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Nr. inreg. 44 / 29.07.2013
În atenţia domnului ministru Eugen Nicolaescu
În atenţia domnului preşedinte Cristian Buşoi
Stimate Domnule Ministru,
Stimate Domnule Preşedinte,
Societatea Naţională de Medicină Familiei şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor
de Familie suntem profund interesate de dezvoltarea specialităţii pe care o reprezentăm şi de
buna funcţionare a cabinetelor noastre, precum și de creșterea constantă și continuă a calității
actului nostru medical, spre folosul sănătăţii pacienţilor noştri şi pentru demnitatea profesională a
medicilor de familie.
În acest sens, dorim să mulţumim Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, care au înţeles să respecte dreptul la consultaţii al pacienţilor noştri, dar şi dreptul
medicilor de familie de a le oferi serviciile medicale de care au nevoie.
Dorim să subliniem încă odată că înţelegem necesitatea proiectului cardului de sănătate
pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a obţine o eficientizare a utilizării
resurselor unui sistem medical sărac. Reafirmăm că medicii de familie vor folosi cardurile de
sănătate, la fel cum au acceptat să fie pionieri în proiectul reţetei electronice, în utilizarea
softurilor de cabinet etc.
Acest lucru nu înseamnă însă sub nici o formă transformarea medicilor în birocraţi,
transformarea contractelor noastre de prestări servicii medicale în unele de prestări servicii
administrative sau birocratice şi transformarea cabinetelor noastre în ghişee de informaţii. De trei
ani încercăm să convingem conducerile succesive ale celor două instituţii, cu argumente legale,
etice şi logice de absurdul ideii de a înlocui munca profesională a medicilor cu munca
administrativă de distribuire a cardurilor sau de inscripţionare a acestora cu date inutile.
De aceea apreciem faptul că cele două instituţii au înţeles prioritatea absolută a
consultaţiei pentru medicul de familie precum şi faptul că s-a ajuns la o cotă insuportabilă a
cererilor birocratice către acesta.
Deoarece unele surse din media afirmă încă lucruri contrare celor discutate împreună în
data de 22 iulie a.c. şi reconfirmate colegilor noştri la discuţiile CMR din data de 25 iulie a.c., dorim
să facem un rezumat al celor convenite atunci, pentru a nu mai permite unor surse să aibă
interpretări eronate, care ar putea crea nedumeriri colegilor noştri:
1. Medicii de familie vor folosi cardurile de sănătate atunci când pacienţii le vor avea, ca
orice alt furnizor de servicii medicale.
2. Susţinem necesitatea de informatizare a sistemului medical, ca mijloc de eficientizare, dar
şi ca mijloc de a reduce birocraţia. Vom folosi instrumentele puse la dispoziție de către
CNAS şi MS, cu scopul descongestionarii activităților birocratice din cabinet şi cu condiția
neimplicării financiare a cabinetelor noastre pentru proiectele celor două instituţii.
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3. Medicii de familie nu se vor implica în nici un fel în procesul de distribuire a Cardul de
sănătate.
4. Cabinetele medicilor de familie nu se vor implica în achizționarea de instrumente necesare
funcționării proiectelor CNAS și MS, respectiv cititoare de card sau mentenanța acestora.
5. Medicii de familie vor putea iniţializa cardurile de sănătate, după o procedură ce va fi
negociată cu reprezentanţii medicilor de familie, dacă această operaţiune nu va fi
cronofagă şi nu va implica inscripţionarea de date medicale care se vor regăsi oricum în
DES. În plus față de cele discutate, din punct de vedere tehnic, considerăm că PIN-ul
cardului nu este necesar, va îngreuna mult procedurile și nu are justificare cîtă vreme
datele medicale se vor afla pe DES. Din acest motiv, renunțarea la PIN ar face inițializarea și
folosirea mult mai simple și ar reduce mult durata părții de identificare a pacientului.
6. Solicităm un efort suplimentar real și serios pentru a reduce erorile din SIUI, care sunt de
obicei în defavoarea pacienţilor şi a furnizorilor de servicii medicale, deoarece erorile din
SIUI se vor regăsi şi în cardul de sănătate, cum s-au regăsit şi în reţeta electronică.
7. Dosarul electronic (DES) este un proiect ce va trebui supus dezbaterii publice, cu
garantarea confidenţialităţii actului medical.
8. Dosarul electronic (DES) este un proiect al CNAS care va fi susţinut de medicii de familie, cu
condiţia ca structurarea și construcția acestuia, să fie discutate serios şi transparent cu
reprezentanţii tuturor actorilor din sistem, inclusiv a medicilor de toate specialitățile, să nu
implice activităţi birocratice şi să nu solicite cheltuieli cabinetelor noastre.
Vă asigurăm că suntem şi rămânem parteneri serioşi de dialog pentru cele două instituţii, cu
scopul de a face împreună progrese ce vor fi traduse în sănătate, în mai puţină suferinţa, în
încredere.
Cu deosebită stimă,
Preşedinte FNPMF
Dr. Doina Mihăilă

Preşedinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu
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