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RAPORT DE ACTIVITATE 2019-2020  – CONSILIUL DIRECTOR – PREŞEDINTE 

SOCIETATEA TIMIŞ DE MEDICINĂ DE FAMILIE 

Stimaţi colegi medici de familie din judeţul Timiş, 

 Anul 2020 este un an deosebit din multe puncte de vedere, contextul actual al pandemiei cu noul virus SARS-COV2 

influențând societatea românească din multe punte de vedere, de altfel similar cu întreg mapamondul. Pe lângă 

aspectele medicale, limitarea activităților cotidiene ne-au influențat existența la toţi.  

Măsurile adoptate atât la nivel național cât și internațional în scopul reducerii riscului de răspândire a infecției cu 

noul virus SARS-COV2 a făcut imposibilă inclusiv desfășurarea manifestărilor medicale tradiționale, dar şi a 

activităților educaționale față în față, în multe situații apelându-se la variante virtuale pentru unele din aceste 

activități. Din nefericire aspectele epidemiologice nu s-au stins și limitările consecutive persistă. 

În acest context Consiliul Director al STMF a fost nevoit să decidă că ediţia I-a a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE DE 

MEDICINA FAMILIEI, “MEDICINA DE FAMILIE, BAZA UNUI SISTEM MEDICAL MODERN” programată în data de 23-25 

Octombrie 2020 (programată inițial şi votata de către AG să se desfășoare în acest an în Timişoara), să se amâne la o 

dată ulterioară pe care o vom stabili împreună în anul 2021. 

După mai mult de 1 an de la preluarea funcţiei de Preşedinte al Societăţii Profesionale de Medicină de Familie, din 

judeţul Timiş, consider că o obligaţie morală să vin în faţa dumneavoastră cu un Raport de Activitate, având în 

vedere marea responsabilitate pe care am preluat-o prin această funcţie, care ne onorează pe toţi membrii 

Consililului Director, şi care sunt rezultatul unor alegeri libere şi cu adevărat democratice, fiind transmise inclusiv pe 

Facebook in direct, pentru a garanta o transparentă totală, aşa cum am precizat încă de la început, când am acceptat 

această mare provocare pentru toţi. 

Voi defalca acest raport pe mai multe capitole şi anume: I.Raport juridic şi organizaţional, ÎI.Raport Profesional 

Ştiinţific, III.Apariţii Mass-Media şi Comunicare, IV.Raport Acţiuni întreprinse în Starea de Urgenţă respectiv Alerta 

a Pandemiei COVID 19, V – Raport Financiar care va fi comunicat de expertul contabil impreuna cu cenzorii. 

1. Număr membri STMF: la 31.12.2018, 31.12.2019, 20.07.2020  

NR. 
CRT. 

MEMBRI STMF 2018 
Conform evidentei SNMF MEMBRI STMF 2019 MEMBRI STMF 20.07.2020 

1 40 106 167 

 

2. OBIECTIVE ATINSE (2019 - 2020): 
 

►Reorganizarea asociaţiei profesionale STMF în conformitate cu cerinţele membrilor exprimate în cadrul 
Adunărilor Generale STMF şi a unor principii democratice de respect, colaborare, comunicare, transparenta şi a unor 
principii profesionale de bune practici medicale. 
►Creșterea numărului de membrii  
►Organizarea unor conferinţe, cursuri şi workshopuri tradiționale cu teme centrate pe educaţie medicală continuă 
în Medicină de Familie și pliate pe cerinţele şi tematicile propuse de către membrii STMF  
►Reprezentarea membrilor STMF la nivel local, naţional şi european 
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Capitol I – Raport Juridic şi organizaţional. 

Din păcate o mare nerealizare, a fost preluarea acestei funcţii în condiţii de criză, în sensul că în loc să avem parte de 

o susţinere şi de o preluare democratică a activităţii întregului Consiliu Director, de la fosta conducere, ne-am trezit 

că am fost chemaţi direct în Instanţa Judecătorească, de către fosta Preşedintă, din motive neîntemeiate din 

nefericire. 

Acest lucru a continuat din păcate până în prezent, prin tot felul de recursuri şi apeluri în instanţă, cu toate că am 

primit o Hotărâre Judecătorească definitivă, de intrare în drepturi legale a întregii echipe a noului Consiliu Director al 

STMF, conform Alegerilor democratice desfăşurate în data de 20 Martie 2019. Trebuie să precizam că această 

activitate de apărare în Instanţă a fost dusă la bun sfârşit de doamna Avocat Cecilia Păunescu, care reprezintă oficial 

STMF, căreia dorim să-i mulţumim personal cu această ocazie, pentru implicarea dânsei, în susţinerea cauzei STMF. 

Cheltuielile de Judecată au fost suportate din buzunarele noastre proprii, ale majorităţii membrilor CD, întrucât noi 

nu am avut acces nici atunci, şi din păcate nici în prezent, la Documentele Financiar – Contabile originale ale 

„Societăţii Timiş de Medicină de Familie”. Din păcate, cu toate că există o Hotărâre Judecătorească, care obliga 

transferul documentelor financiar – contabile la noua conducere, şi au fost la fostul sediu organele îndreptăţite să 

realizeze acest transfer şi anume: Executorul Judecătoresc, împreună cu avocatul, şi Poliţia, se refuza în continuare 

predarea documentelor originale, de la fosta Preşedinta, până în momentul în care vă prezentăm acest Raport. 

Vechiul cont al STMF fost închis cu zero RON. Am aflat de existenţa unui cont EURO care şi acesta a fost închis. 

Ambele conturi au fost închise de către fosta preşedinta. Am preluat practic o Societate Profesională devalidata 

financiar. Situaţia financiar contabila preluata a fost pe un bilanţ negativ din păcate. Am realizat un Audit Financiar, o 

expertiza judiciară a situaţiei financiar contabile care este în desfăşurare, pentru a clarifica această situaţie nepermis 

de prelungită şi bizară, în comparaţie cu alte organizaţii profesionale de la nivel naţional care au strâns sume 

considerabile având capacitatea achiziţionării unor sedii ale acestor organizaţii. 

Vestea bună este ca noul CD al STMF a reuşit deschiderea unui nou Cont Bancar la Banca Transilvania Timişoara, iar 

cei care doriţi să fiţi alături de noi, în calitate de membrii şi să participăm împreună la reconstrucţia „Societăţii Timiş 

de Medicină de Familie”, având la baza noi principii fundamentale pe care dorim să le implementăm la nivelul 

asociaţiei profesionale cum ar fi: respectul, profesionalismul, credibilitatea, demnitatea, şi o comunicare dar mai ales 

colaborare mai eficientă între colegi la nivel local si national. 

Vă invităm pe toţi care sunteţi aproape de aceste libertăţi cetăţeneşti, să deveniţi membrii ai ASOCIATEI 

PROFESIONALE STMF şi să contribuim cu toţii la reclădirea organizaţională a asociaţiei STMF: 

BANCA TRANSILVANIA - CONT STMF: RO55BTRLRONCRT0060544903 

Am stabili împreună cu dumneavoastră, cuantumul cotizaţiei anuale pentru STMF în valoare de: 

300 RON/an pentru membrii STMF, in cadrul Adunarii Generale Convocată de Consiliul Director în data de 31. 

Octombrie 2019 de la AMG.  

