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Anexă recomandări din partea Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) pentru ORDIN-ul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale
primare prin centrele de permanență.
Proiectul de act normativ se regăsește afișat în consultare publică din data de 18.04.2017 pe site-ul Ministerului Sănătății la adresa de web:
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#42d80c1ypz
Forma propusă de MS în consultare publică

Propuneri modificări SNMF

4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 16 Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim
de gardă prin centrele de permanență, medicii de familie organizați în
una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca
salariați medici de familie precum și asistenți medicali, în condițiile
prevederilor legale în vigoare, sau pot încheia cu aceștia contracte de
prestări de servicii.”

4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 16 Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de
gardă prin centrele de permanență, medicii de familie organizați în una
dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca
salariați medici de familie precum și asistenți medicali, în condițiile
prevederilor legale în vigoare, sau pot încheia cu aceștia contracte de
prestări de servicii.”

5. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Sumele alocate potrivit alineatului (1) se utilizează pentru plata
medicilor de familie și asistenților medicali care participă la constituirea
echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale
primare în regim de gardă prin centrele de permanență în condițiile
prevăzute de prezentele norme metodologice, precum și pentru
costurile aferente medicamentelor și materialelor sanitare necesare
pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență care
funcționează în spații puse la dispoziție de consiliile locale. Medicii de
familie care participă la constituirea unui centru de permanență
asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă,

5. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Sumele alocate potrivit alineatului (1) se utilizează pentru plata medicilor
de familie și asistenților medicali, inclusiv contribuțiile angajatorului, care
participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității
asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de
permanență în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice,
precum și pentru costurile aferente medicamentelor și materialelor
sanitare necesare pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență
care funcționează în spații puse la dispoziție de consiliile locale. Medicii
de familie care participă la constituirea unui centru de permanență
asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă,1 în
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în spațiul pus la dispoziție de consiliul local, suportă și cheltuielile cu
dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale
sanitare, situație în care tariful orar al medicului de 19,2 lei/oră se
majorează cu 3,2 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează
în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular
sau medic angajat. „

spațiul pus la dispoziție de consiliul local, suportă și cheltuielile cu dotarea
și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare,
situație în care tariful orar al medicului de 32,4 lei/oră se majorează cu
3,2 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează în cadrul
centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic
angajat. „

-

La articolul 33 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) să asigure dotarea minimală necesară funcționării centrelor de
permanență, indiferent de spațiul unde se desfășoară activitatea

10. La articolul 34 litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) să transmită direcţiilor de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în
curs pentru luna precedentă, datele privind activitatea desfăşurată în
centrul de permanenţă, prin intermediul platformei electronice ;”

10. La articolul 34 litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) să transmită direcţiilor de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în
curs pentru luna precedentă, datele privind activitatea desfăşurată în
centrul de permanenţă, prin intermediul platformei electronice
http://dsp.ms.ro;”
h) să predea la casa de asigurări de sănătate raportările privind numărul
de ore de gardă efectuate de tot personalul centrului de permanență
cu sediu unic numai în format electronic, în vederea decontării
acestor servicii.

-

La articolul 35 litera e) se modifică și se completează și va avea
următorul cuprins:
e) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare
ale lunii urmatoare, pentru luna precedenta, urmatoarele documente
in vederea decontarii activitatii medicale in format electronic prin
2
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interediul SIUI:
(i) factura cuprinzand contravaloarea orelor de garda efectuate;
(j) borderoul centralizator al activitatii desfasurate in centrul de
permanenta, in format electronic conform modelului prevazut in
anexa nr.5
12. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 39
(1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie este de 19,2 lei/oră .

“Art. 39
(1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie este de 32,4 lei/oră.

Art 39 (2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de
permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în
regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotație în spațiul pus la
dispoziție de unul dintre medicii participanți la convenția de asociere,
suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului,
precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu
medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut
la alineatul (1) se majorează cu 50 % adică 9,6 lei/oră, pentru fiecare
medic de familie care își desfășoară activitatea în acel cabinet,
indiferent dacă este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de
familie care participă la constituirea unui centru de permanență
asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă
în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu
dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale
sanitare, situație în care tariful orar de 19,2 lei/oră se majorează cu 3,2
lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în
acel centru de permanență, indiferent dacă este titular de cabinet,
asociat sau medic angajat.

Art 39 (2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de
permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim
de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotație în spațiul pus la dispoziție
de unul dintre medicii participanți la convenția de asociere, suportă și
cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și
costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și
materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alineatul (1) se
majorează cu 50 % adică 16,2 lei/oră, pentru fiecare medic de familie
care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular,
asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participă la constituirea
unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale
primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale
suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu
medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 32,4
lei/oră se majorează cu 3,2 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care
își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă
este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.
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Art 39 (3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciu în
regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în
funcție de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile și contribuțiile
aferente, inclusiv contribuțiile angajatorului și nu poate fi mai mic 12
lei/oră și mai mare de 14 lei/oră.

