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RAPORT DE ACTIVITATE 2020 -PREŞEDINTE ASTMF - ASOCIATIA SOCIETATEA TIMIŞ DE MEDICINA FAMILIEI
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.
După 1 an si 9 luni de la preluarea funcţiei de Preşedinte al Societăţii Profesionale de Medicină de Familie, din judeţul
Timiş, si a preluarii CD de catre noua echipa, consideram ca o obligaţie morală să venim în faţa dumneavoastră cu un
Raport de Activitate detailat, având în vedere marea responsabilitate pe care am preluat-o prin aceste funcţii, 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.
Fiind finalul anului am considerat important sa va informam si pe dumneavoastra despre activitatea desfasurata pe
intreg parcursul anului 2020 pentru a avea o imagine concreta despre ceea ce am reusit sa facem si despre ceea ce
vom avea de facut in viitor pentru dezvoltarea societatii profesionale si integrarea acesteia la un nivel european.
Voi defalca acest raport pe mai multe capitole şi anume:
I.Raport juridic şi organizaţional,
II.Raport Profesional ştiinţific,
III.Comunicare, adrese, solicitări, clarificări, proiecte STMF. (Acţiuni întreprinse în
Starea de Urgenţă respectiv Alerta a Pandemiei COVID 19)
IV.Apariţii Mass-Media
V.Raport Financiar
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OBIECTIVE ATINSE 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 cu reglementarea situaţiei juridice în prezent.
►Creșterea numărului de membrii STMF.
►Dezvoltarea mijloacelor de comunicare între membrii STMF prin numeroase mijloace de informare online (Grupuri
WApp, mail, Facebook, pagină web).
►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 profesional ştiinţifică a membrilor STMF la nivel local, naţional şi european.
►Reprezentarea membrilor STMF la nivelul autorităţilor locale şi centrale, vizavi de luptă în linia întâi în Pandemia
Covid 19, a medicilor de familie şi solicitarea de echipamente de protecţie individuală, modificări legislative şi
obţinerea stimulentelor de risc.
►Dezvoltarea unor proiecte pentru medicii de familie în colaborare cu alte discipline la nivel local, naţional şi
european: Proiectul Thyroscreen, Proiectul dotării cabinetelor medicale din Timiş cu lămpi UVC etc.
I.Raport juridic şi organizaţional:
Dragi colegi în acest an prin intermediul doamnei Avocat Cecilia Păunescu, căreia doresc să-i mulţumesc personal pe
această cale pentru implicare şi activitatea intensă desfăşurată pe tot parcursul acestui an, am reuşit să actualizăm
Actul Adiţional şi Statutul ASTMF cu noua denumire şi prevederile votate de dumneavoastră în AG-urile desfăşurate
în acest an.
A fost schimbată denumirea STMF în ASTMF, în conformitate cu noua legislaţie adoptată. - Încheierea civilă
nr.9681/22.09.2020, şi a fost schimbat CIF-ul ASTMF pe care l-am ridicat de la ANAF în aceste zile şi pe care vi-l ataşam.
În dosarul 25624/325/2019 în care dna Iftode Claudia a atacat hotărârea adunării generale din 20 martie
2019, instanţă a RESPINS ACŢIUNEA intentata, (excepţia nulităţii acţiunii şi excepţia tardivităţii/prescripţiei dreptului
la acţiune). Document: Hotărâre 8286/2020 13.08.2020.
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Din păcate soluţia în dosarul în care am cerut predarea actelor care au mai rămas de la STMF, nu a primit
soluţia favorabilă pe care o aşteptam. Trebuie să vedem motivarea instanţei şi apoi vă vor fi prezentate opţiunile de
către doamna avocat (7566/325/2020).
Este momentul să privim înainte spre viitor cu optimism, cu recunoştinţa şi să trecem cu toţii peste trecutul care a
încercat în permanenţă să ne dezbine pentru a ne conduce şi manipula.
Este bine să iertăm, dar să nu uităm cele petrecute în organizaţiile MF, pentru a nu se mai repeta acea perioadă nefastă
de lipsa de comunicare, de dezbinare, de manipulare, de lansări de neadevăruri şi de lipsa de transparentă. Toate
acestea cu interese obscure şi pecuniare.
Vă invităm pe toţi în calitate de membrii să participăm activ, într-un număr cât mai mare împreună, la reconstrucţia
„Asociaţiei Societatea Timiş de Medicină Familiei”, 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 şi naţional.
Vă rog să invitaţi colegii medici de familie din Timiş să devină membrii ai ASOCIATEI PROFESIONALE STMF şi să
contribuim cu toţii la reclădirea organizaţională a asociaţiei STMF:
BANCA TRANSILVANIA - CONT STMF: RO55BTRLRONCRT0060544903
Cuantumul cotizaţiei anuale pentru STMF în valoare de:
300 RON/an pentru membrii STMF,
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/
II.Raport Profesional Ştiinţific:
► 17.01.2020. EFSUMB ENDORSED COURSE – BREAST ULTRASOUND BASIC COURSE- Timişoara, 17-18.01.2020,
SECTIONES PLANES ÎN BREAST ULTRASOUND –ORGANIZATOR UMF TIMISOARA – CATEDRA DE ENDOCRINOLOGIE –
Prof. Dr. Dana Stoian, Speakers: BIRADS LEXICON – US + RADIOLOGY Dr. IACOB MIHAI, Dr. Dominique Amy, EFSUMB
Breast US/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 UniversitätsFrauenklinik, 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, Presedinte STMF• Dr. Simona Cerbu, Department of Radiology, “Victor Babeş” University of Medicine,
Timişoara, România • Assoc. Prof. Dana Stoian, Department of Endocrinology, “ Babeş” University of Medicine,
Timişoara, România
► 18.01.2020 Interreg- IPA CBC – PROIECTUL THYROSCREEN – Program training 01-02 februarie 2020 pentru medicii
de familie din Timis.
Va transmit atasat invitatia de participare si programul training-ului dedicat profesionistilor medical, organizat in
perioada 01-02 februarie 2020 in cadrul proiectului „Commonapproaches to enhanced early diagnosis and treatment
of thyroid cancer in the populationof partner areas”, Acromyn:THYRO-SCREEN, eMS Code:RORS-350.
Dr. Mihai IACOB.
Senior Medical Expert – Thyroscreen Project.
Presedinte STMF.

