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Solicităm ălocăre de sume suplimentăre pentru CNAS, cu
destinătiă medicină de fămilie, lă rectificăreă bugetără .
Medicina de familie, deși este parte a sistemului public de sănătate, a fost în ultimii ani şi este incă nepermis neglijată. Deși majoritatea
deidenților recunoc utilitatea Asistenței Medicale Primare (AMP) ca parte dintr-un sistem de sănătate eficient și ni s-a promis adesea că pe agenda
publică se va prioritiza susținerea dezvoltării medicinii de familie, faptic abia mai supraviețuim. Minima creștere a finanţării în AMP în 2018, poate
acoperi strict creșterea costurilor pentru menținerea funcționării cabinetelor (datorită plații la curs euro a majorităţii redevenţelor, chiriilor, serviciilor,
utilităţilor etc), fără a permite nici o investiţie şi fără a face posibilă nici o creștere a veniturilor personalului, medici și asistente medicale.
Medicii de familie lucrează în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, deci veniturile cabinetelor provin din plata
serviciilor medicale, din FNUASS. În cabinetele de medicină de familie, medicii și asistenții fac parte din sistemul public de sănătate și este echitabil
să aibă venituri similare celorlalţi medici și asistenți care realizează servicii medicale în sistemul public de sănătate, pentru a nu se produce
dezechilibre majore în sistem, cu consecințe greu de depășit.
Deja asistentele medicale se îndreaptă spre spitale, datorită salariilor mai mari.Tinerii medici nu vor să mai aleagă la rezidențiat medicina de
familie.
Prin prezenta adresă reiterăm necesitatea creșterii finanțării în medicinia de familie, cu un procent între 9-17% din FNUASS total, cât este în
toate ţările europene, (în 2018 avem repartizat 5,83% din FNUASS) pentru a avea o asistență primară robustă, care să fie capabilă să asigure
întreaga gamă de servicii necesare populației la acest nivel, pentru a degreva eșaloanele superioare de apelări inutile, pentru a echilibra cheltuielile
în sistem. Cu toate că este în interesul tuturor, al medicilor, al sistemului și, foarte important, al cetățenilor, acest lucru nu a fost înţeles până în
acest moment.
Pentru a opri accentuarea actualei instabilități a AMP, este imperios necesară creșterea veniturilor medicilor și a asistentelor din cabinetele de
medicină de familie, de aceea vă supunem atenției calculele realizate de noi pentru ca acest lucru să fie posibil.
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I.
Am pornit în analiza noastră de la ceea ce știm că s-a realizat în primul semestru al anului 2018 și de la cheltuielile executate. Ţinând
cont de valorile punctelor PC/SM precum și de numărul de puncte raportate de CNAS ca realizate în acest interval în AMP, avem:

Tabel 1:
Trim I

Reg trim I

Val PC
Puncte PC

4,80
41.197.838,78

Val SM
Puncte SM

2,20
88.689.823,25

Total trim I

Trim II

Reg trim II

Total trim II

0,07
4,87
41.197.838,78 41.197.838,78

5,80
41.181.685,13

0,20
6,00
41.181.685,13 41.181.685,13

0,06
2,26
88.689.823,25 88.689.823,25

2,80
83.975.814,68

0,14
2,94
83.975.814,68 83.975.814,68

TOTAL
Media val. Pct.
5,43
82.379.523,91
Media val. Pct.
2,59
172.665.637,93

Reg trim II
8.236.337,03
11.756.614,06
19.992.951,08

TOTAL
447.723.585,64
447.327.895,70
895.051.481,34

Raportat în sume absolute, cheltuielile cu AMP din semestrul I 2018 arată astfel:
Tabel 2.
Lei PC
Lei SM
TOTAL

Trim I
197.749.626,14
195.117.611,15
392.867.237,29

Reg trim I
2.883.848,71
5.321.389,40
8.205.238,11

Total trim I
200.633.474,86
200.439.000,55
401.072.475,40

Trim II
238.853.773,75
235.132.281,10
473.986.054,86

Total trim II
247.090.110,78
246.888.895,16
493.979.005,94

Bugetul repartizat AMP în 2018, defalcat pe categorii de alocări conform legii, are urmatoarea configurație: Tabel 3
Buget alocat AMP
Medici nou veniti
CP
Ramas pt contractare
Pe semestru

