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Solicitare
În baza
Hotărârea nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi
2016 și a
Ordinul nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.
tarifarea manoperei de vaccinare la medicul de familie este de 10 lei, după cum urmează:
3.1. administrarea vaccinurilor de către medicii de familie care se decontează la un tarif de 10
lei/inoculare pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularelor standard de raportare, în
cazul vaccinărilor opţionale;
Menționăm că față de costul mediu estimat / vaccinare menționat la indicatorii de evaluare (punctul
E, 2.1 din norme), dorim să facem următoarele precizări:
SNMF consideră că prevederea în continuare a unui cost mediu estimat pe vaccinare de 50 de lei este
jignitor în acest moment. Acest cost se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate
exprimate si număr de vaccinari efectuate.
Cheltuielile efectiv realizate reprezintă:





cheltuielile aferente dozelor de vaccin
şi seringilor utilizate
şi a prestării de servicii pentru administrarea acestora
la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind
o valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative,
o cheltuielile care ţin de transportul vaccinurilor
o şi întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice,
o cheltuielile privind pierderile de produse,
o precum şi cheltuieli rezultate din întreţinerea sistemului informaţional şi informatic
necesar derulării programului.

Dorim să atragem atenția că din acest cost mediu estimat, valoarea prestației serviciului de
administrare la medicul de familie este de 10 lei BRUT, această sumă fiind absolut ridicolă.
Având în vedere că:


activitatea de vaccinare reprezintă o prioritate de sănătate publică,
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medicul de familie își desfășoară activitatea pe baza unei relații contractuale în conformitate
cu Codul Civil, contract care trebuie să prevadă obligatoriu și plata efectuarii serviciului la un
preț stimulativ,
nu există o altă metodă de stimulare a furnizorului de servicii medicale pentru asigurarea
unei acoperirii vaccinale corespunzătoare
această valoare este neschimbată de la valoarea stabilită o dată cu trecerea plății manoperei
de vaccinare în sarcina MS
valoarea de 10 lei brut pe manopera de vaccinare este ridicolă pentru un medic; aceasta nu
acoperă cheltuielile cu consilierea provaccinare, consultația pentru administrare, urmărirea
reacțiilor postvaccinale, consilierea parinților rezistenți sau ezitanți la vaccinare, introducerea
datelor în RENV;
modificării prevederilor codului fiscal cu privire la PFA și profesii liberale, marea majoritate a
medicilor de familie fiind organizați sub forma cabinetelor medicale ca și profesie liberală

SNMF solicită creșterea valorii prestației serviciului de administrare a vaccinului (atât a celui din
schema națională de vaccinare, cât și a celui opțional, suplimentar sau în situații speciale) la medicul
de familie la 50 de lei brut, urmând ca valoarea costului mediu estimat pe vaccinare să fie rectificată
corespunzător.
Dată fiind prăbușirea acoperirii vaccinale în rândul copiilor, SNMF solicită, de asemenea, stabilirea
unui sistem de recompensare a medicilor care reușesc să realizeze o acoperire vaccinală ≥ 90% din
lista copiilor catagrafiați pentru vaccinările din schema națională de vaccinare cu un procent de 20%
suplimentar sau cu o sumă fixă stabilită la 200 lei BRUT/lună.
Solicităm alocarea fondurilor corespunzătoare acestor modificări pentru a fi înscrise în proiectul
Bugetului de Stat pentru 2017.
De asemenea, în vederea asigurării păstrării calității lanțului de frig solicităm ferm ca în toate
județele, vaccinurile să fie distribuite direct la cabinetele medicale.
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