În conformitate cu prevederile Contractului-Cadru pentru anul 2018-2019
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 asistența medicală spitalicească în
cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, se realizează prin servicii spitaliceşti,
care sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi
cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau
chirurgicale, îngrijire, medicaţie, monitorizare şi supraveghere, cazare şi masă.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Pachetul de servicii de bază - se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile
medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare,
dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii;
În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în
regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi (durată max. 12 ore/vizită).
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde
îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor
criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa
pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare si tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse
prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită
izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru
care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital,
precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită
monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită
asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în
ambulatoriu sau spitalizare de zi.
 Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea
fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune si gravitatea simptomelor
şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi se acordă cu
respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12
ore în condiţiile stabilite în norme;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau
monitorizat în ambulatoriu.

Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit
criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Pachetul minimal de servicii - cuprinde servicii medicale acordate în
regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu
poate dovedi calitatea de asigurat.
Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de
spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa
pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a
cazului;
c) naşterea.
 Criteriul pe baza căruia se efectuează internarea pacienţilor în regim de
spitalizare de zi este:
- situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru: serviciile prevăzute în
lista de la punctul B.1 poziţiile 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
 Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile
medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl
externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru
spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea
în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente
serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care
serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
 Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale
spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