Art 39 (3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciu în
regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în funcție
de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile și contribuțiile aferente,
inclusiv contribuțiile angajatorului și nu poate fi mai mic de 16 lei/oră
și mai mare de 22 lei/oră.

15. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 42 Evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează pe baza
următoarelor date care vor fi raportate lunar prin intermediul platformei
electronice http://dsp.ms.ro direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a
municipiului Bucureşti:
1. date de activitate raportate de centrul de permanenţă:
a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţă în
zilele lucrătoare, în funcție de statutul de asigurat al acestora
b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență în
zilele nelucrătoare, în funcție de statutul de asigurat al acestora
c) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de
urgenţă;
d) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanţa de transport;
e) numărul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere către alte
specialităţi în vederea internării;
f) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament la sediul centrului
de permanenţă;
g) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie la domiciliul
pacientului;
h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență

15. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 42 Evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează pe baza
următoarelor date care vor fi raportate lunar prin intermediul platformei
electronice http://dsp.ms.ro direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a
municipiului Bucureşti:
1. date de activitate raportate de centrul de permanenţă:
a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţă în zilele
lucrătoare, în funcție de statutul de asigurat al acestora
b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență în zilele
nelucrătoare, în funcție de statutul de asigurat al acestora
c) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de
urgenţă;
d) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanţa de transport;
e) numărul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere către alte
specialităţi în vederea internării;
f) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament la sediul centrului de
permanenţă;
g) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie la domiciliul
pacientului;
h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru
4
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pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medico-chirurgicală
(cod verde) conform anexei nr. 1 la normele metodologice
2. date raportate de direcţiile de sănătate publică:
a) consumul de medicamente şi cheltuielile aferente;
b) consumul de materiale sanitare şi cheltuielile aferente;
c) numărul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe
formele de organizare a centrelor de permanenţă;
d) numărul centrelor de permanență din județ
e) populația deservită estimată din județ prin centrele de permanență
existente.
i) cost mediu/bolnav cu medicamente și materiale sanitare utilizate pentru
tratamentul acordat la sediul centrului de permanență.
3. date raportate de către primarul unităţii administrativ-teritoriale:
a) numărul de centre de permanenţă care funcţionează în sedii asigurate
de către consiliile locale;
b) numărul autospecialelor de consultaţii la domiciliu puse la dispoziţia
centrelor de permanenţă de către consiliile locale;
c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităţilor;
d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar şi a pazei
cabinetelor medicale care participă la constituirea centrelor de
permanenţă, indiferent de forma de organizare şi sediu.”

o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medico-chirurgicală (cod
verde) conform anexei nr. 1 la normele metodologice

19. În Anexa nr. 6 la normele metodologice, secțiunea VI Modalități de
plată, alineatul (5) al articolului 7 se modifică și va avea următorul
cuprins:
“(5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de

19. În Anexa nr. 6 la normele metodologice, secțiunea VI Modalități de plată,
alineatul (5) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență
efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu sau prin rotație
5
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permanență efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu
sau prin rotație în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii
participanți la convenția de asociere suportă și cheltuieli de
administrare și funcționare pentru centrul de permanență, situație în
care tariful orar prevăzut la art. 7 alin. (2) se majorează cu 50 %, adică
9,6 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară
activitatea, indiferent dacă este medic titular, asociat sau angajat.
Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de
permanență efectuând serviciul în regim de gardă în spațiul pus la
dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și
menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare,
situație în care tariful orar de 19,2 lei/oră se majorează cu 3,2 lei/oră,
pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în acel
centru de permanență, indiferent dacă este medic titular de cabinet,
asociat sau angajat.”

în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii participanți la convenția
de asociere suportă și cheltuieli de administrare și funcționare pentru
centrul de permanență, situație în care tariful orar prevăzut la art. 7 alin.
(2) se majorează cu 50 %, adică 16,2lei/oră, pentru fiecare medic de
familie care își desfășoară activitatea, indiferent dacă este medic titular,
asociat sau angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui
centru de permanență efectuând serviciul în regim de gardă în spațiul pus
la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și
menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare,
situație în care tariful orar de 32,4lei/oră se majorează cu 3,2 lei/oră,
pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în acel
centru de permanență, indiferent dacă este medic titular de cabinet,
asociat sau angajat.”

Cu deoasebită considerație,
Rodica TĂNĂSESCU
Președinte SNMF
email: office@snmf.ro
mobil: 0723520980
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