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Medicul de familie
prioritate a reformei în
sånåtate

În acest sens se înscrie ¿i noua reformå a
sistemului sanitar care pune pe primul plan
profilaxia ¿i îngrijirile la domiciliu, activitå¡i
specifice medicului de familie.

Prin urmare, noua lege sanitarå (nr. 95 / iunie
2006) îi då medicului de familie statutul de
specialist în consilierea sånåtå¡ii pacien¡ilor såi.

În spiritul celor de mai sus MSP va lansa un
amplu program de asisten¡å medicalå primarå
cu referiri prioritare asupra omului sånåtos sau
aparent sånåtos.

Programul are douå componente principale:
evaluarea stårii de sånåtate a întregii popula¡ii ¿i
îmbunåtå¡irea stårii de sånåtate prin ac¡iuni
preventive, curative ¿i de monitorizare a bolilor
cu impact major.

Evaluarea stårii de sånåtate va consta într-un
examen clinic efectuat de medicul de familie
fiecårui pacient înscris pe lista sa sau care se
prezintå pentru evaluare, fårå så fie asigurat,
urmând ca ulterior så beneficieze de un set de
analize reprezentativ pentru evaluarea riscului de
a dezvolta afec¡iuni cardiovasculare, pulmonare,
hepatice, diabet etc.

Pe termen scurt acest lucru va însemna o
cre¿tere a cheltuielilor concordant cu o posibilå
cre¿tere a numårului de bolnavi noi descoperi¡i
înså, pe termen lung, cheltuielile se vor diminua
¿i starea de sånåtate a popula¡iei se va îmbunåtå¡i.

Comisia de specialitate MF din MSP a desfå-
¿urat în ultimele luni ale anului 2006 o intenså

activitate menitå så punå în aplicare, så facå viabil
un asemenea program, adoptându-l la posibi-
litå¡ile concrete existente în cabinetele medicilor
de familie.

În acest sens, pe lângå negocierile cu repre-
zentan¡i MSP privind sursele de finan¡are ¿i banii
necesari derulårii unui asemenea program,
Comisia de Medicinå de Familie a recomandat
ca fiecare cabinet de medicinå de familie så fie
dotat cu un întreg sistem IT (calculator, impri-
mantå, soft, internet etc.). Un asemenea sistem
informa¡ional realizat în asisten¡a medicalå
primarå va permite crearea unei baze de date
foarte utilå pentru stabilirea unor prognoze care
så permitå o finan¡are a sistemului sanitar docu-
mentatå ¿i adaptatå nevoilor reale de sånåtate
ale popula¡iei.

Mai devreme sau mai târziu, vrem sau nu
vrem, acesta va fi viitorul medicinei.

Comisia de specialitate MF din MSP apreciazå
cå acum este momentul în care medicul de
familie så-¿i dovedeascå valoarea în sistemul de
asisten¡å medicalå.

Realizarea acestui program depinde de efortul
conjugat, atât al medicilor de familie, cât ¿i al
pacien¡ilor såi care vor trebui så se supunå acestei
activitå¡i, responsabilitatea efectuårii controlului
fiind atât a medicului de familie cât ¿i a cetå-
¡eanului.

De asemenea, Comisia de specialitate MF din
MSP a aprobat proiectul întocmit de Comisia de

Medicina modernå aduce din ce în ce mai mult în
actualitate promovarea stårii de sånåtate ¿i prevenirea
îmbolnåvirilor ca prioritå¡i în asisten¡a medicalå primarå.
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Medicinå de Familie a Colegiului Medicilor privind
noul Contract Cadru pe anul 2007. Acesta
prevede o cre¿tere a valorii punctului cu pânå la
40% ¿i o alocare mai mare de fonduri pentru
serviciile medicale efectuate de medicii de familie.

De precizat cå finan¡area programului de
evaluare a stårii de sånåtate a popula¡iei se face
din fonduri ale MSP, fonduri diferite de cele pe
care medicul de familie le prime¿te de la Casa de
Asiguråri pentru serviciile medicale stabilite în
contractul cadru.

Tot o preocupare a Comisiei de specialitate
MF din MSP o reprezintå ¿i supravegherea bunei
desfå¿uråri a instruirii medicilor reziden¡i de MF
în cadrul activitå¡ii postuniversitare.

În acest sens, Comisia MF a fåcut unele re-
comandåri Centrului Na¡ional de Perfec¡ionare
Postuniversitarå a Medicilor ¿i Farmaci¿tilor privind
adaptarea curriculei de pregåtire a reziden¡ilor în
raport cu noile cerin¡e ale Uniunii Europene.

Totodatå, Comisia MF a propus ca stagiul
practic de medicinå de familie så se realizeze sub
directa supraveghere a unor medici primari de
medicinå de familie, acredita¡i ca instructori
formatori, recunoscu¡i atât de Catedrele de
Medicinå de Familie din Centrele Universitare cât
¿i de Centrul de Perfec¡ionare Postuniversitarå a
Cadrelor Medicale. 
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