1.959.039.000
3.000.000,00
60.000.000,00
1.896.039.000,00
948.019.500,00
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-

O prima constatare este aceea că în primul semestru 2018 nu s-au cheltuit decat 94,41% din bugetul alocat pe trimestru/semestru!
Știut fiind că numarul de pacienți înscriși pe listele medicilor de familie este variabil (in tabel 4, pe verticală) si că acest lucru influențează
numărul de consultații realizate, (în tabel 4, pe orizontală), în functie de acestea, la valorile medii de puncte PC/SM din semestrul I 2018 și la o
lista echilibrată din punct de vedere al grupelor de varstă ale pacienților, veniturile realizate de cabinetele MF în sem I 2018 au fost:
tabel 4
PC/SM 5,43/2,59;
Asigurati/Consultatii 100
200
800
4.936
6.361
1000
5.620
7.044
1200
6.303
7.728
1500
7.329
8.753
1800
8.354
9.779
2.000
9.038
10.462
2.200
9.722
11.146
2.500
10.747
12.172
3.000
12.456
13.881

300
7.785
8.469
9.152
10.178
11.203
11.887
12.571
13.596
15.305

400
9.210
9.893
10.577
11.602
12.628
13.311
13.995
15.021
16.730

480

15.135
16.160
17.869

În cele care urmează, în afară de necesarul sumelor calculate pentru plata cheltuielilor de funcţionare ale unui cabinet, pentru calcularea
sumelor necesare veniturilor personalului, s-a folosit media sumelor utilizate pentru plata salariilor personalul medical din cabinetele ambulatorului de
spital (preclinic)
Conform calculelor noastre, pentru a putea funcţiona, pentru a putea asigura unei asistente salariul mediu al unei asistente din ambulatoriu, iar
venitul unui medic de familie să fie echivalent unui medic din ambulatoriu, venitul brut al unui cabinet de medic specialist de familie ar trebui să fie
de 24.359 lei/lună.
Demonstrația acestei sume este următoarea (tabel 5, tabel 6, tabel 7, tabel 8):
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1.

Cheltuieli lunare minime de funcționare, fără personal (tabel 5):
Curent electric
Telefon, internet
Soft medical, semn. digit.,IT
Incalzire
Apa
Chirie, redeventa, rata cab.
Masina (intretinere, combustibil)
Taxe si impozite
Asigurari (cladire, personal, auto)
Deșeuri medicale
Consumabile
Birotică
Întreținere cabinet
Evaluare, CMR
EMC, cărti specialitate, cotizații
Protecția muncii, PSI
Fond investitii, reparatii
TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE CABINET

150
150
200
300
100
1.000
750
500
150
100
100
100
100
100
200
100
600
4.700

2. Cheltuieli lunare minime cu personalul nemedical si auxiliar (tabel 6):
Femeie de serviciu ½ de normă – contract de muncă, cu
taxe cu tot
1.200
Contabil – contract prestari servicii, cu taxe cu tot
1.000
TOTAL CHELTUIELI
2.200
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3.
Cheltuieli cu asistenta: Contractul-cadru obligă la necesitatea unei asistente angajate în fiecare cabinet. Deși în țară
există un număr considerabil de cabinete care au angajate mai multe asistente, am luat în calcul o singură asistentă pe cabinet.
Conform noii Legi a salarizării, venitul brut al unei asistente, de la 1 ianuarie 2018, în sistemul bugetar este (tabel 7):
Gradația
3
Gradație zero- sal Gradația 1 vechime 3-5 Gradația 2 vechime vechime 10 -15 Gradația 4 vechime Gradația 5 vechime
de baza
ani, + 7,5%
5-10 ani, + 5%
ani, + 5%
15 -20 ani, + 2,5%
peste 20 ani, + 2,5%
As
med
3.900
principal cu PL
Total costuri
As
med 4.788
principal cu PL

4.193

4.402

4.622

4.738

4.856

5.146

5.404

5.673

5.816

5.960

Am utilizat în calcul cheltuielile aferente unei asistente cu gradația 3, adica 5.673 lei/luna
1. Necesar sume pentru venituri medici (tabel 8):
LEGEA SALARIZARII APROBATA DE PARLAMENT - unitati preclinice( ex. Medicina școlară)
Gradație
zero- sal de Gradația 1 vechime Gradația 2 vechime Gradația 3 vechime Gradația 4 vechime Gradația 5 vechime
baza
3-5 ani, + 7,5%
5-10 ani, + 5%
10 -15 ani, + 5%
15 -20 ani, + 2,5%
peste 20 ani, + 2,5%
Medic
primar
Medic
specialist
Medic

