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Puncte de vedere

Începând cu luna octombrie 2016 au apărut o 
serie de acte normative cu impact important asupra 
activităţii medicale:

În urma HG Nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modalita-
tea de utilizare şi completare a dosarului electronic 
de sănătate al pacientului a apărut şi Ordinul co-
mun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate Nr. 1123/849/2016 din 12 
octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informaţi-
ilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi 
funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) 
al pacientului. După cum a apărut în mass-media, 
acest ordin a fost cel care a atras atenţia Avocatului 
Poporului, asupra articolelor generatoare din Legea 
nr. 95/2006 şi asupra cărora a s-a ridicat excepţia de 
neconstituţionalitate, fapt care s-a tradus prin sesiza-
rea Curţii Constituţionale a României (http://avp.ro/
exceptii/2016/exceptie_4_2016.pdf ). Conform. Ord. 
nr. 1123/849/2016 : “Art. 2. — Furnizorii de servicii 
medicale care se afl ă în relaţii contractuale cu casele 
de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi 
sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările 
de sănătate.

Art. 3. — (1) Furnizorii de servicii medicale 
care nu se afl ă în relaţii contractuale cu casele de asi-
gurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfă-
şoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în ve-
derea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării 
în platforma informatică din asigurările de sănătate.”. 

Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest or-
din presupune înregistrarea angajatorilor ca şi furni-
zori autorizaţi de servicii medicale, obţinerea semnă-
turilor electronice, a infrastructurii necesare accesării 
portalului DES, apoi accesarea în formă autorizată a 
portalului.

Ordinul MS nr. 1410/ 2016 privind aproba-
rea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pa-
cientului nr. 46/2003, prin apariţia căruia se abrogă 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386/2004 privind 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003.

Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest 
ordin presupune înregistrarea angajatorilor ca şi fur-
nizori autorizaţi de servicii medicale, elaborarea re-
gulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, a 
unor protocoale administrativ-juridice pentru pre-
zentarea serviciilor şi personalului, a unor protocoale 
care să asigure furnizarea de servicii medicale de cea 
mai înaltă calitate, proceduri pentru obţinerea acor-
dului pacienţilor / reprezentanţilor legali ai acestora, 
pentru eliberarea cópiilor documentelor medicale ale 
pacienţilor.

Ordinul MS nr. 1411/ 2016 privind modifi ca-
rea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii 
Publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunde-
rea civilă a personalului medical şi a furnizorului 
de produse şi servicii medicale, sanitare şi farma-
ceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, în care, ca noutate, se specifi că 
:” Art. 51.Unităţile sanitare publice sau private, în ca-
litate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, 
potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse 
în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în 
situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, în solidar cu 
personalul medical angajat, pentru prejudiciile pro-
duse de acesta.”, şi, de asemenea, se stabileşte un 
format unic pentru acordul informat al pacientului, 
precum şi un format unic pentru raportul privind asis-
tenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă.
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Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest 
ordin presupune înregistrarea angajatorilor ca furni-
zori autorizaţi de servicii medicale, elaborarea regula-
mentelor proprii de organizare şi funcţionare, a unor 
protocoale administrativ-juridice pentru prezentarea 
serviciilor şi personalului, a unor protocoale care să 
asigure furnizarea de servicii medicale de cea mai 
înaltă calitate, proceduri pentru obţinerea acordului 
pacienţilor / reprezentanţilor legali ai acestora în for-
matul unic prevăzut de lege, şi formatul unic pentru 
raportul în situaţiile de urgenţă. 

Urgenţele medico-chirurgicale în etapa pre-
spitalicească au fost defi nite în Hotărârea de Guvern 
nr.1.186 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea lis-
tei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum 
şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care 

asiguraţii benefi ciază de indemnizaţie pentru incapa-
citate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de 
cotizare, şi publicate în Monitorul Ofi cial al Româ-
niei, Partea I, nr. 631/5 decembrie 2000.

De la 01.01.2017 a intrat în vigoare Ordinul 
Comun nr. 1306/2016 al Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice pentru aprobarea criteriilor 
bio-psiho-sociale de încadrare a copiilor cu dizabili-
tăţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare 
a acestora.

– începând cu 06.01.2017 intră în vigoare şi 
noul STATUT AL COLEGIULUI MEDICILOR 
DIN ROMÂNIA şi noul COD DE DEONTOLO-
GIE MEDICALĂ, documente care au deosebită im-
portanţă în practica medicală.
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