Detalii despre modalitatea de înscriere şi documentele necesare, le puteţi descărca direct de pe Site-ul STMF la 

următorul Link: 

 https://stmf.ro/membrii-stmf/ 
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De asemenea în cadrul AG 31 Octombrie 2019, dumneavoastră aţi hotărât prin vot liber, iniţierea unei acţiuni 

Judecătoreşti pentru obţinerea documentelor financiar contabile şi clarificarea patrimoniului STMF de la fosta 

Preşedintă, acţiune care se afla în desfăşurare pe rol, conform dorinţei unanime a membrilor STMF. 

Vă vom informa permanent despre toate aspectele juridice care vor apărea cu siguranţă, unul dintre principalele 

obiective ale noastre fiind transparenţa totală faţă de medicii de familie din Timiş, şi informarea lor corectă despre 

toate modificările legislative sau juridice care apar. 

Legat de apărarea specialităţii noastre de medicina de familie, menţionez că în această perioadă, în calitatea mea de 

Membru în Comisia de Sănătate de Medicină de Familie, din cadrul Ministerului Sănătăţii, am contribuit activ la 

redactarea mai multor documente aprobate de Comisie, venite să susţină o activitate medicală în condiţii decente şi 

civilizate ca în restul ţărilor europene, şi am promovat fără echivoc documentul cu cele 10 puncte – SOS Medicina de 

Familie - propuse de echipa STMF şi Patronatul Timiş, la Mesele Rotunde organizate atât împreună cu SNMF, cât şi la 

cea organizată cu UPIMF la Timişoara, fapt pentru care le mulţumesc încă o dată colegelor din CD care au participat 

la organizarea acestora într-un mod activ. De asemenea am contribuit activ la redactarea noului Curriculum de 

rezidentiat si la modificarea bibliografiei examenului de primariat in medicina de familie care se va implementa de 

anul viitor. 

Credem că este foarte bine să delegăm din activităţile şi responsabilităţile echipei din CD al STMF pe Departamente 

de activitate, deoarece epoca în care un singur om le putea realiza pe toate a apus. Sigur că deciziile vor fi luate atât 

în CD cât şi în Adunarea Generală a STMF dar în urma analizei şi raportului stabilit pe diferitele departamente. 

Aşa am începute construirea unor Departamente STMF reale şi nu doar pe hârtie, în care membrii din departament 

să se implice activ şi să încerce să rezolve cât mai multe din probleme care apar în acel domeniu cum este spre 

exemplu: 

Departamentul Centrelor de Permanentă care este reprezentat de către Dr. Daniela Elekes, Dr. Ciucure Oana şi Dr. 

Gruici Adrian. Dacă veţi fi nemulţumiţi de activitatea acestor colegi, vă rugăm să veniţi alături de ei, şi să vă implicaţi 

activ şi direct, la bunul mers al activităţii din diversele domenii de activitate ale medicilor de familie. Este foarte uşor 

de criticat, însă cu mult mai greu este să schimbi o situaţie creată de decidenţi, fără o susţinere reală de la baza 

organizaţiei adică de către toţi membrii ei care pot da o consistentă organizaţională. 

Al doilea este Departamentul Juridic al STMF, care se cuvine de drept colegelor Dr. Ioana Aliona şi Dr. Daniela Dan, şi 

doamna Avocat Cecilia Punescu implicate activ în legislaţie şi problemele juridice, şi care au o mare experienţă în 

domeniu de la suspendarea acreditarii ANCMS în medicină primară. Ele vă vor informa permanent de modificările 

legislative din domeniul Medicinei de Familie. 

Aceste Departamente vor colabora în permanentă cu Patronatul Timiş, colegele fiind membre în CD atât la STMF cât 

şi la Patronatul Timiş, care are ca principale atribute apărarea din punct de vedere juridic şi legislativ, a specialităţii 

de Medicină de Familie. Eu am considerat că nu trebuie să fac parte din conducerea Patronatului Timiş, pentru a 

separa activitatea profesional ştiinţifică care ocupă tot timpul existent pe care îl avem la dispoziţie. 

Al treilea Departament este cel de Comunicare în care doamnele Dr. Adina Popescu, Dr. Ioana Pădure în calitate de 

secretar al STMF, preiau diversele contracte şi programează colaborarea noastră cu diverse companii care doresc să 

susţină STMF. Această activitate este susţinută de către toţi membrii CD pentru a putea echilibra situaţia financiară 

actuala deficitară. Secretarul ales al CD al STMF este doamna dr. Ioana Greavu Pădure, care are atribuţii în 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice. Pe măsură ce ne vom consolida organizaţional, vom crea mai multe 

departamente profesionale bineînţeles la sugestia şi nevoile dumneavoastre ale Medicilor de Familie din Timiş. 

Consider că un Preşedinte STMF poate să îndeplinească prerogativele doar printr-o delegare cât mai corectă a 

atribuţiilor Societăţii şi cooptarea dumneavoastră, a tuturor membrilor asociaţiei profesionale, pentru că dorim că 

reforma să pornească de jos în sus adică de la membrii organizaţiei spre CD şi nu invers. Noi am fost votaţi de către 

dumneavoastră pentru a vă îndeplini speranţele şi aşteptările voastre şi nu invers. De aceea voi sprijini permanent, 

voi veghea sau voi contribui la respectarea dreptului de exprimare al fiecăruia dintre membrii noştri, chiar dacă este 
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vorba de critici şi acuzaţii care ne pot fi aduse, şi vă voi încuraja în acest sens cu respectarea principiilor democratice, 

de respect reciproc şi de deontologie profesională. În acest sens am emis un Regulament de ordine interioară în ceea 

ce priveşte activitatea de pe grupurile de discuţii pentru a mentine un cadru constructiv bazat pe etica si bun simt. 

Avem nevoie permanent de Feed Back-ul vostru bazate pe respect. 

Din punct de vedere organizaţional mai avem enorm de multe de făcut, dat fiind faptul că acestea creează costuri 

financiare iar noi am pornit cu un cont zero, şi toată echipa din CD am sponsorizat practic organizaţia până acum, de 

la alegerile din 20 martie 2019. 

Aşa cum am promis la alegeri, în ziua următoare am creat mai multe Platforme de Comunicare online a Membrilor 

STMF: doua pe WhatsApp, una a Consiliului Director, şi cealaltă a tuturor membrilor STMF cât şi a membrilor 

Patronatului Timiş, pe care îl considerăm că o instituţie cu caracter sindicalist, menit să apere drepturile şi interesele 

fiecărui membru medic de familie de la nivel judeţean, şi una fără cealaltă nu pot exista cu siguranţă.  

