
 
 

 
 

Către:   Ministerul Sănătății 

În atenția: Domnului Ministru Victor Costache 

  Domnului Secretar de Stat Horațiu Moldovan  

 

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, în calitatea sa de reprezentant al medicilor de 

ambulatoriu din România, indiferent de forma lor de organizare, vă supune atenției următoarele: 

1. Contextul actual al epidemiei cu virusul Covid-19 pune întregul sistem de sănătate sub o 

presiune deosebită 

2. Medicii din sectorul de ambulatoriu, precum și medicii de familie se află în prima linie de 

luptă cu această maladie, venind în contact cu numărul cel mai mare de pacienți potențial 

purtători ai virusului, contacți sau chiar infectați, majoritatea cu forme ușoare sau 

infraclinice 

3. Epuizarea stocurilor de materiale biocide și de protecție la cvasitotalitatea furnizorilor ne 

pun în imposibilitatea de a ne aproviziona cu aceste materiale indispensabile 

4. Informarea incompletă a furnizorilor cu datele medicale esențiale, aduse permanent la zi, ca 

urmare a comunicărilor insuficiente din partea DSP-urilor. 

5. Necesitatea standardizării  mesajului care trebuie transmis pacienților, într-un limbaj simplu 

și ușor de înțeles 

6. Posibilitatea depășirii capacității de răspuns eficient al sistemului de sănătate, mai ales în 

contextul apariției unor potențiale cazuri grave, cu risc vital, care să depășească numărul de 

paturi de ATI, instalații de suport respirator, etc 

Luând în considerare elementele expuse mai sus, vă solicităm luarea cu celeritate a unor măsuri 

excepționale, datorate situației de urgență în care ne aflăm. Astfel, considerăm imperios necesare: 

1. aprovizionarea prin DSP cu biocide și echipamente de protecție (mănuși, măști), deoarece 

stocurile existente în cabinete sunt pe cale de epuizare iar furnizorii nu au capacitatea de a 

reaproviziona 

2. comunicate zilnice adresate prin email de către DSP si CJAS/CASMB pentru toți furnizorii 

asupra măsurilor care trebuie luate, precum și a mijloacelor de prevenție și tratament. Nu 

este suficientă afișarea pe site-ul DSP, MS sau CNCCBT. 

3. Indicații simple și clare asupra măsurilor ce trebuie luate într-un cabinet în cazul prezentării 

unui caz suspect, precum și după preluarea respectivului pacient de către ambulanță. Să nu 

uităm că în activitatea uzuală nu sunt folosite în permanență echipamentele de protecție, 

care nici măcar nu există în stocuri suficiente. Nu trebuie ignorată capacitatea uneori 

limitată de procesare a informațiilor medicale de către pacienții aflați în categoriile cele mai 

vulnerabile. 

4. Repunerea cât mai rapid în funcțiune a SIUI, sau relaxarea sistemului informatic al CNAS 

pentru a putea scurta la maxim durata unei consultații, emiterea tipizatelor medicale online, 



 
 

 
 

chiar fără prezența pacientului cronic în cabinet atunci când este posibil, ridicarea rețetelor 

de către persoane cu vârsta sub 45-50 de ani ar trebui să fie regula, etc. 

Știm că aceste măsuri pot necesita câteva zile pentru implementarea lor, dar este imperios necesar 

să luăm măsurile cât mai rapid cu putință. 

 

Asigurându-vă de întreaga noastră cooperare, 

Dr. Cosmin Alexandrescu 

Președinte APMA 


