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INFORMARE
Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 982 din 23 octombrie 2020 a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 180 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la
acordarea concediilor medicale, facem următoarele precizări:
- rămâne încă nemodificată procedura de eliberare a certificatului de concediu medical pentru
pacienții aflați deja în izolare sau carantină. Pentru a primi certificatul de concediu medical de la
medicul de familie, pacientul necesită în continuare decizia de izolare sau decizia de carantină,
după caz, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică. Prevederea se regăsește în Articolul III al
OUG 180/2020: ”De prevederile art. 20 alin. (2^1) și (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, beneficiază și persoanele asigurate pentru care direcțiile de sănătate
publică județene sau a municipiului București au instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație
declarată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În aceste cazuri,
certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza documentelor
eliberate de către direcțiile de sănătate publică și pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”;
- rămâne încă nemodificat traseul pacienților cu test pozitiv pentru SARS-CoV-2 (noul coronavirus)
sau al pacienților cu semne și simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2 conform
definiției de caz elaborate de CNSCBT. Ordinul ministrului sănătății nr. 1513 din 7 septembrie 2020
nu a fost modificat încă, astfel încât pacienții necesită în continuare evaluare în spitalele COVID,
unde vor fi transportați prin grija Direcțiilor de Sănătate Publică în colaborare cu Serviciul de
Ambulanță coordonat prin 112. Diferența este că pacienții fără simptome sau cu simptome
pentru care nu este necesară izolarea în spital nu mai trebuie evaluați în termenul strict de 48
de ore de la primirea testului pozitiv, termen pe care Legea 136/2020 îl impunea până la
modificarea sa prin OUG 180/2020 din 23 octombrie;
- rămâne nemodificată și procedura de acordare a consultațiilor medicale. Acestea pot fi
acordate la distanţă (telefonic, video, e-mail, text ș.a.), fără utilizarea cardului de sănătate, sau
în cabinet sau la domiciliu, utilizând cardul de sănătate. Decizia privind oportunitatea acordării
consultaţiei la distanţă, în cabinet sau la domiciliu este luată exclusiv de medic, în urma triajului
epidemiologic realizat telefonic anterior oricărei consultaţii, în vederea limitării transmiterii
SARS-CoV-2.
În măsura în care în perioada următoare vor exista noi prevederi legislative vă vom informa
despre modificările pe care acestea le aduc activității cabinetelor de medicina familiei.
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