ÎN ATENȚIA MEDICILOR PRESCRIPTORI – ÎNGRIJIRI MEDICALE LA
DOMICILIU
Începând cu data de 01.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomandă
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate este
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 și Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.
Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Anexa 31A la Ordinul MS/CNAS
397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a H.G. nr.
140/2018: “În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită
electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate. (…)
În situația în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al
recomandării, iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de
sănătate, se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun.”
Modelul recomandării de îngrijiri medicale la domiciliu este afișat pe site-ul
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la secțiunea Îngrijiri Med. la Domiciliu.
Formularele de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu vor fi transmise la
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe adresa de email ingrijiri.domiciliu@aopsnaj.ro în format pdf,
semnate electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a medicului prescriptor.
Precizări suplimentare:
1. Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu ce pot fi recomandate sunt conform
ANEXEI 30 A la Ordinul MS/CNAS 397/836/2018:
A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu
Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA,
diureză şi scaun*****)
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi
parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA,
diureză şi scaun
Administrarea medicamentelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3. intradermic*)
2.4. oral
2.5. pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
Administrarea medicamentelor intravenos, cu respectarea legislației în vigoare *)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă
vezicală***)
***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o
formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu
Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu respectarea legislației în vigoare *)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea
asiguratului/aparţinătorilor
Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv
instruirea asiguratului/aparţinătorului
Clismă cu scop evacuator
Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale
membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii
medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de
drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor
Îngrijirea escarelor multiple
Îngrijirea stomelor
Îngrijirea fistulelor
Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru
absorbţia urinei**)
**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2
mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.
Ventilaţie noninvazivă****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în
Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din
timpul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al
tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare
CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii –
Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea Anestezie şi
terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi
desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale
la domiciliu
Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic ****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă
care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu
Serviciul nu include alimentele specifice.
Kinetoterapie individuală*****)
*****) Se efectuează doar de către kinetoterapeutul/ Fiziokinetoterapeutul/ profesorul de cultură
fizică medicală, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale
la domiciliu

2. Pe formularul de recomandare se vor nota obligatoriu şi codurile de diagnostic
corespunzătoare diagnosticului medical şi diagnosticelor bolilor asociate.
3. Periodicitatea/ritmicitatea serviciilor recomandate se stabileşte pentru fiecare
tip de serviciu în parte, în concordanţă cu diagnosticul, cu patologia pacientului şi statusul de
performanţă ECOG al acestuia.
4. Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de
zile pentru situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea și
completată la pct. 11. de pe recomandare.
5. În cazul în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, se
atașează o copie a scrisorii medicale/biletului de externare. Serviciile din recomandare trebuie
să fie în sensul celor din scrisoarea medicală/biletul de externare. În cazul în care există
neconcordanțe între datele înscrise pe recomandare și cele din scrisoarea medicală/biletul
de externare, casa de asigurări de sănătate nu va certifica pe recomandare numărul de zile de
îngrijiri la domiciliu pentru a fi luată în considerare recomandarea respectivă de către furnizorii
de îngrijiri medicale la domiciliu. (Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Anexa 31A la
Ordinul MS/CNAS 397/836/2018)
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