
CONDIŢIILE ACORD ĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZ Ă 
PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA  

DOMICILIU  

A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZ Ă PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE 
LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU  

Nr. | Serviciu de îngrijire medical ă la domiciliu/îngrijire paliativ ă la 
crt.| domiciliu  

1.| M ăsurarea parametrilor fiziologici: temperatur ă, respira ţie, puls, TA, | 
diurez ă şi scaun*****)  

*****) Recomandarea serviciului se face de c ătre medici pentru to ţi 
parametrii prev ăzuţi, respectiv: temperatur ă, respira ţie, puls, TA, 
diurez ă şi scaun  

2.| Administrarea medicamentelor:  

2.1 intramuscular*)  

2.2 subcutanat*)  

2.3. intradermic*)  

2.4. oral  

2.5. pe mucoase  

*) În afara injec ţiilor şi perfuziilor cu produse de origine uman ă.  

3.| Administrarea medicamentelor intravenos sub sup ravegherea medicului*) | 
****)  

*) În afara injec ţiilor şi perfuziilor cu produse de origine uman ă.  

****) Se efectueaz ă sub supravegherea medicului care î şi desf ăşoar ă 
activitatea într-o form ă legal ă la furnizorul de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu  

4.| Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea | 
medicamentelor intravezical pe sond ă vezical ă***)  

***) la b ărba ţi se efectueaz ă de c ătre medicul care î şi desf ăşoar ă 
activitatea într-o form ă legal ă la furnizorul de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiri medicale paliative  

5.| Administrarea medicamentelor prin perfuzie endo venoas ă sub supravegherea | 
medicului*) ****)  

*) În afara injec ţiilor şi perfuziilor cu produse de origine uman ă.  

****) Se efectueaz ă sub supravegherea medicului care î şi desf ăşoar ă 
activitatea într-o form ă legal ă la furnizorul de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu  

6.| Alimentarea artificial ă pe gastrostom ă/sond ă gastric ă şi educarea 
| asiguratului/apar ţin ătorilor  

7.| Alimentarea pasiv ă, pentru bolnavii cu tulbur ări de degluti ţie, inclusiv | 
instruirea asiguratului/apar ţin ătorului  

8.| Clism ă cu scop evacuator  

9.  Spăl ătur ă vaginal ă în cazuri de deficit motor  
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Manevre terapeutice pentru evitarea complica ţiilor vasculare ale 
membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobiliza re, masaj, aplica ţii 
medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor  

Manevre terapeutice pentru evitarea complica ţiilor pulmonare: posturi de 
drenaj bron şic, tapotaj, fizioterapie respiratorie  

Îngrijirea pl ăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor  

Îngrijirea escarelor multiple  

Îngrijirea stomelor  

Îngrijirea fistulelor  

Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului  

Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului  

Aplicarea de plosc ă, bazinet, condom urinar, mijloc ajut ător pentru 
absorb ţia urinei**)  

**) Este inclus şi mijlocul ajut ător pentru absorb ţia urinei, minim 2 
mijloace ajut ătoare pentru absorb ţia urinei/zi.  

Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri 
în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea 
periodic ă 

Evaluarea mobilit ăţii, a capacit ăţii de auto-îngrijire, a riscului de 
apari ţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea  nevoilor 
nutri ţionale, implementarea interven ţiilor stabilite în planul de 
îngrijiri şi reevaluarea periodic ă - de c ătre asistentul medical  

 

Masaj limfedem  
______________

şi cont  
_______

enţi
e 

elastic ă 
________________________________ ____________

Masaj limfedem  
______________

cu pomp  
_______

a de compresie  

Montare TENS 
______________

   

Administrare medica ţie  
______________________

pri
n 

nebulizare  

Aspira ţie gast  
______________

ric ă 
_______

  

Aspira ţie c ăi  
______________

respira
t  

orii  
____  

 

Paracentez ă 
______________

   

Ventila ţie noninvaziv ă 
______________________

****)   

****) Se efectueaz ă sub supravegherea medi 
Managementul general, clinic şi terapeutic 
din timpul somnului - Somnologie poligrafi 
clinic şi terapeutic al tulbur ărilor respi 
- Somnologie poligrafie, polisomnografie ş 
Managementul general, clinic şi terapeutic  

- Ventila ţie noninvaziv ă, a medicului cu 
terapie intensiv ă, a medicului specialist 
î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă le 
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri  
Alimenta ţie parenteral ă - alimenta ţie 
artificial ă pe cateter venos central sau 
periferic****)  

****) Se efectueaz ă sub supravegherea medicului cu specialitatea 
anestezie şi terapie intensiv ă care î şi desf ăşoar ă activitatea într-o 
form ă legal ă la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/î ngrijiri 
paliative la domiciliu. Serviciul nu include alimen tele specifice.  

 

cului pneumolog cu atestat în 
al tulbur ărilor respiratorii 
e, în Managementul general, 
ratorii din timpul somnului 
i titrare CPAP/BiPAP şi în  

al tulbur ărilor respiratorii 
specialitatea Anestezie şi 
de medicin ă de urgen ţă, care 
gal ă la furnizorul de 
paliative la domiciliu.  



Kinetoterapie individual ă*****)  
| | *****) Se efectueaza doar de catre kinetoterape utul/ | 

| | fiziokinetoterapeutul care î și desf ășoar ă activitatea într-o forma | 
| | legal ă la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu |  
|____| ____________________________________________ ___________________________  |  

NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 - 30 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la 
domiciliu. 
NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 - 18 şi 28 - 30 se acordă de furnizorii de îngrijiri 

medicale la domiciliu. 
NOTA 3: Serviciile de la punctele 19 şi 21 - 27 se acordă de către medicii de 

specialitate cu atestat îngrijiri paliative. 

NOTA 4: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se 
acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin. 
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