
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI/MEDICINĂ GENERALĂ  
Str. Ionel Perlea nr. 10, Bucureşti, Sector 1, cod poştal 010209 
Tel/ Fax 021 315 46 56    email: office@snmf.ro 
CUI:  7165839    IBAN: RO42 RNCB 0082 0441 8731 0001   BCR  

                                          www.snmf.ro       www.formaremedicala.ro 

Nr. 130/31.03.2020 

Către Ministerul Sănătății, 

În atenția Domnului Ministru Nelu Tătaru 

 
Medicii de familie sunt o verigă importantă în lupta cu epidemia de COVID-19 și în gestionarea situației de 

urgență în care se găsește România în acest moment. Din această perspectivă și pentru a putea proteja pacienții și 

personalul din cabinet, solicităm următoarele: 

 

1. Asigurarea de materiale de protecție și dezinfectanți necesari desfășurării activității medicale în condiții 

de siguranță pentru pacienți și personalul cabinetului.  

       În contextul în care transmiterea infecției cu SARS-CoV-2 devine una comunitar-extinsă, responsabilitățile 

medicilor de familie și riscurile la care se expun cresc exponențial. Suntem nepregățiți din punct de vedere 

tehnic,  deoarece nu avem materiale de protecție și dezinfectanții necesari pentru a fi în siguranță noi, personalul 

din cabinete, pacienții pe care vrem să îi ajutăm și familiile noastre. 

Fiind o problemă de sănătate publică majoră, se impune asigurarea acestor materiale în mod gratuit, 

finanțate integral din bani publici.  
Vă rugăm să dispuneți distribuirea de echipamente și materiale de protecție prin Unifarm și Direcțiile 

Județene de Sănătate Publică. Orice medic de familie izolat sau infectat va lăsa 2000 de oameni fără asistență 

medicală primară, ceea ce va aglomera restul sistemului de sănătate. 

2. Testarea cu prioritate și în mod repetat a întregului personal medical, inclusiv a medicilor de familie și 

a asistenților medicali ai acestora.  
3. Prelungirea Contractului-cadru cel puțin pentru următoarele trei luni.  

4. Promovarea prin media a necesității triajului/consultatiei telefonice. 

5. Înlocuiri pe perioada de absență în care plata per capita să revină medicului înlocuit, iar plata per serviciu să 

revină medicului înlocuitor în plus față de serviciile acordate propriilor asigurați, acolo unde se optează pentru 

această variantă. 

6. Asigurarea unui spor de condiții epidemiologice deosebite. 

Această abordare este similară cu cea pe care guvernul a decis-o pentru unitățile sanitare cu paturi și e 

justificată de importanța serviciilor de medicină de familie în situația de urgență.  

7. Finanțarea garantată la un nivel egal cu cel puțin media ultimelor trei luni,  inclusiv pentru medicii care  

intră în carantină sau izolare. 

Numărul consultațiilor a scăzut semnificativ ca urmare a stării de urgență, care permite deplasarea la medic 

doar pentru situațiile care nu pot fi rezolvate la distanță și care nu suportă amânare. Prin urmare, creșterea 

numărului admis de consultații de la patru la opt pe oră nu reprezintă o modalitate realistă de menținere a 

viabilității cabinetelor de medicină de familie. 

În acest moment, există o îngrijorare reală legată de scăderea finanțării medicinei primare din cauze 

independente de activitatea medicilor. Nerezolvarea  acestor probleme va conduce la închiderea cabinetelor de 

medicină de familie, cu consecințe negative în evoluția epidemiei. 

Într-un război epidemiologic, a încerca să faci economie pe seama personalului medical de orice specialitate 

și de la orice nivel înseamnă că îți dorești să pierzi războiul. 

        Lupta noastră în această perioadă nu este doar lupta de stopare a pandemiei și de acordare de îngrijiri 

pacienților cu infecție SARS-CoV-2 și celor suspecți de infecție. Avem în continuare obligația de a menține 

starea de sănătate a comunității, de a îngriji bebelușii și pacienții cu boli cronice, iar această obligație este 

cu mult mai mare decât în vreme de „pace”. 

 

Sprijiniți-ne pentru a vă putea sprijini! 

 

Dispuneți adoptarea urgentă a măsurilor menționate mai sus pentru a oferi medicilor de familie și 

personalului angajat în cabinetele acestora siguranță fizică și profesională. 

  

Nu pierdeți această redută în războiul care abia a început! 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Dr. Dina Mergeani 

Președinte SNMF 


