
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  

                                          Web: www.snmf.ro , www.formaremedicala.ro 

Nr. înreg. 114/16.03.2020 

Către Ministerul Sănătății, 

În atenția Domnului Ministru Victor Sebastian Costache 

Medicii de familie sunt o verigă esențială în întreruperea lanțului de transmitere a COVID-19, practic 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: 

-prelungirea Contractului-cadru cel puțin pentru următoarele trei luni;  

-renunțarea la folosirea cardului de asigurat în aceasta perioadă, acesta fiind un posibil vector de 
contaminare; 

-eliminarea protocoalelor de prescriere care ne limitează activitatea, pentru medicația din listele A, B, D 
(renunțarea la steluțele care presupun inițierea tratamentului de către medicul de o anumită specialitate 
și continuarea acestuia în baza scrisorii medicale); 

-prelungirea valabilității scrisorilor medicale pentru pacienții cu patologie controlată, pentru a nu-i pune 
inutil pe drumuri, e mai mult decât binevenită;  

 -prelungirea valabilității certificatelor de handicap; 

 -prelungirea valabilității biletelor de trimitere către consultul de specialitate sau pentru investigații 
paraclinice până la 6 luni; 

-posibilitatea de a decide amânarea vaccinărilor în funcție de specificul fiecărui cabinet; 

-introducerea în pachetul de bază a consultației telefonice;  

-promovarea prin media a necesității triajului telefonic; 

- înlocuiri pe perioada de absență în care plata per capita să revina medicului înlocuit, iar plata per 
serviciu să revina medicului înlocuitor în plus față de serviciile acordate propriilor asigurați; 

-asigurarea de materiale de protecție necesare desfășurării în condiții de siguranță pentru pacienți și 
personalul cabinetului;  

-plata la o medie a ultimelor trei luni, indiferent dacă medicul intră în carantină sau izolare; 

-asigurarea unui spor de condiții epidemiologice deosebite. 

Medicii de familie sunt în prima linie în lupta cu pandemia COVID-19, dar, pentru a fi eficienți în această 
luptă, pentru siguranța populației și a personalului care lucrează în cabinetele medicilor de familie și în 
spitale, este necesară adoptarea urgentă a solicitărilor menționate mai sus. 

Cu stimă, 

Dr. Dina Mergeani 

Președinte SNMF 

 

 