https://stmf.ro/2020/01/18/interreg-ipa-cbc-proiectul-thyroscreen-program-training-01-02-februarie2020/
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► 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 – medic de familie.
►17.02.2020 Seminar gratuit screening hepatite virale B/C/D
In perioada 21-22 februarie 2020 va avea loc un seminar de formare destinat medicilor de familie in cadrul proiectului
LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu
virusuri hepatitice B/C/D.Seminarul va fi susținut de lectori cu experiență notabilă în gastroenterologie si medicina
interna, cadre didactice universitare si/ sau cu activitate de cercetare in domeniu.

https://stmf.ro/2020/02/17/seminar-gratuit-screening-hepatite-virale-b-c-d/
►19.02.2020 Programul și invitația de participare la RORS 350, Thyroscreen Project
Va transmitem atasat programul si invitatia de participare la workshop-ul organizat la Timisoara in cadrul Programului
operational transfrontalier Romania Serbia RORS 350, intitulat Thyroscreen Project in perioada 22-23 februarie 2020.
Dr. Mihai Iacob, Senior Medical Expert, Thyroscren Project.

https://stmf.ro/2020/02/19/programul-si-invitatia-de-participare-la-rors-350-thyroscreen-project/

►4.03.2020 Smart software for thyroid pathology evaluation workshop
Vă invităm să participaţi la un nou workshop din cadrul Proiectului Interreg -IPA CBC Romania- Serbia, intitulat
„Common approaches to enhanced early diagnosis and treatment of Thyroid cancer în the population of partner
areas”, Acromyn: THYRO-SCREEN, EMS Code: RORS-350, organizat in data de sâmbătă, 07 martie 2020.
Workshopul este intitulat: Smart software for thyroid pathology evaluation workshop, si va avea loc în sala
LEAD a hotelului Boavista Timişoara, începând cu ora 11.00.
Dr. Iacob Mihai,
Senior Medical Expert – Thyroscreen Project.

https://stmf.ro/2020/03/04/smart-software-for-thyroid-pathology-evaluation-workshop/

►13.07.2020 Invitatie participare a medicilor de familie din Timis la proiectul Thyroscreen
Vă invităm pe toţi medicii de familie din Timiş, să participaţi la includerea pacienţilor cu risc crescut pentru patologie
tiroidiană, prin intermediul Chestionarelor online, din cadrul Programului de Screening Tiroidian în Medicina Primară,
lansat prin Proiectul Transfrontalier România Serbia, prin intermediul Spitalului Municipal Timişoara, împreună
cu Grupul celor 20 de Medici de Familie pregătiţi special în cadrul Workshopurilor din cadrul Proiectului
Thyroscreen, şi instruiţi pentru a putea participa în calitate de Medici de Familie Investigatori pe parcursul celor
doi ani.
Precizăm că avem o întârziere de 3 luni din cauza Pandemiei Covid 19, fiind temporizata livrarea ecografelor, precum
şi imposibilitatea tehnică de a efectua screening ecografic în condiţii de siguranţă în această perioadă dificilă. Din
fericire am reusit cu succes demararea acestui proiect.

