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ANEXA 11

1.Scopul:
Reglamentarea modului privind solicitarea și acordarea consultațiilor 

interdisciplinare/intradisciplinare pentru realizarea obiectivului de evaluare globală a sănătății 
pacientului în vederea tratării bolnavului și nu numai a bolii depistate sau confirmarea 
prezenței/absenței unor boli asociate cu indicație adecvată a metodei de tratament pentru fiecare 
pacient,

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplică în toate secțiile/departamentele spitalului.

3. Responsabilități
Responsabil de proces:

> Medicul șef de secție
Echipa de proces pentru consultație internă:

> Medicul curant din secțiile spitalului, personalul din serviciul operativ, personalul 
medical cu studii medii(asistenta medicală de post, asistenta superioară din secție).

Echipa de proces pentru consultul intern/extern:
> Medicul șef adjunct al spitalului
> Medicul șef de secție, asistenta medicală de post/ superioară
> Medicul curant, după caz programat/urgen sau țintit la pat.
> Medicul responsabil de consultație

4. Definiții și documente de referință
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definițiile din documentele de referință, dintre care 
se rețin în mod selectiv următorii termeni având semnificațiile de mai jos:
Consultație interdisciplinară - consultația acordată pacientului internat în spital de către un 
medic de altă specialitate decît cea a medicului curant.
Consultație intradisciplinară - consultația acordată pacientului internat în spital de către un 
medic de aceeași specialitate a medicului curant.
Consultație intra/interdisciplinară externă - consultațiaacordată pacientului internat în spital 
de către un medic din altă instituție cu care spitalul colaborează (în principiul de nivel terțial prin 
telefon, telemedicină sau prin participare directă).
Consultație interdisciplinară obligatorie - consultație interdisciplinară care se efectuează 
obligatoriu pentru intervenții chirurgicale, investigații invazive etc.
Consultații interdisciplinară ocazională - consultație interdisciplinară solicitată pentru un 
pacient internat care prezintă simptomatologie asociată responsabilă de altă afecțiune decît cea 
pentru care s-a internat.
Consultație disciplinară de urgență - consultație necesară în situația unde pacientul internat 
devine urgență majoră medicală.

Cadrul normativ:
> Codul muncii privint timpul de muncă;
> Regulamentul intern privind organizarea și efecturea gărzilor in instituție;
> Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor spitalicești, secțiilor ATI; 2
> Fișele de post a medicului șef de secție/medic curant;



> Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007;

> Legea ocrotirii sănătății Nr.411-XII din 28.03.1995;
> Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală Nr.l585-XIId.mY. 

27.02.1998;
> Legii nr. 263 din 27.10. 2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
> Legii nr. 264 din 27.10. 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
> Programul Unic de Acordarea a Asistenței Medicale în Asigurări;
> Normele Metodologice de Aplicare a Programului Unic aprobate anual.

5. Descrierea procedurii
PREVEDERI GENERALE
• în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unitățile sanitare publice cu paturi 
au obligația de a acorda, cu prioritate, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în 
unitate sau pentru cei internați în alte spitale, în baza relațiilor de colaborare stabilite între 
unitățile sanitare respective;
• Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant aprobată de 
medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentului medical din Departamentul de 
Urgență sau. după caz, medicului șef adjunct prin acceptul primit de la pacient în dialogul cu 
medicul curant;
• Recomandarea se va face în scris, consemnându-se în rubrica corespunzătoare din fișa 
medicală a pacientului de staționar, data, ora și consultul de specialitate recomandat, cu 
semnătura și parafa medicului curant;
• Consulturile interdisciplinare vor fi acordate intern, dacă există medici din specialitățile 
respective în spital sau extern dacă nu există medici din specialitatea respectivă în spital.
CONSULTAȚIILE INTERDISCIPLINARE ȘI INTRADISCPLINARE INTERNE
• Medicul curant comunică secției de specialitate solicitarea de consult interdisciplinar și 
programează pacientul la consultație prin intermediul serviciului operativ, unde se trimite fișa de 
solicitare a consultației;

• Consultația interdisciplinară de urgență în afara orelor de lucru a specialistului solicitat se 
efectuează în baza comunicării medicului coordonatot/superior de gardă pe spital în 
dispeceratul medical;

• Dispeceratul medical asigură:
- înregistrarea solicitării în registru aprobat de administrație
- Informarea medicului solicitat prin telefon.
La primirea acceptului de către medicul solicitat asigură deservirea pe urgență cu transport 
tur/retur la domiciliul medicului.
- înregistrarea timpului cînd la solicitat și primit acceptul de deservire, cu aprecierea 

timpului cînd a fost transportat la domiciliu;
- Lunar prezintă (după model) la serviciul economic tabelul cu indicarea orelor pentru 

calcularea remunerării muncii, conform prevederilor din codul muncii a lucrului 
efectuat în afara orelor din programul de 7 ore medii pe zi.

