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Comunicat de presa privind dezbaterea publica
organizata astazi la sediul Ministerul Sanatatii
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Societatea Națională de
Medicina Familiei (SNMF) au solicitat prin adresa nr. 14211/4.03.2014, în conformitate cu dispoziţiile
L52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică organizarea unei DEZBATERI PUBLICE
privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015.
Astăzi, 7.04.2014, Ministerul Sănătății (MS) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au
organizat această dezbatere publică.
Reprezentanții medicilor de familie au ridicat trei probleme: debirocratizarea în Medicina Familiei,
efectele disfuncționalității Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) asupra pacienților și lipsa de reglementare
practică privind introducerea pachetului minimal și a pachetului de bază precum și sustenabilitatea
pachetelor de prevenție. S-au ridicat probleme practice pe care medicii de familie le întâmpină în activitatea
lor, în strânsă legatură cu noul Contract - cadru.
Activitatea medicului de familie, extrem de vastă, implică numeroase forme de raportare precum și
documente care reflectă activitatea de profilaxie a medicului de familie, activitățile curative, precum și
monitorizarea pacienților conform legislației în vigoare. Menținerea actualelor sisteme de raportare are
consecințe grave asupra activității cabinetului. De aceea au fost propuse soluții aplicabile pentru reducerea
birocrației în medicina familiei, atât pe plan general, cât și punctual, pentru fiecare document în parte.
Deși s-a atras atenția de câțiva ani asupra disfuncționalităților SIUI, aceste probleme nu au fost
rezolvate, mai mult, au fost rostogolite și peste funcționarea SIPE și vor fi preluate cu siguranță și de Dosarul
electronic de sănătate, aflat în faza de testare. De aceea, tragem un semnal de alarmă asupra unor probleme
pe care le-am desprins din practica noastră, în cabinete, probleme care afectează direct pacientul care ne
intră zilnic în cabinete și implicit calitatea actului medical: reflectarea corectă a calității de asigurat și
asumarea exclusiv de către CNAS prin SIUI a acesteia, corectitudinea datelor de identificare ale pacienților,
urgentarea validărilor transferurilor pacienților, înscrierilor nou - născuților, validarea corectă a decesului,
executarea lucrărilor de mentenanță la sistem, atât la SIUI, cât și la SIPE (rețeta electronică) în afara
programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale, pentru a nu mai afecta activitatea acestora.
S-a punctat importanța pachetului de bază în Contractul - cadru și faptul că aduce în plus servicii
cetățeanului sănătos care însă nu este informat sistematic cu privire la faptul că are dreptul și obligația să
efectueze controalele profilactice și ca urmare, nu le va accesa. Pe da altă parte, serviciile preventive oferite
cetăteanului sănătos ar fi trebuit să faca parte dintr-un program distinct al MS și nu să fie decontate din
FNUASS. Modalitatea de decontare a acestor servicii este ambiguă, pe de o parte pentru că nu este tehnic
posibilă codificarea medicală a activității de prevenție, pe de altă parte nu sunt puse la dispoziția medicilor
instrumente de lucru. Este deocamdată un deziderat de tip electoral care încă nu are aplicabilitate practică.
Medicii de familie și-au arătat din nou disponibilitatea de a participa la elaborarea actelor normative
aducând expertiza celor implicați realmente în sistem și au solicitat existența unui dialog real atât în ceea ce
privește problemele ridicate cât și următoarele acte normative care sunt legate de aplicarea contractului cadru.
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de
drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din
judeţele României şi a municipiului Bucureşti.
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește organizații patronale
ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea,
susținerea ăi aprobarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și
fizice.
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