Toţi medicii de familie din Timiş (461 MF) sunt invitaţi să participe la acest proiect dedicat medicinei primare prin
chestionarea pacienţilor proprii de pe listele lor, şi includerea CELOR care sunt găsiţi cu factori de risc pentru patologie

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI
REGISTRUL ASOCIAȚIILOR DE LA JUDECĂTORIA TIMIȘOARA NR. 31/11.04.2005
CIF 17517479
Raport de activitate -2020 – PREŞEDINTE ASTMF – Dr. Mihai Sorin IACOB.
tiroidiană, şi care vor fi investigaţi gratuit în continuare în cadrul acestui proiect. Participarea la chestionarea
pacienţilor dumneavoastră este pe bază de voluntariat. Ataşez un design al acestui proiect sub forma grafică pe scurt
ca să înţelegeţi despre ce este vorba.
Primii patru Medici de Familie Investigatori din cadrul acestui proiect sunt: Dr. Raul Suciu, Dr. Oana Socoliuc, Dr.
Claudiu Dima, Dr. Oana Ciucure. Precizăm că au fost distribuite deja ecografele şi softul inteligent pentru urmărire
ecografică a pacienţilor, de către Medicii de Familie Investigatori. Seria a II-a de Medici de Familie
Investigatori cuprinde următorii colegi: Dr. Daniela Dan, Dr. Ioana Pădure, Dr. Sofronie Liliana şi Dr. Laura Muntean.
Rolul investigatorilor, suplimentar pe lângă includerea pacienţilor în screening pe baza chestionarului, este să realizeze
un screening ecografic tiroidian pe baza unui algoritm de diagnostic, care creează o stratificare de risc pentru patologia
tiroidiană.

https://stmf.ro/2020/07/13/invitatie-participare-a-medicilor-de-familie-din-timis-la-proiectul-thyroscreenchestionar-de-evaluare-persoane-cu-risc-crescut-pentru-patologie-tiroidiana/

►11.09.2020 Program Conferinta Medic.ro Timisoara,
Moderatori: Dr. Răzvan Miftode (board SNMF) & Dr. Mihai Iacob (Președinte STMF)
Va invitam pe toți sa participați la Conferinta exclusiv online Medic.ro Timisoara. Participarea este gratuită. Am atasat
programul pentru conferinta Medic.ro Timisoara de Vineri 11 septembrie.
Linkul paginii conferintei:

https://www.medichub.ro/evenimente-online/medicina-de-familie-intre-teorie-si-practica-id-243-cmsid120
https://stmf.ro/2020/09/10/program-conferinta-medic-ro-timisoara/
►21-22.10.2020 Conferinţa Medical Forum Timişoara 2020, Moderatori: Dr. Răzvan Miftode (board SNMF) & Dr.
Mihai Iacob (Președinte STMF)
Vă invităm să participaţi la Conferinţa Medical Forum Timişoara 2020, exclusiv online, care va avea loc în 21-22
octombrie 2020.
Pharma Business Services împreună cu Societatea Naţională de Medicină Familiei are plăcerea de a vă adresa invitația
de a participa în calitate de participanţi la WEBINAR-UL dedicat medicinei primare, Medical Forum Timișoara 2020 –
Telemedicina- managementul cabinetului și al pacientului în situația pandemică COVID19, ce se va desfă̆șura ONLINE
pe data de 21-22 octombrie 2020, prin platforma online ZOOM.

https://stmf.ro/2020/10/12/conferinta-medical-forum-timisoara-2020/

►17.10.2020 Invitație Participare la a 90-a Conferinta EGPRN SUEDIA,
Avem deosebita plăcere sa va invitam sa participați la a 90-a Conferinta EGPRN care se va desfășura online.
Va informam ca avem de prezentat in cadrul acesteia următoarea lucrare :
Freestanding Paper presentation for the abstract “A prospective observational cross sectional study with Focused
cardiac ultrasound (FOCUS) conducted by the family physicians at patients with a high risk of cardiovascular
diseases” Author: Dr Mihai Iacob, has been scheduled to be presented at the following session:
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Sat, 17 October 2020 12:15 – 13:35 (CET) – Parallel Session G – Freestanding Papers: Miscellaneous Mai multe detalii
despre aceasta conferinta și înscrierile se pot face direct de pe următorul link:
Home – 90th EGPRN Meeting

https://www.meeting.egprn.org
Va asteptam cu drag online,
Dr. Iacob Mihai , Presedinte STMF.
Va precizam ca am avut si o premiera in cadrul conferintei fiind deschis un link pe You Tube de catre EGPRN in care
am prezentat intr-un filmulet modalitatea practica de efectuare a FOCUS in medicina primara pe care puteti sa-l
vizualizati pe urmatorul link:

https://www.youtube.com/watch?v=2we9HwbQNe8
Mai multe detalii cu prezentarile noastre le puteti gasi in volumul de rezumate de pe urmatorul link :

https://www.egprn.org/file/61e8b756-a196-4e7d-84dd-a19b6968b8ab/Abstract-Book-of-the-90th-EGPRNMeeting-Virtual-16-17-October-2020.pdf

