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1.Scopul:
Reglamentarea modului privind consultația pacienților de către medicii din staționar cu adresare 

directă și evidența veniturilor de la aceste servicii după subdiviziuni.
2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplică în toate subdiviziunile medicale a spitalului, casa și contabilitate.
3. Responsabilități 
Responsabil de proces:

> Medicul din staționar, medic specialist paraclinic;
> Casira spitalului;
> Contabil responsabil de evidența serviciile contra plată.

Echipa de proces pentru consultație internă:
> Medicul care consultă din staționar, specialist paraclinic, asistenta superioară din secție, 

casira și contabilul responsabil de evidența serviciilor contra plată.
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:
Consultații interdisciplinară ocazională - consultație interdisciplinară solicitată personal pentru 
cazul de simptomatologie expusă și apreciată în anamneză.
Cadrul normativ:

> Regulamentul de organizare și funcționare a spitalului și secțiilor spitalicești.
> 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;
> 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.
> HG Nr. 1020 din 29.12.2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”.

5. Descrierea procedurii
PREVEDERI GENERALE

Necesitatea elaborării acestei proceduri reiesă din factorul obiectiv privind asigurarea 
dreptului pacientului de a primi consultații medicale suplimentare în afara poliței de asigurare cu 
adresare directă la medicii specialiști și paraclinici din staționar, contra plată.

> Cu permisiunea ușierului după caz, pacientul solicită consultația medicului specialist 
sau paraclinic din staționar, unde ușierul concretizează prin telefon posibilitatea de a primi 
pacientul. Ulterior instructează pacientul cu cerințele de vizită în staționar și îi permite vizita în 
subdiviziunea corespunzătoare.

> Ușiera din secție preîntîmpină medicul solicitat pentru consultație, care decide ora de 
consultație și condițiile de achitare prin eliberarea actului de prestare a serviciilor medicale contra 
plată.

> Pacientul achită în casa spitalului suma indicată în actul de prestare a serx^ciilor 
medicale și se returnează pentru ai fi acordată consultația și serviciile medicale prestate.



> Medicul consultant, consultă pacientul, eliberîndui forma 0//27 extras-trimitere la mină 
și prezintă actul de prestare a serviciilor medicale contra plată asistentei medicale superioare 
pentru evidența cumulativă a veniturilor suplimentare din secție.

> Asistenta superiară, va prezenta lunar, către data de 05 în contabilitate darea de seamă 
privind veniturile suplimentare de la serviciile medicale consultative a pacienților 
nespitalizați (cu anexarea actelor de prestare a serviciilor medicale).
6. Documente corespondente
1. actul de prestare a serviciilor medicale contra plată;
2. formularul 0/27e extras-trimitere.
7. Documentare

•S Rezultatele acestei activități se documentează în actul de prestare a serviciilor contra plată 
și în formularul forma 0//27 extras-trimitere.

8. Distribuire
• Subdiviziuni implicate;
9. Anexe

1. Actul de prestare a serviciilor medicale contra plată, aprobat prin ordinul 87 din 
01.06.2006;
2. Formularul 0/27e extras - trimitere.

Anexa I 
Ministerul Sănătății rm Aprobat prin ord. 87 din 01.06.06
IMSP SC . Bălți

ACT
de prestare a serviciilor medicale

(denumirea completă a instituției medico-sanitare publice)
Numele, prenumele pacientului_____________________________
A.n.___________  adresa_________________________________________________________
Locul de muncă _____________________codul de identitate ____________________________
Funcția de muncă Nr. poliței de asigurare

Cod Consultațiile
Numărul 

consultațiilor 
efectuate

Prețul 
unității 

eliberate
Sama

Tratament staționar de la ____________________până la___________________________________a. 20
Total zile_____________ Costul caz tratat_______________ secția________________________________
Diagnosticul, intervenția chirurgicală______________________________________________

Cod Investegațiilc
Numărul 

consultațiilor 
efectuate

Prețul 
unității 

eliberate
Suma

Suma totală____________________________________lei_____________bani____________

Medic ________________________

L.Ș.
Contabil________________________
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Data______ __________________  __________
Ziua luna anul



Anexa II

Ministerul Sănătății al RM DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Министерство здравоохранения PM Formular Форма nr. 027/e

_____________________________________________________Aprobat de MS al RM
denumirea instituției наименование учреждения Утверждена М3 РМ

nr. 828 din 31.10. 2011

TRIMITERE-EXTRAS
НАПРАВЛЕНИЕ - ВЫПИСКА

1а___________________________________________________________________________
В denumirea și adresa instituției unde se trimite наименование и адрес учреждения, куда направляется

1. Numele, prenumele bolnavului_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество больного
Număr deidentificare__________________________________________________________
Идентификационный номер

2. Data nașterii
Дата рождения

3. Adresa la domiciliu__________________________________________________________
Домашний адрес

4. Locul de muncă (funcția),studii_________________________________________________
Место работы (должность), учебы
Data: a) de ambulatoriu: afecțiunii_______________________________________________

5. Дата: по амбулатории: заболевания
trimiterii: la consultație, investigație, în staționar (a specifica) 
направления: на консультацию, исследование, в стационар (подчеркнуть)

b) de staționar: internării_______________________________________________
по стационару: 
поступления externării (decesului)_____________________________________
выбытия (смерти)

6. Diagnosticul complet (afecțiunea de bază, complicații concomitente) Полный диагноз 
(основное заболевание, сопутствующее осложнение)

* Se completează de instituțiile medicale la trimiterea pacientului pentru consultație, 
investigație, internare, externare (deces) și se prezintă medicului de familie 
Заполняется медицинскими учреждениями при направлении пациента на консультацию, 
исследование, госпитализацию, при выписке (смерти) и представляется семейному 
врачу
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7. Anamneză pe scurt, investigații diagnostice, tratamentul efectuat, evoluția bolii, starea 
sănătății la trimitere, la externare
Краткий анамнез, диагностические исследования, проведенное лечение, течение 

болезни, состояние при направлении, при выписке

Recomandații curative și de muncă 
Лечебные и трудовые рекомендации

“_____”______________________200_
Medic
Врач numele,_______________________________________________________

prenumele - Ф.И.О. semnătura - подпись
Număr de identificare
Идентификационный номер ____________________________
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