• Personalul mediu din secția unde este internat pacientul identifică pacientul și îl însoțește pe 
acesta la consultul interdisciplinar, prezentând la consultație fișa medicală a pacientului de 
staționar corespunzătoare în caz de solicitare cînd pacientul se poate deplasa. In cazul cînd 
pacientul nu se poate deplasa sau are maladie infecțioasă consultantul se deplasează la pacientul 
solicitat;
• Medicul care acordă consultația interdisciplinară va consemna data și ora efectuării, 
constatările, diagnosticul de specialitate, precum și recomandările de investigație și/ sau 
terapeutice atât în registrul de consultații cât și în rubrica corespunzătoare din fișa medicală a 
pacientului de staționar, semnând și parafând consemnările;
• Medicul consultat predă fișa medicală a pacientului de staționar personalului de însoțire;
• Personalul mediu din secția unde este internat pacientul îl însoțește pe acesta înapoi în secție și 
depune fișa medicală a pacientului de staționar în dosarul curent al pacientului;



• Medicii de specialitate solicitați pentru consulturi interdisciplinare în secția ATI sunt obligați 
să răspundă solicitării în cel mai scurt timp posibil și să consemneze consultul și recomandările în 
foaia de observație clinică;
• In cazul unor divergențe de opinii în ceea ce privește bolnavul aflat în se
efectuează un consult la care participă medicul șef de secție ATI și medicul șef al secției din care 
provine medicul solicitat, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată;
• Medicii șef de secție/șef de laborator sau. după caz, medicul șef adjunct au obligația de a 
coordona și controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.
CONSULTAȚIILE INTERDISCIPLINARE ȘI INTRADISCPLINARE EXTERNE
• Medicul curant comunică medicului șef de secție/ medicului șef adjunct solicitarea de consult 
inter/intradisciplinar și solicită vizarea solicitării în fișa medicală a pacientului de staționar;
• Medicul curant/ medicul șef de secție / medic șef adjunct programează bolnavul la consult 
inter/ intra disciplinar la unitatea sanitară cu care spitalul are colaborare pentru consulturi 
interdisciplinare;
• Medicul curant informează pacientul despre consultul de către alt specialist prin aprobare de 
către medicul șef de secție;
• Medicul curant contactează telefonic medicul din specialitatea solicitată și prezintă pacientul 
la pat sau însoțit de personal medical la consultația interdisciplinară în subdiviziunea 
corespunzătoare;

• Medicul curant solicită ambulanța de transport proprie/ serviciul de ambulanță cu care spitalul 
are contract pentru transport, pentru a transporta pacientul și cadrul sanitar de însoțire la sediul 
unității respective și înapoi;
• Personalul mediu din secția unde este internat pacientul identifică pacientul și îl însoțește pe 
acesta la consultul inter/ intradisciplinar, prezentând la consultație și fișa medicală a pacientului 
de staționar corespunzătoare;
• Medicul care acordă consultația interdisciplinară consultă pacientul după caz la pat sau în 
secția/cabinetul de consultație în regim de urgență sau programat conform termenilor stabiliți de 
procedură, va consemna data și ora efectuării, constatările, diagnosticul de specialitate, precum și 
recomandările de investigație și/ sau terapeutice atât în registrul de consultații cât și în rubrica 
corespunzătoare din fișa medicală a pacientului de staționar, semnând și parafând consemnările;
• Medicul consultat predă fișa medicală a pacientului de staționar personalului de însoțire;
• Personalul mediu din secția unde este internat pacientul îl însoțește pe acesta înapoi în secție și 
depune fișa medicală a pacientului de staționar în dosarul curent al pacientului;
• Medicii șef de secție/șef de laborator sau. după caz, medicul șef adjunct au obligația de a 
coordona și controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.

■ Termenul maxim de consultație pe urgență pînă la două ore de la solicitare.
■ Termenul maxim de consultație programată pînă la 24 ore de la solicitare.
■

6. Documente corespondente
1. solicitare/trimitere la consultație prin telefon din serviciul operativ sau directă;
2. fișa medicală a pacientului de staționar.

7. Documentare
J în fișa medicală a pacientului de staționar cu descrierea și parafarea de către medic a 

consultației efectuate conform cerințelor din procedură;
J Raportul anual referitor la evaluarea activităților de consulturi interdisciplinare 

interne/externe;
Registru de consultații din serviciul operativ.

8. Distribuire 4
• Subdiviziuni implicate;
• Medicilor șefi adjuncți.



9. Anexe

> fișa medicală a pacientului de staționar- F-003/е aprobată prin ordinul MS nr.828 din 
31.10.2011 cu modificări prin ordinul MS nr.426 din 11.05.2012.

> Registru de înregistrare a consultațiilor interdisciplinare din serviciul operatAvNEXA 11
> Registru de înregistrare a consultațiilor interdisciplinare pe urgență în afara orelor 

programului de lucru din Dispeceratul medical;
> Tabelul de pontaj suplimentar a medicilor ce au efectuat consultații de urgență în afara 

programului de lucru.

5