►28-31.10.2020 Congresul National de Medicina Familiei, Ediția a IX-a, online,
Păstrând tradiția chiar și în aceste vremuri grele de luptă cu inamicul invizibil, virusul SARS CoV-2, reînnoim invitația
de înscriere la cea de-a IX-a ediție a congresului Societăţii Naţionale de Medicină Familiei, eveniment ce se organizează
o dată la patru ani, virtual de această dată. În acest an, congresul se va desfășura online, în perioada 28 octombrie – 1
noiembrie 2020.

Vă

puteți

înscrie

gratuit,

accesând

următorul
link:
https://cnmf.mediamed.ro/
Vă informăm şi va de asemenea invitam cu drag să participaţi la Sesiunea Ştiinţifică a Grupului de Excelentă în
Ecografie al SNMF, în data de 31. Octombrie 2020, Sâmbătă dimineața de la orele 9-11.30, moderator si
organizator Dr. Mihai Iacob. Vă informăm că avem invitaţi personalităţi de seamă din Şcoala de Ecografie
Naţională şi anume pe domnul Prof. Sporea Ioan, pe domnişoara Prof Viorela Enachescu
(Preşedintele Societăţii Naţionale de Ultrasonografie) şi pe domnul dr Octavian Neagoe medic
primar chirurgie în care vom aborda împreună o serie de teme importante legate de ecografie clinică atât cu scop
diagnostic cât şi terapeutic în practica medicului de familie văzută din perspectivele echipei medicale
interdisciplinare. Vă așteptăm cu drag să participați la toate sesiunile Congresului Naţional de Medicină de Familie
cât şi în mod special la secţiunea Grupului de Excelenta coordonat din Timişoara.

Dr. Mihai IACOB,
Preşedinte Asociaţia Timiş de Medicină Familiei.
Coordonator Naţional al Grupului de Excelenta în Ecografie al SNMF.
Volumul de Rezumate il puteti vizualiza pe urmatorul link:
31 OCTOMBRIE SESIUNEA GRUPULUI DE EXCELENȚĂ ECOGRAFIA ÎN MEDICINA DE FAMILIE..... paginile 56 - 67

https://cnmf.mediamed.ro/volum-rezumate/
https://stmf.ro/2020/10/28/programul-congresului-national-de-medicina-familiei/
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►16-19.10.2020 Conferinta WONCA Berlin 2020
Va invitam sa participați la Conferinta Wonca Berlin in data de 16-19.12.2020. Grupul de Excelenta Ecografia In
Medicina Familiei impreuna cu EUVEKUS participa cu trei prezentări orale și cu un Workshop de Point of Care
Ultrasonography in Family Medicine. Mihai Iacob, Societatea Timiș de Medicina Familiei, Președinte EUVEKUS,
Vicepreședinte Colegiul Medicilor Timiș,

https://wonca2020.confea.net/en/programme-clickabletable?fbclid=IwAR2yi20p2_JuiTeS6c1cpT9XmQleUn-UEA-K89xAZUyVyE4QuuQVWUy3hqs
https://stmf.ro/2020/12/15/conferinta-wonca-berlin-2020/

III. Comunicare, adrese, solicitari, clarificari, proiecte STMF:
►15.02.2020 Program de formare de formatori în Medicina de Familie, Societatea Națională de Medicina
Familiei / Medicină generală (SNMF), în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), anunță organizarea unui program educațional de formare
de formatori în Medicina de Familie.Programul se va desfășura în perioada 15.02.2020 – 15.05.2021 în două centre:
București și Târgu-Mureș (două grupe), cuprinzând 12 module (3 module de formare în instruirea adultului și 9 module
de formare / instruire specială pentru Medicina de Familie) cu participarea noastra directa in calitate de lector.

https://stmf.ro/2020/01/01/program-de-formare-de-formatori-in-medicina-de-familie/

►18.01.2020 Studii Clinice în Medicina de Familie colaborare cu MDX Research : initierea medicilor de familie din
Timis pentru a putea participa direct la studii clinice de cercetare.