Am creat şi Grupul STMF pe Facebook la care vă invităm pe toţi să participaţi activ pentru informarea permanentă a 

problemelor întâmpinate de dumneavoastră şi o mai bună comunicare între noi: 

https://www.facebook.com/groups/263679844991134/?ref=share 

De asemenea, a fost creat pe email Yahoo- Grupul Yahoo - STMF, unde v-am informat permanent în legătură cu 

toate Conferinţele, Congresele, Simpozioanele, Cursurile existente atât la nivel local cât şi regional, naţional şi 

internaţional. Este de datoria mea, şi unul dintre principalele atribute ale mele în calitate de Preşedinte al unei 

Organizaţii Profesional ştiinţifice, alături de CD, să vă informăm şi să vă ajutăm să participaţi la cât mai multe ore de 

Educaţie Medicală Continuă pentru creşterea calităţii actului medical în cabinetele medicilor de familie din judeţ. 

Aceste grupuri de discuţii ale membrilor STMF şi Patronat Timiş au în prezent doi administratori de grup şi anume Dr. 

Elekes Daniela şi Dr. Gruici Adrian. 

Am reuşit tot în domeniul organizaţional realizarea unei noi pagini web a Societăţii Timiş de Medicină de Familie, 

care reflectă activitatea societăţii profesionale din care puteţi să vă informaţi permanent despre evenimentele sau 

proiectele viitoare, aşa cum am promis la alegeri. Linkul paginii este următorul: 

https://stmf.ro/ 

Pe parcursul anului 2019 am avut convocări lunare ale Colegiului Director, precum şi şedinţe lunare în care am avut 

Adunări Generale ale membrilor STMF, unde au fost luate deciziile legate de realizarea obiectivelor societăţii 

profesionale până la apariţia Pandemiei Covid 19, care ne-a împiedicat obiectiv organizarea întrunirilor în ultimele 3 

luni. 

Si sa ne reamintim in final de organizarea Balului de Craciun al Medicilor de Familie, care speram sa devina o traditie 

daca conditiile Pandemiei Covid 19 ne va permite acest lucru, deoarece consideram ca un punct important sau 

necesar in activitatea medicilor de familie din judetul Timis este si socializarea si posibilitatea de a ne cunoaste si a 

comunica mai eficient intre noi. 
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Capitolul II - Raport Profesional ştiinţific. 

Trebuie să recunosc că este domeniu pe care îl urmez cu cea mai mare plăcere şi considerăm că avem foarte multe 

lucruri de făcut împreună, cu cei care doresc să se implice în acest sens. Vă invităm să vă implicaţi activ pe cei care 

doriţi în această activitate medicală de cercetare în medicină primară. 

Acest capitol îl considerăm ca fiind unul de succes prin bogata activitate pe care am reuşit să o prestăm împreună cu 

multi colegii din Timiş. Sunt fericit că am avut participanţi colegi medici de familie şi specialişti din Timiş, la mai multe 

Cursuri EFSUMB Endorsed, organizate la nivel european, atât la Viena cât şi la Braşov, care sunt două momente de 

referinţă pentru practica ultrasonografică din cabinetele medicilor de familie, fiind primele organizate pentru 

medicina primară la nivelul Federaţiei Europene de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, cu Diplome de Participare 

Europeana, eliberate de către EFSUMB. 

Lucrăm împreună cu mulți colegi de la nivel naţional și internațional, la numeroase proiecte europene, în care să fie 

implicați medicii de familie din Timiş, și pot să vă dau exemplu proiectului cu “Neuropatia şi Piciorul Diabetic în 

practică medicului de familie” în care am fost implicat direct în calitate de formator, și am prezentat în Timișoara 

deja Ediția a IV a, în data de 2 Noiembrie 2019, la care aţi participat într-un număr considerabil: 

https://snmf.ro/2019/09/30/anunt-ateliere-podiatrie-toamna-2019/ 

Am derulat la sfârşitul anului 2019 Proiectul European Transfrontalier România – Serbia care se va desfăşura pe o 

perioadă de 4 ani prin Spitalul Municipal de Urgenţă Timiş, intitulat de noi ThyroScreen, despre care aţi fost 

informaţi în momentul inaugurării. Este un proiect care implică pentru prima dată toţi Medicii de Familie din Timiş 

care vor fi invitaţi să participe activ la identificarea persoanelor cu risc crescut spre patologie tiroidiană, prin 

completarea unor Chestionare de identificare a persoanelor cu risc crescut pentru patologie tiroidiană. Detalii despre 

participarea dumneavoastră la această includere a pacienţilor precum şi chestionarele le puteţi găsi la adresa: 

https://stmf.ro/2020/07/13/invitatie-participare-a-medicilor-de-familie-din-timis-la-proiectul-thyroscreen-

chestionar-de-evaluare-persoane-cu-risc-crescut-pentru-patologie-tiroidiana/ 

Vor fi angajaţi, pregătiţi, şi implicaţi direct în cadrul acestui proiect European interdisciplinar de stratificare a riscului 

oncologic tiroidian, un număr de 20 Medici de Familie Investigatori, part-time, care vor realiza efectiv proiectul de 

screening ecografic la populaţia cu risc crescut de patologie tiroidiană difuză şi focala. Este un proiect la care lucrez 

de aproape 20 de ani şi mă bucur că a fost iniţiat în Timiş.  

Am susţinut în calitate de Senior Medical Expert un număr de 6 Workshopuri care s-au desfăşurat atât în Timişoara, 

la care aţi participat mulţi dintre dumneavoastră cât şi în Serbia la Veliko Gradişte, în care am sustinut mai multe 

prezentări în calitate de lector în domeniul Examenul ecografic tiroidian în practica medicului de familie. 

https://www.facebook.com/100001916715243/posts/3116917491715444?sfns=mo 

Mai multe detalii despre acest proiect găsiţi direct pe site-ul Proiectului Transfrontalier: 

https://thyroscreen.ro/ 

Vă pot spune că lucrăm în paralel la mai multe proiecte in colaborare cu mai multe catedre UMF Timsoara și vă 

invităm să vă alăturați și să facem o echipă puternică și profesionistă în Timiș. 
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Vă anunţam că în cadrul ultimei Şedinţe de Senat ale SNMF de la Piteşti, din data 25. Octombrie 2019, am fost ales 

cu unanimitate de voturi de către colegii senatori în calitatea de Reprezentant oficial al SNMF la EGPRN (European 

General Practice Research Network), ceea ce mă onorează şi sunt convins că vom reuşi să implicăm activ membrii 

atât ai STMF cât şi ai SNMF să colaboreze şi să participe la cât mai multe cursuri, întâlniri şi studii de cercetare 

europene în domeniul medicinei primare. Vrem să încurajăm cercetarea în medicină primară şi medicină bazată pe 

dovezi ca unic mijloc de creştere a calităţii actului medical în domeniul nostru. 

Avem în derulare un nou Studiu internaţional realizat de Örenäs Research Group din cadrul EGPRN (European 

General Practice Research Network) referitor la îmbunătăţirea diagnosticul precoce a cancerului în medicina 

primară, care este un proiect de cercetare internaţională de tip Delphi în 3 etape, şi la care participăm un număr de 6 

colegi din România.  

