Comisie. Considerăm că nu trebuie făcut acest pas 
fără definitivarea pașilor anteriori, prin care să se ajungă la un consens. 
   
 
Cu stimă,  
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 
 
 

 

 

 

 

 
*Această adresă a fost depusă și la CNAS, astăzi, 3 iulie 2013. 