12.250

13.169

13.827

14.519

14.882

15.254

9.702
6.272

10.430
6.742

10.951
7.080

11.499
7.433

11.786
7.619

12.081
7.810

Aceste cifre reprezinta venitul BRUT, din care se scad CAS, CASS și Impozit pe venit
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Am utilizat în calcul gradația 4, știut fiind că vârsta medie a medicilor de familie din România este de peste 50 ani (54 ani).
La nivelul anului 2017, nu cunoaștem numărul exact de medici de familie în funcție pe grade profesionale,. Cunoastem însă numarul acestora in 2016.
Raportat la numărul de medici în funcție de gradul profesional, costurile cu AMP ar trebui sa fie (tabel 9):
Total costuri cabinet medical pe lună:
Medici de familie, pe
grade profesionale,
în anul 2016
Număr medici

Costuri de funcționare

Medici primari

5828

27.391.600

12.821.600

33.062.244

86.732.296

160.007.740

Medici specialisti

4773

22.433.100

10.500.600

27.077.229

56.254.578

116.265.507

Medici fara grad

638

2.998.600

1.403.600

3.619.374

4.860.922

12.882.496

24.725.800

63.758.847

147.847.796

TOTAL COSTURI PE
LUNA în MF
11239

-

Utilitățile-

52.823.300

Costuri cu
personal

alt Costuri cu Venit
brut
TOTAL
asistenta
medici/luna

289.155.743

Deci, Total costuri în AMP pe an – fără Centre de Permanență: 289.155.743 X 12 = 3.469.868.916 LEI/an.
Această sumă reprezintă MINIMUL necesar pentru funcţionarea unui cabinet în 2018, fără dotare cu aparatura, fără renovări şi fără alte
investiţii.
Suma necheltuită din fila de buget a AMP în anul 2018, rămasă pentru semestrul 2 este de 1.000.987.518 lei.
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Pentru a alinia, în semestrul II din 2018, salariile asistentelor şi veniturile medicilor de familie cu ale colegilor lor, salariați în
ambulatorul preclinic, este necesară suma de 1.734.934.458 lei.

În consecință, solicităm ca la rectificarea bugetară care urmează să fie efectuată în curând, să luați în calcul o alocare
suplimentară în bugetul CNAS cu suma de 734.000.000 lei, destinată creșterii finanțării AMP.

II.
Aducem în discuție nevoile financiare ale Centrelor de Permanență, care sunt finanțate prin sume repartizate de la Ministerul Sănătății. Suma
alocată pentru 2018 (60.000.000 lei) a fost deja consumată cu acoperirea cheltuielilor acestora pentru primul trimestru. La solicitarea Ministerului
Sănătății a fost disponibilizată o altă suma din Fondul de Rezervă, care va acoperi cheltuielile serviciilor efectuate în lunile aprilie, mai și o parte din
iunie, restante la plată în acest moment.
Costul serviciilor efectuate lunar în Centrele de Permanență este de aproximativ 12.500.000 lei. Devine necesar a fi asigurată suma pentru plata
serviciilor care vor fi efectuate în lunile iulie – noiembrie 2018, deoarece serviciile din luna decembrie 2018 se vor plăti în luna ianuarie a anului viitor,
deci este nevoie să fie asigurată suma pentru următoarele 5 luni din 2018, adică 5 luni x 12.500.000 lei = 62.500.000 lei, doar pentru CP existente la
începutul anului 2018. Deoarece au fost înființate și alte CP în 2018, solicităm suma totală de 70.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor acestora
pană la finalul anului.
Colegii nostri din țară sunt disponibili sa participe la intalniri cu Dvs pentru a vă prezenta realitatea cu care se confruntă medicii de familie din
România.
Vă rugăm să ne dați un raspuns la această adresă in termenele prevăzute în Ord.nr 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor.
Cu stimă,
Preşedinte interimar FNPMF
Dr. Marina Pîrcălabu
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