Legat de activitatea şi implicarea mea directă în activităţile ştiinţifice atât la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional vă ataşez prezentările şi lucrările de la Conferinţele, Congresele, Workshopurile prezentate în această 

ultimă perioadă de 12 luni de către mine în calitate de Preşedinte STMF şi în care am transmis dorinţa colegilor din 

Timiş spre colaborare pluridisciplinară şi implicare în activităţi profesional ştiinţifice: 

 

1. FAMILY PHYSICIAN'S EXPERIENCE WITH ADVANCED TECHNIQUES: AN EXAMPLE FROM ROMÂNIA, Speaker: Iacob 
Mihai Sorin, the 8th Internaţional Trakya Family Medicine Congress, TAHEK, held on March 2019 în Edirne, Turkey, 
Program Book, p.1. 

2. ECOGRAFIA CLINICĂ DE PRIM CONTACT CU PACIENTUL ÎN PRACTICĂ ZILNICĂ A MEDICULUI DE FAMILIE: 
ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE, SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ A GRUPULUI DE EXCELENTA ECOGRAFIA MF, MODERATOR, Dr. 
Mihai Iacob, Program Ştiinţific, Ediţia a XV-a, Conferinţa de Medicină Familiei, 28-31 Martie,2019, Bucureşti, P.21-22. 

3. Point of Care Ultrasonography în Family Doctors practice. Noţiuni Elementare de ecografie tiroidiană pentru 
practica medicului de familie şi prezentarea unui algoritm de diagnostic inteligent ca un mijloc de suport de 
clasificare a riscului patologiei tiroidiene difuze şi focale. Noţiuni introductive de Strain Elastografie în practică 
medicului clinician. Grupul de Excelenta Ecografia MF, Mihai Iacob, Octavian Neagoe, Mihaela Ionica, Workshop, 
Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Program Ştiinţific, Ediţia a XV-a, Conferinţa de Medicină Familiei, 
28-31 Martie, 2019, Bucureşti, P.25. 

4. THE POINT OF CARE PEDIATRIC ULTRASONOGRAPHY ÎN FAMILY DOCTORS PRACTICE. HIP ULTRASOUND 
SCREENING OF INFANTS ÎN PRIMARY HEALTHCARE - REALITY OR UTOPIA?, Mihai Iacob, ACTA MEDICĂ MARISIENSIS- 
Official publications of the University of Medicine, Pharmacy and technology of Târgul Mureş, Volume 65, 
Supplement 5, 2019, The XXII Naţional Conference of the Romaniana Society of Ultrasound în Medicine and Biology 
(SRUMB), May 9-11, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, p.34 

5. USE OF THE FOCUS (FOCUSED CARDIAC ULTRASOUND) SCREENING OR RAPID CARDIAC ASSESSMENT (RCA) AT THE 
HIGH RISK PATIENTS ÎN PRIMARY HEALTHCARE. UPDATES AND PERSPECTIVES, Mihai IACOB, Ana REMES, Madalina 
STOICAN, ACTA MEDICĂ MARISIENSIS- Official publications of the University of Medicine, Pharmacy and technology 
of Târgul Mureş, Volume 65, Supplement 5, 2019, The XXII Naţional Conference of the Romaniana Society of 
Ultrasound în Medicine and Biology (SRUMB), May 9-11, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, p.35 

6. THE THYROSCREEN PROJECT - AN INTERDISCIPLINARY THYROID ULTRASOUND SCREENING, REPRESENTED A POC-
US THYROID STUDY IN HIGH-RISK POPULATIONS AND USES OF AN INTELLIGENT DIAGNOSTIC ALGORITHM BY THE 
FAMILY PHYSICIANS WITH THE AIM OF RISK STRATIFICATION ÎN THYROID PATHOLOGY INTEGRATED WITH 
HISTOPATHOLOGICAL RESULTS, IACOB Mihai, ACTA MEDICĂ MARISIENSIS- Official publications of the University of 
Medicine, Pharmacy and technology of Târgul Mureş, Volume 65, Supplement 5, 2019, The XXII Naţional Conference 
of the Romaniana Society of Ultrasound în Medicine and Biology (SRUMB), May 9-11, 2019, Târgul Mureş, România, 
Book of Abstracts, p.35. 

7. AN EXPERIMENTAL ULTRASOUND KIDNEY SCREENING ON THE DIABETES PATIENTS TO ANALYZE THE CLINICAL-
ULTRASONOGRAPHIC CORRELATION AMONG MODIFIED GLOMERULAR FILTRATION RAŢE ÎN CHRONIC KIDNEY 
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DISEASE AND RENAL STIFFNESS WITH STRĂIN ELASTOGRAPHY BY THE FAMILY PHYSICIANS, M. Iacob1,2, M. Stoican3, 
A. Remes3, ACTA MEDICA MARISIENSIS - Official publications of the University of Medicine, Pharmacy and technology 
of Târgul Mureş, Volume 65, Supplement 5, 2019, The XXII Naţional Conference of the Romaniana Society of 
Ultrasound în Medicine and Biology (SRUMB), May 9-11, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, p.36. 

8. THE LOG BOOK FOR FAMILY MEDICINE TRAINING – FEEDBACK ON THE IMPLEMENTATION PROCESS, Neculau 
Andrea, Enachescu Viorela, Florea Mira, Balan Anca, Iancu Adela, Dumitrescu Madalina, Iacob Mihai, ACTA MEDICA 
MARISIENSIS - Official publications of the University of Medicine, Pharmacy and technology of Târgul Mureş, Volume 
65, Supplement 4, 2019, The Naţional Conference DAY OF THE FAMILY DOCTOR, Family Medicine a Holistic Approach 
Centered on the Paţient, May 15-18, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, p.7. 

9. Diagnosticul precoce ecografic al patologiei oncologice în practică medicului de familie. Screeningul oncologic 
ecografic în medicină primară intre mit şi realitate. Oral Presentation, Mihai Iacob, Sesiunea Grupului de Lucru 
Ecografia MF, The Naţional Conference DAY OF THE FAMILY DOCTOR, Family Medicine a Holistic Approach Centered 
on the Paţient, May 15-18, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, p.33. 

10. Proiectul Thyroscreen – Un screening ecografic tiroidian integrat pluridisciplinar la populaţia cu risc crescut 
realizat în medicină primară. Diagnosticul precoce al patologiei tiroidiene focale maligne în cabinetul medicului de 
familie. Oral Presentation, Mihai Iacob, Sesiunea Grupului de Lucru Ecografia MF, The Naţional Conference DAY OF 
THE FAMILY DOCTOR, Family Medicine a Holistic Approach Centered on the Paţient, May 15-18, 2019, Târgul Mureş, 
România, Book of Abstracts, p.33. 

11. Sesiune LIVE – Prezentarea unui screeening oncologic ecografic general în timp real. Oral Presentation, Mihai 
Iacob, Sesiunea Grupului de Lucru Ecografia MF, The Naţional Conference DAY OF THE FAMILY DOCTOR, Family 
Medicine a Holistic Approach Centered on the Paţient, May 15-18, 2019, Târgul Mureş, România, Book of Abstracts, 
p.33. 