https://stmf.ro/2020/01/18/studii-clinice-in-medicina-de-familie/
►18.01.2020 Obiectivele și propunerile pentru rezolvarea problemelor Medicinei Primară din România: Obiectivele
si propunerile lansate si aprobate de medicii de familie din Timis, pentru rezolvarea gravelor probleme cu care se
confrunta Medicina Primara din Romania. Material realizat prin implicarea la o dezbatere publica a tuturor medicilor
de familie din Timis referitor la dezvoltarea Medicinei de Familie din tara noastra, si principalele probleme care
blocheaza activitatea din medicina primara.https://stmf.ro/2020/01/18/obiectivele-si-propunerile-pentru-

rezolvarea-problemelor-medicinei-primara-din-romania/
►12 .02. 2020, Forum – screening cancer colorectal, miercuri 12 februarie 2020 ora 11,
Invitație de participare a medicilor de familie la lansarea unui nou Program de screening de cancer colo-rectal. Atasat
găsiți programul și invitația. Va așteptăm sa participați la aceasta informare despre acest nou program de screening
populational dedicat depistarii precoce a cancerului colo-rectal de catre medicii de familie.

https://stmf.ro/2020/02/01/forum-screening-cancer-colorectal-miercuri-12-februarie-2020-ora-11/
►11. 02.2020 Convocator Adunarea Generală STMF: Consiliul Director al SOCIETĂȚII TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI,
întrunit în ședința din 11 februarie 2020, a hotărât convocarea ședinței adunării generale a SOCIETĂȚII TIMIȘ DE
MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF
17517479, în data de 27 februarie 2020, orele 12,00, ce va avea loc la Colegiul Medicilor, din Timișoara, str.
Independentei, nr. 10-12, jud. Timiș
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https://stmf.ro/2020/02/01/convocator-adunarea-generala-stmf/
►15.02.2020 Întâlnire STMF și Patronatul MF Timis cu parlamentarii și asociațiile de pacienți din Timiș. INVITAŢIE
Stimaţi colegi, am stabilit în cadrul colegiului director şi în cadrul Adunărilor Generale comune STMF şi Patronatul
Timiş, realizarea unor întâlniri periodice cu parlamentarii și asociațiile de pacienți din Timiș, pentru a putea comunica
şi prezenta numeroasele probleme care apar în medicina primară, baza unui sistem medical european. Credem că este
binevenită o mai bună comunicare cu politicienii şi parlamentarii din Timiş pentru a putea să ne prezentăm doleanţele
noastre indiferent de culoarea politică.
Vă invităm, sâmbătă 15.02.2020 ora 11, la hotel Timișoara unde va avea loc o întâlnire între reprezentanții medicilor
de familie Timiș (CD ale Patronatului și STMF și reprezentanții zonali) și europarlamentar Maria Grapini (PSD),
reprezentanți ai Partidului Umanist și Asociația de pacienți Timiș.
La această întâlnire se vor discuta Obiectivele medicinei de familie, cele discutate și cu deputații din Comisia de
Sănătate. Ne-am bucura dacă ar mai dori să participe și alți colegi. Anunţaţi-ne să transmitem numărul medicilor care
vor participa.
Colegiul Director STMF şi Patronatul Timiş.

https://stmf.ro/2020/02/05/intalnire-stmf-si-patronatul-mf-timis-cu-parlamentarii-si-asociatiile-depacienti-din-timis/
►18.02.2020 Participarea MF la Screening cc Col uterin, INFORMARE, In cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență
Timișoara se derulează Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea
testării Babeș Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening populațional.

https://stmf.ro/2020/02/18/participarea-mf-la-screening-cc-col-uterin/
►09.03.2020 Sfaturi pentru Medicii de Familie si pacienți vizavi de debutul Pandemiei Covid 19.

https://stmf.ro/2020/03/09/sfaturi-pentru-medicii-de-familie-si-pacienti/
https://stmf.ro/2020/03/09/despre-covid-19-cu-responsabilitate/
►06.03.2020 Recomandari ale STMF pentru personalul din cabinetele medicilor de familie și pentru pacienți, Vă
prezentăm ultimele recomandări pe care le-am propus şi adoptat împreună cu medicii de familie din Timiş, în actuala
situaţie de urgenţă instituita de autorităţile romane

https://stmf.ro/2020/03/16/recomandari-ale-stmf-pentru-personalul-din-cabinetele-medicilor-de-familiesi-pentru-pacienti/
►20.03.2020 Comunicat STMF – Materiale de protecție, Stimaţi cetăţeni, Medicii de Familie fac apel la toţi
întreprinzătorii privaţi din judeţul Timiş, sau de la nivel naţional pentru a ne sprijini în încercarea noastră de a face rost
de materiale de protecţie pentru cadrele medicale din acest sector, medicina primară care este expusă într-un mod
direct la contaminarea cu virusul SARS-COV-2 care produce boala denumită COVID-19.

