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Obiectul: Medicii de familie din România, tratați discreționar în raport cu Legea sănătății 

 

Medicina primară reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale domeniului sănătății 

din România. Este cea care poate face diferența dintre viață și moarte, de cele mai multe ori. Practic, 

medicul de familie este cel care ia primul contact cu bolnavul, iar prin el pacientul urmează traseul 

specific fiecărei afecțiuni. Este strategul sănătății pacientului său.  

 Riscurile la care se expun medicii de familie în contactul cu bolnavii sunt foarte mari. În 

primul rând, nu se cunosc afecțiunile de care suferă pacienții decât după o primă examinare, iar  

șansele de contaminare sunt ridicate. Pentru a putea fi tratați corespunzător afecțiunii de care 

suferă, pacienții trebuie diagnosticați corect de către medicii de familie, rolul acestora fiind aproape 

la fel de important ca și al medicilor specialiști în condiții de boală.  

 Medicul de familie are un rol deosebit de important și în prevenirea unor boli, în consilierea 

pacienților săi pe partea de prevenție. Inclusiv în lupta împotriva răspândirii SARS-CoV-2, aceștia 

reprezintă un pilon de susținere a imunizării populației.  
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 Cu toate acestea, o mare parte dintre medicii de familie din România se consideră 

nedreptățiți atunci când vine vorba despre anumite facilități conferite de Lege 95/2006. 

 Astfel, luând în considerare aceste aspecte, medicii de familie, alături de medicii din 

instituțiile spitalicești, trebuie să beneficieze pe deplin de drepturile oferite de Legea sănătății, iar 

pentru aceasta, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1. Câți medici au beneficiat în ultimii doi ani de prevederile art. 419, lit.h din Legea 95/2006; 

2. Câți dintre beneficiari sunt medici de familie; 

3. Dacă printre beneficiari NU se numără și medici de familie, vă rog să explicați de ce. 

4. Respectos, solicit răspuns în scris! 

 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    

 

 

                                                                                                                                           Deputat PSD 

                                                                                                                                             MIHAI WEBER 

 