12. Ecocardiografie practică pentru medicul de familie. Sesiune organizată printr-un grant educațional Philips. 
Experți: Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Dr. Sorina Mihăilă, Formator MF: Dr. Mihai Iacob, CURS NAŢIONAL URGEMED 
11, 6-7 IUNIE 2019, BUCUREŞTI, Program Book, p. 2 

13. An Experimental Ultrasound Kidney Screening on the diabetes patients to analyze the clinical-ultrasonographic 
correlation among modified glomerular filtration raţe în Chronic Kidney Disease and renal stiffness with Strain 
Elastography by the Family Physicians. Mihai Iacob, 31st Congress of the EFSUMB (EUROSON 2019) held în Granada, 
Spain, from 30th May to 1st June 2019. 

14. AN EXPERIMENTAL ULTRASOUND SCREENING TO PATIENTS WITH ACUTE ABDOMINAL-PELVIC PAIN AT THE 
PRIMARY HEALTH CARE LEVEL – THE POINT OF CARE ULTRASONOGRAPHY (PoCUS) SURVEY AMONG EUROPEAN 
FAMILY DOCTORS WHO SUPPORT THE EFFECTIVENESS OF THIS METHOD ÎN THE FUTURE PRACTICE. Mihai Iacob, 31st 
Congress of the EFSUMB (EUROSON 2019) held în Granada, Spain, from 30th May to 1st June 2019 

15. THE HEAD (CRANIAL/BRAIN) ULTRASONOGRAPHY AŞ AN EXPERIMENTAL TARGETED SCREENING AT THE 
NEWBORNS AND INFANTS WITH HIGH-RISK OF HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN INJURY, FINDING THE CORRELATION WITH 
SUBSEQUENT NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS AND FOLLOW-UP AT THE 
PRIMARY CARE LEVEL. Mihai Iacob, 31st Congress of the EFSUMB (EUROSON 2019) held în Granada, Spain, from 30th 
May to 1st June 2019. 

16. Presentation of the "Thyro-screen Project” - the first interdisciplinary integrated and targeted thyroid screening. 
Mihai Iacob, 31st Congress of the EFSUMB (EUROSON 2019) held în Granada, Spain, from 30th May to 1st June 2019. 

17. ID 76 - WORKSHOP: The PoC- UŞ applications - The basic ultrasound diagnosis în the abdominal and 
pelvic pathology - An effective diagnostic tool for the family physicians practice. Mihai Iacob1), Roxana Sirli2), Ilse 
Hellemann3), the 24th WONCA Europe Conference, held în Bratislava, June 26-29, 2019. 

18. ID 69 - Thyroid ultrasonography at the family doctors practice - present and perspectives. Presentation of "the 
Thyroscreen Project” - the first interdisciplinary integrated and targeted thyroid screening. Mihai Iacob, the 24th 
WONCA Europe Conference, held în Bratislava, June 26-29, 2019. 
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19. ID 77 - The Applications of "Point of are Ultrasonography" (PoC-US) în Family Medicine: an experimental FOCUS 
(Focused Cardiac UltraSound) Screening or Basic Cardiac Ultrasound for non- cardiologists known under 
the acronyms of: Rapid Cardiac Assessment (RCA), Mihai Iacob, the 24th WONCA Europe Conference, held în 
Bratislava, June 26-29, 2019. 

20. ID 605 - An Experimental Ultrasound Kidney Screening on the diabetes patients to analyze the 
clinicalultrasonographic correlation among modified glomerular filtration raţe în Chronic Kidney Disease and renal 
stiffness with Strain Elastography by the Family Physicians. Mihai Iacob, the 24th WONCA Europe Conference, held în 
Bratislava, June 26-29, 2019. 

21. EFSUMB Endorsed Course, EUVEKUS INTERNAŢIONAL WORKSHOP: The Point of Care Ultrasonography în Family 
Medicine -updates and perspectives, first edition, Mihai Iacob, Course Organiser, EFSUMB Endorsed Course, 
Medizinische Universitat Vienna, Austria, Abstract Book, p.1-3, 6-7, 10-14, 22 June 2019. 

22. ID 76 - WORKSHOP: The PoC- UŞ applications - The basic ultrasound diagnosis în the abdominal and 
pelvic pathology - An effective diagnostic tool for the family physicians practice. Mihai Iacob1), Roxana Sirli2), Ilse 
Hellemann3), the 24th WONCA Europe Conference, held în Bratislava, June 26-29, 2019. 

23. EFSUMB Endorsed Course - The Point of Care Ultrasonography în Family Medicine – Second Edition, Basic 
principles of Thyroid Ultrasonography în current medical practice and modern assessment of diffuse and focal 
pathology, 4-5 October 2019, Braşov, România, Course Organizer: Dr. Mihai Iacob, EUVEKUS President. 

24. Conferinţa Regională Asociaţia Caraş-Severin de Medicină de Familie - Rolul şi limitele ecografiei cardiace rapide 
sau FOCUS în practică medicului de familie- dr. Mihai Iacob, medic primar MF, Timişoara, formator MF, coordonator 
naţional al grupului de excelenta ecografiaMF, preşedinte STMF, Reşita, Universitatea Eftimie Murgu, SÂMBĂTA, 21 
sep. 2019 

25. Conferinţa Regională Asociaţia Caraş-Severin de Medicină de Familie -Proiectul Tyroscreen sau screeningul 
ecograficla populaţia cu risc crescut în medicină primara- dr. Mihai Iacob, medic primar MF, Timişoara, Preşedinte 
STMF, coordonator Grup de lucru SNMF, Reşita, Universitatea Eftimie Murgu, SÂMBĂTA, 21 sep. 2019 

26. Conferinţa Naţională a Medicilor de Familie cu participare Internaţională, Colaborare interdisciplinară pentru 
viitorul sănătos al populaţiei 20 de ani de reformă sanitara, 24-27.10.2019, Universitatea Constantin Brancoveanu 
Piteşti, Ecografia cardiacă rapidă în practică medicului de familie, Dr. Mihai Iacob, Coordonator Naţional al Grupului 
de Excelenta Ecografia MF, Preşedinte STMF, Program Conferinţa P.21 

26. Conferinţa Naţională a Medicilor de Familie cu participare Internaţională, Colaborare interdisciplinară pentru 
viitorul sănătos al populaţiei 20 de ani de reformă sanitara, 24-27.10.2019, Universitatea Constantin Brancoveanu 
Piteşti, Screeningul ecografic tiroidian integrat pluridisciplinar la populaţia cu risc crescut şi managementul 
pacienţilor cu afecţiuni tiroidiene, Dr. Mihai Iacob, Coordonator Naţional al Grupului de Excelenta Ecografia MF, 
Preşedinte STMF, Program Conferinţa P.21 

27. EFSUMB Endorsed Course – The Point of Care Ultrasonography în Family Medicine – Braşov, 4-5 Octombrie 2019, 
Curs organizat sub egida Federaţiei Europene de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, Mihai Iacob, Dana Stoian, 
https://stmf.ro/2019/09/18/efsumb-endorsed-course-the-point-of-care-ultrasonography-in-family-medicine-brasov-
4-5-octombrie-2019/ 

