
RESPONSABIL DE EXECUTARE

Ministerul Sănătății Republica Moldova 
Spitalul Clinic Municipal Bălți

Procedura Standard de Operare nr. 03/81 
IMSP SCM Bălți

TITLU: Procedura.Rambursarea cheltuielilor a 
pesoanelor neasigurate la Nivel de DU și 

întocmirea statutului de plată

Departamentul Urgență
denumirea departament/secție/laborator

________ .___

medic de urgență, 
asistentă medicală de gardă.

Data coordonării

Elaborat de:
Data 
eliberării

Se Jnătura înlocuiește PSO dotat

Președintele Consiliului
Calității V.Pascaru
Șef de subdiviziune A.Scorțescu /3 o 6'2 r

Aprobat
Conducătorul

Data aprobării Coordonat 
b z/Zț Managerul calității

Coordonator de audit
medical intern

Lista de luare la cunoștință cu procedura
Numele, prenumele Funcția Data Semnătura



Persoana responsabilă 
de revizuire

Revizuirea PSO
Data Avizul Semnătura

l.SCOP.
Prezenta procedură definește modul de achitare de către persoanele neasigurate la nivel de 
Departament Urgență pentru serviciile medicale prestate, atît pentru bolnavii ce se spitalizează 
cît și pentru pacienții de ambulator.

2. Domeniul de aplicare.
Procedura se aplică inițial la camera de gardă cît și în toate secțiile spitalului.

3. Documente de referință.
Cadrul normativ:

• Catalogul Tarifelor Unicețanexa 13 Hotărîrea Guvernului N102 din29.12.2011)
• Codul muncii privind timpul de muncă;
• Regulamentul intern privind organiyarea și efectuarea gărzilor în instituție;
• Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor spitalicești, secțiilor ATI;

• Fișele de post a medicului șef de secșie-medic curant; asistenă medicală de gardă.
• Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobarea prin

Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007;
• I.egea ocrotirii sănătății Nr.411 -XII din 28.03.1995;
• Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală Nr.l585-XII din 

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;
• Norme metodologice de Aplicare a Programului Unic aprobate anual .

4. Responsabili
Responsabili de proces:medicul de gardă,asistenta medicală de gardă,casira.

5. Descrierea procedurii
La adresarea în camera de gardă pentru acordarea asistenței medicale atît bolnavilor care se 
spitalizează, cîtjșt; pentru, cei de ambulator, după ce s-a identificat că pacientul nu este 
asiguratțbaza de date CNAM), este preîntîmpinat că este dator să achite serviciile medicale 
prestare.

Primind acordul , se îndeplinește. Actul de prestare a serviciilor medicale contra 
platățanexa N1. aprobat prin ordinul 87 din 01.06.2006) și pacientul sau rudele achită suma 
corespunzătoare în casa spitalului, conform Catalogului Tarifelor Unice (anexa n3 din 
29.12.2011), -care funcționează non-stop. Ultimul se anexează în fișa medicală, iar bonul de 
plată rămîne fa pacient.

î



EVIDENȚE /ÎNREGISTRĂRI, ANEXE
• Registrul tichetelor încasărilor bănești pentru serviciile medicale prestate populației
• Act de predare a serviciilor medicale contra plată

Ministeru Sănătății RM ANEXA 1
IMSP SC m.Bălți Aprobat prin ord.87 din 01.06.2006.

ACT
De prestare aserviciilor medicale contra plată

(denumirea completă a instituției medico-sanitare publice)
Numele.prenumele pacientului.......................................................-.......................... -.....................

A.n................................ adresa........................................... ..............................................................

Locul de muncă......-...................................................... codul de identitate........... -.......................

Funcția de muncă.............................................................Nr.poloței de asigurare............................

COD CONSULTAȚIILE Nr.consultațiilor 
efectuate

Prețul unității 
eliberate

Suma

Tratament staționar de la............................. —pînă la...................... -.................. a.20
Total zile................... Costul caz tratat................................... secția.................................................

COD Investigațiile Nr.consultațiilor 
efectuate
-

Prețul unității
eliberate

Suma

Diagnosticul,investigația chirurgicală'

Suma totală............... -............-................... -............... lei................................—bani...... —..........

L.Ș
Șeful secției Contabil șef-

................................. -................................20

I


