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Comunicat de presă 
 
Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 
în anul 2018 în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice:  
 
1. Începând cu 1 iulie 2018, investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract 
cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate la oricare furnizor de profil 
din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale. 
 
2. Investigațiile Ag HBs și Anticorpi Anti HCV - pot fi recomandate de medicii de familie pentru 
toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate de medicii de familie numai pentru 
gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate).  
 
3. Toate serviciile paraclinice de microbiologie din pachetul de bază pot fi recomandate şi de către 
medicul de familie (în prezent medicul de familie poate recomanda numai unele dintre acestea). 
 
4. Din pachetul de bază au fost excluse explorările funcţionale (modificarea a avut în vedere faptul 
că nu mai există specialitatea de explorări funcționale, și prin urmare nu se acordă / contractează de 
furnizori de servicii medicale paraclinice; aceste servicii se regăsesc în pachetul de servicii medicale 
de bază din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice ca proceduri diagnostice, iar 
parte din acestea se pot efectua şi în asistenţa medicală primară). 
 
5. La stabilirea punctajului pentru criteriul „Evaluarea resurselor umane” pentru furnizorii de 
investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală:  
- au fost diminuate punctajele pentru medicul specialist anestezist/medicul primar anestezist, 
precum și pentru medicul specialist de medicină de urgență/medicul primar de medicină de urgenţă, 
având în vedere că specificul activităţii medicilor cu specialităţile menţionate presupune prezenţa 
pentru un timp limitat la furnizor şi numai la nevoie, respectându-se proporţionalitatea cu activitatea 
medicului radiolog.  
 
6. La stabilirea punctajului pentru criteriul „Evaluarea capacității resurselor tehnice” pentru 
furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală:  
- pentru cabinetele medicale din asistența medicală primară și cabinetele medicale din ambulatoriul 
de specialitate pentru specialitățile clinice care încheie acte adiționale pentru furnizarea de servicii 
medicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigațiile 
paraclinice se ajustează proporțional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii.  
 
7. Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform 
normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau 
ANMDM, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a 
contractului de furnizare de servicii medicale (în prezent și de producător sau un furnizor agreat de 
producător). 
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