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COMUNICAT

În data de 21.10.2022, membrii delegați ai tuturor asociațiilor membre ale Asociației Societatea Națională
de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) au ales viitoarea conducere a SNMF. 

Votul actual a evidențiat că se dorește o continuitate și, în același timp, o dinamică nouă a SNMF, orientată
spre susținerea dezvoltării asociațiilor locale și promovării recunoașterii rolului medicilor de familie, atât în
echipa medicală, cât și în sistemul de sănătate din România.  

Rezultatele finale în urma alegerilor:
Președinte: 
Dr. Dina Mergeani (Constanța)
Vicepreședinți:
Dr. Carmen-Adriana Dogaru (Dolj)
Dr. Gheorghe-Gindrovel Dumitra (Dolj)
Dr. Mihai-Sorin Iacob (Timiș)
Dr. Răzvan-Florentin Miftode (Iași)
Dr. Ioana-Daciana Toma (București-Ilfov)
Secretari:
Dr. Remus-Sebastian Șipos (Mureș)
Dr. Csongor Toth (Arad) 
Trezorier: 
Dr. Mihaela Nastasă (Iași)

SNMF, prin proiectele și parteneriatele dezvoltate până în prezent, a făcut ca specialitatea medicină de
familie să fie prezentă atât în percepția publică, cât și în rândul celorlalte specialități. Parteneriatele cu alte
societăți  profesionale  au  adus  recunoaștere  națională  și  internațională,  SNMF  devenind  o  organizație
profesională apreciată de  publicul larg și respectată de autorități.  Efortul depus în acest sens de fiecare
conducere  a  SNMF  de  până  acum  va  fi  continuat,  pentru  a  consolida  și  dezvolta  cât  mai  mult
profesionalismul fiecărei generații de medici de familie. Astfel, SNMF asigură partenerii și colegii că vor
găsi în continuare sprijin permanent în noi.

Conducerea SNMF promovează o  strategie  clară  în  sprijinul  tuturor  medicilor  de  familie,  atragerea  de
proiecte noi către SNMF și, în același timp, dezvoltarea specialității noastre pe plan profesional.

Vă invităm  să vă alăturați SNMF!
Împreună, putem face o schimbare în mai bine!   

Biroul Executiv al SNMF
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