28. EFSUMB ENDORSED COURSE – BREAST ULTRASOUND BASIC COURSE- Timişoara, 17-18.01.2020, SECTIONES 
PLANES ÎN BREAST ULTRASOUND –Dr IACOB MIHAI, BIRADS LEXICON – UŞ + RADIOLOGY Dr. IACOB MIHAI, Speakers: 
Dr. Dominique Amy, EFSUMB Breast UŞ/Elastography Expert, Aix en Provence, France •  Prof Dr Alina Popescu - 
EFSUMB Educaţional Committee, “Victor Babeş” University of Medicine, Timişoara, România •  Prof. Dr. Şerban Dan 
Costa, Direktor der Universitäts-Frauenklinik, Otto-vonGuericke-Universität, Magdeburg, Germany •  Prof. Dr. Holm 
Eggemann, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe KLINIKUM MAGDEBURG, Germany •  Dr. Mihai Iacob, Senior 
Medical Expert, EUVEKUS President, Vienna •  Dr. Simona Cerbu, Department of Radiology, “Victor Babeş” University 
of Medicine, Timişoara, România •  Assoc. Prof. Dana Stoian, Department of Endocrinology, “Victor Babeş” 
University of Medicine, Timişoara, România 
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http://www.efsumb.org/blog/wp-content/uploads/2020/01/BREAST-US-BASIC-COURSE-01.2020.pdf 

LUCRĂRI ACCEPTATE CARE VOR FI PREZENTATE LA CONFERINŢA EGPRN 90th MEETING Virtual Conference SWEDEN 

sub formă de prezentare orală: 

„A prospective observaţional cross secţional study with Focused cardiac ultrasound (FOCUS) conducted by the family 

physicians at patients with a high risk of cardiovascular diseases. „Oral Presentation - Mihai Iacob. 

LUCRĂRI ACCEPTATE CARE VOR FI PREZENTATE LA CONFERINŢA WONCA BERLIN 2020 SUB FORMĂ DE PREZENTĂRI 

ORALE ŞI WS 

 

Abstract ID: 78 Abstract Title: Thyroid ultrasonography în the current practice of the family doctor. Early diagnosis of 

thyroid malignancy în the family doctor's office. Mihai Iacob,  

 Abstract ID: 152 Abstract Title: An experimental Focused cardiac ultrasound (FOCUS) conducted by family physicians 

at patients with a high risk of cardiovascular diseases. Mihai Iacob,  

  Abstract ID: 161 Abstract Title: An experimental ultrasound screening to patients with acute abdominal-pelvic pain 

at the primary healthcare level – the point of care ultrasonography (POCUS) survey among European family 

doctors. Mihai Iacob. 

 Abstract ID: 1110 Abstract Title: FEPO - The fast examination method for the parenchymal organs for early diagnosis 

of focal lesions correlated with an experimental multiparametric oncology ultrasound screening (Gray-Scale-Imaging, 

Doppler-US, Elastography) at the primary healthcare level. Mihai Iacob. 

Cred că este foarte important să cunoaşteţi că Medicina de Familie din Timiş a fost reprezentată cu profesionalism şi 

promovată de către noi la toate aceste conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Vom dezvolta şi vom derula împreună proiectele existente şi vă invit să veniţi cu propuneri pentru susţinerea unor 

proiecte viitoare iniţiate în continuare din Timiş. 

Am iniţiat şi sunt în derulare mai multe proiecte comune de cercetare între medicii de familie şi Catedrele şi 

Disciplinele de diverse specialităţi de la Universitatea de Medicină din Timişoara (Disciplinele de Gastroenterologie, 

Endocrinologie, Cardiologie), precum şi Universitatea de Medicină Bucureşti sau Viena, care vor fi lansate în viitorul 

apropiat. Dorim o mai bună colaborare cu catedra de Medicină de Familie din Timişoara, precum şi cu toată lumea 

academică de la nivel local, naţional şi internaţional. 

Invitam în mod special tinerii medici împreună cu toţi colegii noştri, pentru a se implica sau a participa la partea cea 

mai frumoasă, din nobilă specialitate de medicină de familie şi anume activitatea de cercetare sau dezvoltare 

medicală personală. Avem foarte multe proiecte medicale de construit împreună. 

Am participat împreună cu colegii CD STMF şi cei de la Patronatul Timiş la iniţierea unor protocoale de colaborare 

intre STMF şi respectiv UPU şi serviciul 112, pentru realizarea unor Cursuri practice de Urgenţă pentru medicii de 

familie. Astfel în luna ianuarie 2020 a avut loc primul Curs de Urgente practice pentru medicul de familie, curs care s-

a bucurat de un real succes fiind susţinut de colegul nostru de la Iaşi domnul dr. Florin Moldovan. 
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Credem că putem să facem mult mai multe lucruri legate de pregătirea profesională printr-o colaborare reală, 

deschisă şi corectă intre medicii de familie din Timiş şi colegii de alte specialităţi, atât din lumea universitară cât şi din 

reţeaua sanitară. 

De asemenea au fost derulate anumite Cursuri de gastro-enterologie si hepatologie, prin intermediul colegilor de la 

Grupul National Gastro MF al SNMF, la care au participat numerosi colegi medici de familie din Timis. 

Dorim să promovăm o mai bună comunicare instituţională intre STMF şi Colegiul Judeţean al Medicilor, Direcţia de 

Sănătate Publică şi Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate pentru a putea fi informaţi despre schimbările legislative 

dar mai ales despre metodologia de control al acestora. 

 

 

 

Capitolul III - Apariţii Mass Media şi Comunicare. 

Pe lângă multiplele conferinţe medicale pe plan naţional şi internaţional, la care participăm cu toţii, şi ne prezentăm 

preocupările şi activităţile medicale, pe lângă prezenţa noastră zi de zi în cabinetele de MF împreună cu pacienţii 

noştri, considerăm că este foarte important pentru specialitatea de medicină de familie să-şi facă simţită prezenţa la 

nivelul informaţiilor din domeniul mass-media şi nu doar în sensul negativ ci mai ales în sensul de a ne prezenta 

importanţa muncii noastre din domeniul Medicinei de Familie, şi legate de evidenţierea că noi reprezentăm baza 

piramidei unui sistem medical sănătos. 

Din păcate în România, nu se înţelege sau mai bine zis nu se doreşte dezvoltarea unui sistem de medicină primară 

eficient, şi ne confruntăm în fiecare zi după cum puteţi sesiza cu toţii în permanentă cu noi obstacole, legi, diversiuni 

şi bariere care ni se pun în fata şi pe care le putem cu greu rezolva. 

Sunt însă convins că doar împreună cu toţii şi prin solidaritate vom da la o parte şi vom depăşi aceste bariere. Doar 

împreună putem reuşi cu o voce puternică, care să coalizeze toate organizaţiile MF, pe aceeaşi lungime de undă, care 

să se facă auzită de către decidenţi. 