https://stmf.ro/2020/03/20/comunicat-stmf-materiale-de-protectie/
►24.03.2020 COMUNICAT: NEGLIJENŢA UCIDE, Constatăm cu disperare faptul că autorităţile nici până în prezent nu
au luat nici o măsură, în sensul de a proteja medicii şi personalul medical din medicina primară în această luptă comună
cu pandemia Covid-19.• Dorim să vă reamintim că în caz de PANDEMIE, guvernul are obligaţia să aprovizioneze
sistemul public de sănătate cu astfel de materiale de protecție.

https://stmf.ro/2020/03/24/neglijenta-ucide/
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►30.03.2020 Adresa echipamente de protecție STMF și Patronatul Timiș, Întrucât coordonarea integrată a măsurilor
de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi
cu celelalte instituţii implicate (art. 5 din Decretul nr. 195/2020), vă adresăm solicitările de mai jos.

https://stmf.ro/2020/03/30/adresa-echipamente-de-protectie-stmf-si-patronatul-timis/
►30.03.2020 Adresa furnizare lista cu pacienții aflați în carantină și în izolarea medicilor de familie

https://stmf.ro/2020/03/30/adresa-furnizare-lista-cu-pacientii-aflati-in-carantina-si-in-izolarea-medicilorde-familie/
►31.03.2020 Testarea Medicilor de Familie, Pe lângă măsurile de distanţare socială pe care le salutăm cu toţii,
considerăm că este momentul să întreprindem măsuri de diagnosticare extinsă, dar nu la nivelul “Preşedinţilor de
Bloc”, ci în mod special în rândul personalului medical. Conform legislaţiei actuale, un medic care a venit în contact
cu un pacient depistat ulterior de COVID 19, intră sub incidenţa legislaţiei actuale dacă nu se autoizolează la timp.
Pentru a nu se ajunge la astfel de situatii propunem in primul rand testarea extinsa a personalului medical.
O considerăm că pe o datorie morală, juridică şi etico-civica să atragem atenţia autorităţilor asupra acestui subiect.

https://stmf.ro/2020/03/31/testarea-medicilor-de-familie/
►16.04.2020 Comunicat comun STMF și Patronat, Având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195
din 16 martie 2020 vă prezentăm documentul comun adoptat de către organizațiile profesionale ale medicilor de
familie din județul Timiș prin care am stabilit condițiile în care se organizează activitatea în cabinetele medicale de
medicină de familie, precum și în centrele de permanență în care își desfășoară activitatea medicii de familie, în
perioada stării de urgență, în condiții de siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru membrii profesiei noastre.

ACTIVITĂȚI PREPONDERENT DESFĂȘURATE ÎN CABINETELE MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, PRECUM
ȘI ÎN CENTRELE DE PERMANENȚĂ, ÎN PERIOADA DE TRANSMITERE COMUNITARĂ A COVID.
https://stmf.ro/2020/04/16/comunicat-comun-stmf-si-patronat/
►23 iulie 2020, orele 12,00, Convocator AGA STMF

https://stmf.ro/2020/07/08/convocator-aga-stmf/
►15.07.2020 Lămpi de dezinfecţie cu Ultraviolete de tip C si echipamente de protectie individuala, 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.

https://stmf.ro/2020/07/15/lampi-de-dezinfectie-cu-ultraviolete-de-tip-c-si-echipamente-de-protectieindividuala/
►22.07.2020 Program (baza de date) urmarire pacienti Covid-19, Pentru colegii care doresc sa foloseasca un mic
program de urmarire al pacientilor de COVID 19, contacti, carantinati, izolati, va atasez Programul facut de noi in
ACCES, pe baza caruia puteti urmari cu usurinta acesti pacienti.

https://stmf.ro/2020/08/04/program-urmarire-pacienti-covid-19/
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►10.08.2020 Observații și propuneri proiect ordin Centre de permanență, Catre Ministerul Sanatatii, In atentia dnei Mihaela Dumitrescu, Va trimitem anexate: solicitarea Patronatului Medicilor de Familie Timis si a Societatii Timis
de Medicina Familiei, precum si observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ ORDIN pentru

modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale
primare prin centrele de permanență aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului
administrației și internelor nr. 697/112/2011.
►08.09.2020 Wonca Europe Newsletter – Articol EUVEKUS – link Wonca
Articol publicat în WONCA Europe Newsletter, despre European Ultrasound Working Group – EUVEKUS/EADUS. Este
o deosebită onoare să avem o prezentare a activității noastre și a rezultatelor obținute pe parcursul a 25 de ani de
muncă asiduă și România să poată să conducă un viitor grup de interes european al WONCA (Organizaţia Mondială de
Medicină Familiei).

https://www.woncaeurope.org/news/view/featured-network-euvekuseadus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_20-08
►3.11.2020 Adresa OUG 180/2020 si Amendamente,

