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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 cabinetele Centrului Consultativ.

3. Responsabilități
Responsabil de proces:

> Medicul șef
Echipa de proces pentru consultație internă:

> Medicul specialist din cabinete, personalul din serviciul operativ, personalul medical 
cu studii medii(asistenta medicală de cabinet, asistenta superioară din CC).

Echipa de proces pentru consultul intern/extern:
> Medicul șef
> Medicul curant 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 de către un medic de altă 
specialitate.
Consultație intradisciplinară - consultația acordată pacientului de către un medic de aceeași 
specialitate.
Consultație intra/interdisciplinară externă - consultația acordată pacientului de către un medic 
din altă instituție (în principiul de nivel terțial prin telefon, telemedicină sau prin participare 
directă).
Consultație disciplinară de urgență - consultație necesară în situația unde pacientul 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 AH;
> 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. 1585-XII din

27.02.1998; 2
> 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
• In cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unitățile sanitare publice au 
obligația de a acorda, cu prioritate, consultațiile interdisciplinare pentru pacienți în unitate sau, în 
baza relațiilor de colaborare stabilite între unitățile sanitare respective;
• Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului specialist aprobată de 
medicul șefia CC;
• Recomandarea se va face în scris, consemnându-se în trimitere-extras forma 27/e consultul de 
specialitate recomandat, cu semnătura și parafa medicului consultant;
• Consulturile interdisciplinare vor fi acordate intern, dacă există medici din specialitățile 
respective sau extern dacă nu există medici din specialitatea respectivă.
CONSULTAȚIILE INTERDISCIPLINARE ȘI INTRADISCPLINARE INTERNE
• Medicul specialist comunică solicitarea de consult interdisciplinar și programează pacientul la 

consultație, unde se trimite fișa de solicitare a consultației;
• Medicii de specialitate solicitați pentru consulturi interdisciplinare sunt obligați să răspundă 

solicitării în cel mai scurt timp posibil și să consemneze consultul și recomandările în forma 
27/e;

• Dacă pacientul este asigurat și se adresează fără trimitere de la CMF, el este examinat contra 
plată;

• Medicul specialist după examinarea pacientului, completează trimiterea pentru medicul de 
familie;

• Pacienții neasigurați achită toate examinările paraclinice și consultațiile specialiștilor;
• Medicul șef are obligația de a coordona și controla acordarea cu prioritate a consultațiilor 

interdisciplinare.

6. Documente corespondente
Ordini le curente emise de MS instituționale referitor la aprobarea protocoalelor clinice, 

reglamentarea activității și raportării pe profilurile din serviciul ambulator specializat.

7. Documentare
V Formularul de evidență a vizitelor f-039/е;
•V Extras trimitere forma 27/e;
V Cartela de evidență a supravegherii pacienților dinspensarizați după profiluri; 

Registru 1-03/r registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală de 
ambulator;

8. Distribuire
• Centrul și secțiile consultative asistență medicală specializată;
• Medicilor specialiști;
• Consililui Calității, auditul medical intern.

9. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII
> consultarea periodica a literaturii de specialitate;
> participarea medicilor si asistentelor la cursuri de educație medicala 

continua,simpozioane,mese rotunde;
> actualizarea listelor de medicamente compensate in conformitate cu legislația;
> consultarea ghidurilor de practica medicala.

Anexe
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