De asemenea avem nevoie de lobby atât în mass media cât şi politic, pentru a evidenţia importanta medicului de 

familie la nivel naţional, faptul că rezolvam peste 80% din consultaţiile medicale şi de a fi remuneraţi corect la justa 

valoare a activităţii medicale prestate de către noi, în strânsă corelaţie cu celelalte specialităţi medicale din spitale. 

După calculul nostru, este necesar un buget pentru medicina primară de minim 14%, din bugetul FNUASS. Avem 

astfel nevoie de o prezenţă a noastră în mass-media şi să arătăm importanta medicinei de familie în societatea 

românească. De asemenea trebuie să ne îndreptăm privirea şi spre viitorii colegi care vor intra şi vor dobândi nişte 

pensii mizerabile. Sunt foarte multe de schimbat şi suntem conştienţi că nu se vor schimba peste noapte dar 

important este să fim vocali şi să identificăm aceste probleme. 

Pentru acest lucru am participat alături de colegii noştri din CD STMF, Patronat Timiş şi nu numai, la mai multe 

emisiuni televizate despre medicină de familie în care am încercat să prezentăm atât revendicările şi doleanţele 

noastre cât şi aspecte din practica curentă de medicină de familie pentru că în primul rând suntem medici şi 

profesionişti care dorim să devenim vizibili şi cu cele bune ale noastre: 

Pentru cei care doriţi să vedeţi aceste emisiuni şi articole din presa centrala sau locală vă postez linkurile unde le 

puteţi revedea: 
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1. #ActualRegional 26.03.2019 #Live @TVRTimişoara 

https://youtu.be/rrHN_DyEY3w 

2. Radiografii sociale din data de 16.04.2019 la Tele Europa Nova Timișoara despre situația dificilă a 

Medicinei de Familie din România. 

https://web.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/1298585263628983/?_rdc=1&_rdr  

3. TVR Timişoara 

https://www.facebook.com/cutui.mihaelacarmen/videos/2294994220538851/?sfns=mo 

4. Interviu Facebook cu deputatul Emanoil Ungureanu – Masa Rotundă – Timisora. 

 https://www.facebook.com/Emanuel.Ungureanu.USR/videos/548722602340125/ 

5. Radiografii Sociale – Medicii de Familie îşi cer drepturile. 16.07.2019 

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/652620785215369/ 

6. Radiografii sociale 23.07.2019 

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/1155306464671573/ 

7. Emisiune TVR despre vaccinare împreună cu Prof Popovici 27.01.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=9IQ0DVFazcI&feature=youtu.be 

8. Întâlnire cu Europarlamentarii din Timiş pentru susţinerea Medicinei de Familie 

http://expresnational.ro/maria-grapinidoresc-ca-sanatatea-sa-fie-o-prioritate-pentru-romania-dar-nu-pe-hartie/ 

9. TVR TIMIŞOARA - Medicina de Familie în criză, Birocraţie, salarii mici, personal puţin în mediu rural. 

Min.41 17.02.2020 

https://stmf.ro/2020/02/19/medicina-de-familie-in-criza/ 

10. TVR Timișoara – Centrele de permanență -Emisiune TVR despre Centrele de Permanentă de la Minutul 35. 

Consiliu Director: Dr Gruici Adrian, Dr Aliona Ioana, Avocat Cecilia Păunescu 

https://youtu.be/SbsQulT64hc 

11. Medicii de Familie își cer drepturile – EUROPANOVA TV: 11.03.2020 
https://youtu.be/xyd9Qt43wZk 

12. Medicii de Familie în fața Covid-19: 25.03.2020 

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/205901210512355/?vh=e&d=n 

13. Medicii de familie implicați direct în lupta pandemia de COVID19: 15.04.2020 

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/866788660416127/ 

14. Radiografii Sociale – COVID-19 la nivel mondial, european, național și local: 06.05.2020 

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/3075688229365394/ 

15. Medicii de familie acuză Ministerul Sănătății că i-a abandonat: „N-am primit nici măcar un leu de la statul 

român” – Interviu Presa Centrala – Ziarul GÂNDUL.RO: 

https://www.gandul.ro/social/exclusiv-medicii-de-familie-acuza-ministerul-sanatatii-ca-i-a-abandonat-n-am-

primit-nici-macar-un-leu-de-la-statul-roman-19438312 
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16. Ediție festivă de 19 Mai – Ziua Medicului de Familie la nivel mondial – TELEVIZIUNEA EUROPA Nova 

https://www.youtube.com/watch?v=qzt7iKZD3u8&feature=youtu.be 

17. Starea de alertă continuă - În direct la Tele Europa Nova împreună cu Dr. Virgil Muştă despre colaborarea 
interdisciplinară în contextul Pandemiei Covid 19 

https://stmf.ro/2020/06/10/starea-de-alerta-continua/ 

18. EXCLUSIV. Pacienții suspecți de Covid-19 nu mai primesc concediu medical! – Presa Centrala ZIARUL 
Gândul.ro 
https://www.gandul.ro/sanatate-2/exclusiv-pacientii-suspecti-de-covid-19-nu-mai-primesc-concediu-
medical-apelul-unui-medic-nu-exista-tara-in-lumea-asta-in-care-sistemul-de-sanatate-sa-fie-atat-de-
suprapolitizat-ca-in-19467287 

19. Radiografii Sociale – Despre Situaţia COVID 19, împreună cu managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor 

Babeş Timişoara – Dr. Cristian Oancea şi managerul Spitalului Municipal Timişoara, Dr. Daniel Claudiu 

Mâlita, emisiune în direct din 14.07.2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=866150560542805 

20. Radiografii Sociale – Timisul zona roşie de Covid 19 în direct cu Prof Dr Adrian Stancu şi Dr Muştă Virgil, 

21.07.2020 

https://www.facebook.com/teleeuropanovatimisoara/videos/760782491348595/ 

 

 

IV. Raportul acţiunilor întreprinse în Starea de Urgenţă respectiv Alerta a Pandemiei COVID 19. 

Vă informăm că în această perioadă extrem de dificilă de Pandemie COVID 19, comitetul director al STMF a făcut o 

multitudine de demersuri sau comunicate, atât la autorităţile publice locale cât şi la cele centrale în vederea 

întreprinderii unor măsuri prin care să fim dotaţi în perioada de criza cu echipamente de protecţie şi materiale 

dezinfectante, dar şi pentru o informare corespunzătoare a pacienţilor de Covid19.  

Din păcat atât autorităţile locale cât şi cele centrale au reuşit să ne ofere doar un suport minimal pentru medicina 

primară care a fost permanent la datorie în Linia întâi in perioada Starii de Urgenta si in continuare in Starea de Alerta. 

Am avut o bună colaborare interdisciplinară cu medicii de la Spitalul de Infecţioase, dar şi cu alţi specialişti pentru a 

limita această epidemie la nivel local. Am luat atitudine la mai multe posturi de televiziune pe această temă. 