CĂTRE, GUVERNUL ROMÂNIEI, pm@gov.ro
-În atenția d-lui Prim-Ministru Ludovic ORBAN – Stimate Domnule Prim-Ministru,
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, ministru@ms.ro
– În atenția d-lui Ministru Nelu TĂTARU – Stimate Domnule Ministru,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cabinet_presedinte@casan.ro
– În atenția d-nei Adela COJAN – Președinte –Stimată Doamnă Președinte,
Va transmitem urmatoarele documenete cu privire la OUG nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, si vă supunem spre
analiza si mediere urmatoarele aspecte cuprinse in adresa si amendamenetele atasate.

https://stmf.ro/2020/11/03/adresa-oug-180-2020-si-amendamente/

►16.11.2020 ADRESA CLARIFICARI MEDIERE OUG 180

https://stmf.ro/2020/11/16/adresa-clarificari-mediere-oug-180/

►23.11.2020 Solicitare comuna Societatea Timis de Medicina Familiei si Patronatul Timis, CĂTRE, COLEGIUL

MEDICILOR DIN ROMÂNIA, office@cmr.ro
Referitor la adresa nr. 8712/13.11.2020 a Colegiului Medicilor din România prin care se solicită colegiilor
medicilor din teritoriu să sprijine activitatea medicilor de familie prin întocmirea unor liste cu medici de
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familie care pot asigura înlocuirea medicilor de familie aflați în incapacitate temporară de muncă în a-și
exercita profesia, arătăm următoarele solicitari si propuneri in adresa atasata.
https://stmf.ro/2020/11/23/solicitare-comuna-societatea-timis-de-medicina-familiei-si-patronatul-timis/
►24.11.2020 Conferinta de Presa Primăria Timișoara:
Conferinta de presa la Primăria Timișoara pe seama proiectului comun cu medicii infectionisti realizat de City Doctors
intitulat Pandemic Controller de monitorizarea a Pacientilor Covid 19 cu suportul sau sprijinul Primăriei Timișoara și a
domnului primar Dominic Fritz. Această platformă ne va permite să monitorizăm pacienții și să avem toate datele de
la evaluarea de la Spitalul de Boli Infecțioase precum și recomandările legate de starea evolutivă a Pacienţilor Covid
19 care au fost investigati sau internați la acest spital! Este o platformă în care vor fi introduşi de către medicii
infecţionişti cazurile ușoare sau moderate evaluate care sunt trimise la domiciliu pt monitorizarea de către medicii de
familie. Se vor introduce investigaţiile efectuate şi protocolul privind urmărirea sau tratamentul corespunzător,
conform protocoalelor actuale. Pacientul trebuie să informeze numele medicului de familie şi acesta va fi înştiinţat
prin sms sau mail (se lucrează) dacă are un astfel de pacient si atunci putem accesa platforma pentru monitorizare.
Aceste cazuri simptomatice vor avea nevoie de pulsoximetru şi cei cu saturaţii critice de oxigen sub 94% vor primi
concentratoare de oxigen pentru oxigenoterapie la domiciliu. Se va lua legătura cu o asociație de voluntari, care
gestionează plasarea la domiciliu a acestor echipamente (aici se implica primăria). Este un proiect între societatea
civilă, primărie, medici de familie și medici infectionisti pentru a salva vieţi.

https://stmf.ro/2020/11/24/conferinta-de-presa-primaria-timisoara/
IV.Apariţii Mass-Media:
1.Emisiune TVR despre vaccinare împreună cu Prof Popovici 27.01.2020

https://www.youtube.com/watch?v=9IQ0DVFazcI&feature=youtu.be
2. 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-pehartie/
3. 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/
4. 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
5. Medicii de Familie își cer drepturile – EUROPANOVA TV: 11.03.2020

https://youtu.be/xyd9Qt43wZk
6. Medicii de Familie în fața Covid-19: 25.03.2020

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/205901210512355/?vh=e&d=n
7. Medicii de familie implicați direct în lupta pandemia de COVID19: 15.04.2020

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/866788660416127/
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8. Radiografii Sociale – COVID-19 la nivel mondial, european, național și local: 06.05.2020

https://www.facebook.com/televiziuneatimisorenilor/videos/3075688229365394/
9. 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-nam-primit-nici-macar-un-leu-de-la-statul-roman-19438312
10. 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
11. 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/
12. 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-concediumedical-apelul-unui-medic-nu-exista-tara-in-lumea-asta-in-care-sistemul-de-sanatate-sa-fie-atat-desuprapolitizat-ca-in-19467287
13. 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
14. Radiografii sociale-21.07.2020- Timişul în zona roşie de COVID-19, Invitaţi: dr. Mihai Iacob – medic primar de
familie; preşedinte al Societăţii Timiş de Medicină de Familie,
Prof.univ.dr. Adrian Stancu – USAB – Fac. Medicină Veterinară,
Prin tel. dr. Virgil Musta – medic primar șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara

https://www.facebook.com/teleeuropanovatimisoara/videos/760782491348595/
15. Radiografii Sociale – 11.08.2020 Cazurile de Coronavirus cresc alarmant. Publicată de Tele Europa Nova pe Marţi,
11 august 2020

https://stmf.ro/2020/08/13/radiografii-sociale-cazurile-de-covid-cresc-alarmant/
16. Radiografii Sociale - 01.09.2020 Publicată de Tele Europa Nova pe Marţi, 1 septembrie 2020, Medicii de Familie isi
cer drepturile

https://stmf.ro/2020/09/09/radiografii-sociale-1-septembrie-2020/
17. Emisiuni despre vaccinarea antigripală Qub TV. Despre vacinuri, raceala si coronavirus cu Mihai Iacob

https://youtu.be/GjlyHk9PRms
https://youtu.be/qfP17DB019M
18. Radiografii sociale cu Aurel Mihuț: Medicii de familie acuză Ministerul Sănătății.
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https://stmf.ro/2020/10/21/radiografii-sociale-cu-aurel-mihut-medicii-de-familie-acuza-ministerulsanatatii/
19. Actual Regional 19.10.2020 Implicarea medicilor de familie în tratarea bolnavilor cu Covid-19 cauzează
nemulțumire și neînțelegeri. Discutăm despre ele în Actual Regional. Vorbim și despre lucru pozitive. Aflăm cum se
adaptează actul artistic la vremurile pe care le trăim.

https://stmf.ro/2020/10/26/actual-regional-tvr-timisoara/
20. Monitorizarea la distanță a Pacientilor Covid19 de către medicii de familie
Radiografii Sociale 15.12.2020 Radiografii Sociale 15.12.2020 Posted by Tele Europa Nova on Tuesday, 15 December
2020 Emisiune in direct “Radiografii sociale“ despre monitorizarea Pacientilor Covid 19 de către medicii de familie,
impreuna cu directorul executiv DSP Timiș domnul Dr Cioca Flavius .

https://stmf.ro/2020/12/18/monitorizarea-la-distanta-a-pacientilor-covid19-de-catre-medicii-de-familie/
V.Raport Financiar
STMF --- RAPORT INTERMEDIAR FINANCIAR 2020.
Precizăm că am pornit de la zero, deoarece am deschis un cont nou, cele vechi fiind închise de fosta preşedinta. Şi nu
am putut deschide acest cont decât din luna octombrie 2019 când am obţinut înregistrarea noii conduceri la
Judecătorie. Aşa cum am promis, cheltuielile societăţii au fost strict legate doar de funcţionarea acesteia pentru a
putea să construim un buget care să ne permită iniţierea unor proiecte europene de dezvoltare în viitorul apropiat.
În anul 2020 ASTMF a realizat venituri din următoarele surse şi anume:
Cotizaţii membrii –35565 lei
Organizare cursuri—4100 lei
Alte venituri: Sponsorizări şi donatii—20723 lei
Cheltuielile efectuate de STMF au fost efectuate pentru susţinerea entităţii şi anume:
Cheltuieli cu servicii juridice –7700 lei
Cheltuieli cu servicii contabile—4400 lei
Cheltuieli cu servicii cenzorat – 3300 lei
Cheltuieli cu comisioane bancare—383,45 lei
Cheltuieli cu abonament întreţinere site—1989,96
Cheltuieli cu taxe de timbru –140 lei
Cheltuieli curs de urgent (31.01.2020—01.02.2020)-2600,16 lei
Cheltuieli cu servicii medicale instruire dr. Moldovan—1000 lei
Şoldul contului bancar în dată de 23.12.2020 este de 50,417.07 lei.
Informaţiile prezentate cuprind veniturile şi cheltuielile până la data şedinţei STMF din 23.12.2020.
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La final vă dorim tuturor un an nou mai bun, care să ne aducă în primul rând sănătate, bucurie şi
recunoştinţa pentru ce avem, alături de cei dragi din familie, fiind momentul unei analize serioase a
evenimentelor dificile prin care trecem cu toţii.
Avem posibilitatea acum de a ne îmbogăţi viaţa fiecăruia dintre noi cu speranţă, credinţă, putere de muncă
şi iubirea aproapelui.
Nu uitaţi un singur lucru: “PANDEMIA TRECE DAR CARACTERELE RĂMÂN “.
Doamne Ajută şi un sincer LA MULŢI ANI 2021!!!
Împreună vom fi mai buni şi mai respectaţi!!!
Cu prietenie,

Dr. Mihai Sorin IACOB,
Preşedinte STMF.
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