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 Deficitul medicilor de familie este o provocare presantă 

a sistemelor moderne de sănătate, în ciuda faptului că 

factorii de decizie în domeniul sănătății susțin în mod 

constant că medicina de familie este fundamentul unui 

sistem de sănătate eficient. 

    

  Asociația Medicală Canadiană (CMA) solicită părților 

interesate să lucreze împreună pentru a aborda problemele 

structurale care reduc accesul populației la serviciile de 

asistența primară (1). 

       

  Președintele Colegiului Regal Australian al Medicilor 

Generaliști (RACGP), Dr. Karen Price, a declarat recent că 

practica generală a avut de suferit, iar sistemul este pe 

punctul de a se prăbuși din cauza lipsei de investiții în 

asistența medicală primară. Există un „risc serios de a 

rămâne fără medici de familie. Tinerii doctori absolvenți au 

atât de multe opțiuni, dar nu este atractiv pentru ei să 

urmeze o carieră în medicină generală” (2). 

      

  Statele Unite ale Americii se confruntă cu o penurie de 

medici generaliști. Nu există suficienți medici de familie 

pentru a face față cererii, iar deficitul este de așteptat să 

crească (3). O populație în creștere, îmbătrânirea 

demografică și pensionarea medicilor sunt factorii care 

contribuie. Un raport recent publicat de Asociația 

Americană a Colegiilor Medicale a afirmat că mai mult de o 

treime dintre medicii care practică în prezent vor avea mai 

mult de 65 de ani în următorul deceniu și este timpul să 

luăm în considerare furnizorii de îngrijire medicală primară 

care nu sunt medici (3). 

 

   În unele țări, au fost integrați asistenții medicali de 

familie ca soluție pentru a înlocui deficitul de medici de 

familie. Un studiu publicat în Human Resources for Health 

în 2017 a constatat că asistentele medicale din practicile 

avansate au avut rezultate pozitive în asistența primară, 

îmbunătățind rata mortalității, satisfacția pacientului și 

costul (4).  

      

  Guvernele ar trebui să lucreze cu asociațiile medicilor 

de familie pentru a găsi soluții, inclusiv crearea unui cadru 

de date pentru a evalua cauzele multifactoriale ale 

deficitului de medici și a proiecta mai bine nevoile viitoare 

de medici de familie și accesul populației la serviciile de 

îngrijire primară. În tarile în care nu există experiență privind 

înlocuirea deficitului de medici generaliști cu asistentul de 

medicină de familie cu practică avansată sunt necesare 

studii pilot care să includă absolvenții de studii de licență și 

de master ai Facultăților de nursing in gestionarea 

supravegheată și ulterior independentă a unor cabinete de 

medicină generală. 
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The family physician shortage is a pressing challenge of 

the modern healthcare systems, despite the fact that health 

decision-makers consistently claim that family medicine is 

the foundation of an effective health care system. 

 

The Canadian Medical Association (CMA) calls on 

stakeholders to work together to address structural issues 

which limit the population's access to primary care services 

(1).  

 

The president of the Royal Australian College of General 

Practitioners (RACGP), Dr Karen Price, recently stated that 

general practice has suffered, and the system is on the 

verge of collapse because of a lack of investment in primary 

care. There is a “serious risk of running out of GPs. Young 

graduate doctors have so many choices, but it is not 

attractive to them to pursue a career in general practice” (2). 
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The United States of America is facing a primary care 

shortage. There are not enough family doctors to meet the 

demand, and the deficit is expected to grow (3).  

 

This deficit is caused by growing population, aging 

demographics and retiring doctors. A recent report 

published by the American Association of Medical Colleges 

stated that more than one-third of physicians currently 

practicing will be older than 65 years old in the next decade 

and it is time to consider providers who aren’t physicians 

(3). In some countries the Family Nurse Practitioners were 

integrated as solution to replace the family doctor deficit. A 

study published in Human Resources for Health in 2017 

found that nurses in advanced practices had positive results 

in primary care, improving mortality rates, patient 

satisfaction and costs (4). 

 

Governments should work with GP associations to find 

solutions, including the creation of a data framework to 

assess the multifactorial causes of physician shortages and 

better project future family medicine needs and public 

access to primary care services. In countries where there is 

no experience in replacing the shortage of general 

practitioners with the family practice nurse with advanced 

practice, pilot studies are needed to include undergraduate 

and master's degree graduates of nursing faculties in the 

supervised and subsequently independent management of 

general practice offices. 
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