Societatea Timiş de Medicină de Familie doreşte să mulţumească din suflet tuturor celor implicaţi care au făcut 

posibilă, concretizarea „Proiectului de dotare cu lămpi de dezinfecţie cu Ultraviolete de tip C”, prin intermediul 

platformei intitulate „Medici şi Salvatori” coordonata de către „Asociaţia Timisensis” şi dotarea prin sponsorizare a 

majorităţii cabinetelor de Medicină de Familie din judeţul Timiş. 

Mulţumim tuturor celor care au contribuit cu donaţii sau sponsorizări, pentru protejarea medicilor de familie, atât 

organizaţii sau asociaţii nonguvernamentale cât şi companii private. 

Ştim că a fost un efort imens, atât financiar cât şi managerial al mai multor persoane implicate direct în acest proiect 

dificil de realizat în condiţii speciale ale Pandemiei cu noul coronavirus SARS COV 2, având ca şi obiectiv final 

protejarea medicilor de familie, a personalului mediu aflaţi în permanenţă în linia întâi, dar mai ales a pacienţilor din 
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Judeţul Timiş, care vor putea fi mai bine protejaţi de contaminarea cu acest inamic invizibil. 

Precizăm că Societatea Timiş de Medicină de Familie a distribuit prin intermediul membrilor din Consiliu Director un 

număr de 232 de lămpi UVC donate prin bunăvoinţa sponsorului nostru Asociaţiei Timisensis şi a celor care au 

contribuit la acest Proiect realizat prin intermediul “Platformei Medici şi Salvatori”. 

Lămpile UVC au ajuns la majoritatea cabinetelor de medicină primară din judeţul Timiş, ceea ce a reprezentat un mare 

efort atât din partea sponsorilor cât şi din partea colegilor noştri din Societatea Timiş de Medicină de Familie, care au 

făcut posibilă distribuţia acestor lămpi dezinfectante cât şi a tuturor materialelor de protecţie, demonstrând altruism, 

forţa, solidaritatea şi unitatea Colegiului Director al STMF. 

Mulţumim de asemenea celorlalte asociaţii, societăţi şi companii care au contribuit prin donaţii sau sponsorizări pentru 

procurarea de echipamente de protecţie individuală necesare medicilor de familie din judeţul Timiş, şi care au fost 

distribuite cu sprijinul colegilor din Consiliul Director STMF, care s-au implicat personal în această perioadă extrem de 

dificilă pentru toţi medicii din linia întâi. Mulţumim următorilor sponsori: Asociaţia Timişenei, Compania Farmec, Cito 

Doctore – Dr. Musa Virgil, Centrul Medical Dr Slovenski Milovan, reprezentanti ai unor partide politice  şi celor care au 

mai donat pentru dotarea medicilor de familie în perioada de urgenţă. 

Doresc să mulţumesc tuturor medicilor de familie pentru spiritul civic alături de promptitudinea de care au dat dovadă, 

şi mă bucur că rezultatele chestionarelor online de solicitare au fost în concordanţă cu dorinţa noastră de a susţine cât 

mai multe cabinete MF din Timiş în această perioadă dificilă de Pandemie Covid 19, care ne-a supus pe toţi la grele 

încercări, precum şi cheltuieli crescute, cu un sprijin minim din partea autorităţilor publice locale şi naţionale. 

Am considerat cu toţii, cei din conducerea STMF, ca pe o datorie morală să apărăm pe toţi colegii medici de familie din 

judeţul Timiş, în această perioadă de Pandemie Covid 19, şi am înţeles să fim solidari şi să sprijinim atât pe membrii 

noştri din STMF, cât şi pe ceilalţi colegi care nu sunt membrii în STMF sau în Patronatul Timiş. Credem că mai devreme 

sau mai târziu, vom conştientiza cu toţii importanta sau onoare de a face parte dintr-o 

Asociaţie Profesională condusă de o mână de colegi inimoşi care încearcă să schimbe în bine, să construiască şi să 

lanseze o serie de proiecte profesionale minunate menite să prezinte adevărata dimensiune a Specialităţii nobile de 

Medicină de Familie din România. 

COMUNICATE STMF ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID 19: 

https://stmf.ro/2020/01/18/obiectivele-si-propunerile-pentru-rezolvarea-problemelor-medicinei-primara-din-

romania/ 

https://stmf.ro/2020/03/09/sfaturi-pentru-medicii-de-familie-si-pacienti/ 

https://stmf.ro/2020/03/16/recomandari-ale-stmf-pentru-personalul-din-cabinetele-medicilor-de-familie-si-pentru-

pacienti/ 

https://stmf.ro/2020/03/20/comunicat-stmf-materiale-de-protectie/ 

https://stmf.ro/2020/03/24/neglijenta-ucide/ 

https://stmf.ro/2020/03/30/adresa-echipamente-de-protectie-stmf-si-patronatul-timis/ 

https://stmf.ro/2020/03/30/adresa-furnizare-lista-cu-pacientii-aflati-in-carantina-si-in-izolarea-medicilor-de-familie/ 

https://stmf.ro/2020/03/31/testarea-medicilor-de-familie/ 

https://stmf.ro/2020/04/16/comunicat-comun-stmf-si-patronat/ 

În final, ştim că mai sunt foarte multe de făcut, şi în faţa noastră avem nenumărate obstacole, ştim că nimeni nu este 

perfect, şi suntem supuşi greşelilor, dar important este să le recunoaştem şi să ni le asumăm cu curaj, dar să le şi 

corectăm obligatoriu. Ştim cu siguranţă că nimeni nu poate realiza aceste deziderate de unul singur şi avem nevoie 

de o echipă adevărată şi performanţă. 
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Pentru mine echipa mea sunteţi voi, toţi medicii de familie din Timişoara, care simţiţi şi mai credeţi că încă putem să 

ne dezvoltăm şi să dobândim respectul pe care îl merităm prin munca noastră zilnică din cabinetele medicilor de 

familie, unde este tratată peste 98% din populaţia României, activitate care ne responsabilizează pe deplin. 

Vă rog să fiţi alături de nouă echipă a STMF şi să încercăm împreună să eficientizam această organizaţie, care este ca 

şi număr de pacienţi a doua la nivel naţional, după Bucureşti. 

Sunteţi invitaţi cu toţii, cei care credeţi că vom putea îmbunătăţi şi dezvolta Societatea Timiş de Medicină de Familie, 

să contribuim împreună la perfecţionarea acestei asociaţii profesionale de elită. 

Dezideratul nostru este că împreună vom fi mai puternici şi respectaţi, pentru promovarea sănătăţii pacienţilor noştri 

care reprezintă o mare familie! 

Medicina de Familie este baza sau temelia unui sistem medical modern European. 

Cred că numai împreună putem reuşi să aducem specialitatea de medicină de familie acolo unde îşi găseşte locul în 

toate ţările Europene civilizate. 

Vă aşteptam pe cei care doriţi să vă alăturaţi şi să participaţi alături de noi la Adunarea Generală din data de 23 Iulie 

2020, ora 12. 

Să auzim şi de bine. Doamne Ajută. 

Cu respect, 

Dr. Mihai Sorin IACOB,       

Preşedinte STMF. Timişoara, 20.07.2020        
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