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Ministerul Sănătăţii

Ordin nr. 50/2004

din 23/01/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 29/01/2004

privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în
străinătate

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. OB.518/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor este
îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia
generală asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii numai
pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale întocmite de
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii
de sănătate publică.
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Art. 2. - (1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui
medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv
asistenţa medicală primară, de specialitate, şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care
oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost
restabilită.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital,
analize etc.) se depun de către medicul de familie, de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de
gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la direcţia de sănătate publică în a cărei
rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a aparţinătorului.

(3) În centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi
Târgu Mureş se organizează comisii de specialitate teritoriale, ai căror preşedinţi vor fi
nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Arondarea judeţelor la centrele universitare medicale este prevăzută în anexa nr. 1.

(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de
specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, preşedintele fiecărei comisii fiind numit de
ministrul sănătăţii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar
componenţa acestora va fi hotărâtă de preşedinte.

(6) Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna un medic inspector responsabil cu
organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate, activitate care constă în
întocmirea, verificarea şi trimiterea documentaţiei medicale a bolnavilor la comisiile de
specialitate teritoriale.
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(2) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) are obligativitatea demarării documentelor necesare în
termen de o săptămână de la înregistrarea cererii.

(3) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) efectuează corespondenţa cu clinica recomandată de
comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul şi obţine documente privind costul şi
condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.

Art. 4. - (1) Bolnavii propuşi pentru trimitere la tratament în străinătate pot fi internaţi într-o
clinică din centrul universitar la care este arondată direcţia de sănătate publică, la
recomandarea preşedintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei
investigaţii medicale riguroase atât pentru maladia de bază, cât şi pentru depistarea unor
afecţiuni ce contraindică sau complică tratamentul.

(2) După efectuarea investigaţiei medicale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită de către
preşedintele comisiei de specialitate teritoriale documentaţia necesară trimiterii bolnavului în
străinătate, dacă este cazul.

(3) Directorul direcţiei de sănătate publică trimite Direcţiei generale asistenţă medicală din
cadrul Ministerului Sănătăţii documentaţia întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută
în prezentul ordin şi însoţită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa
nr. 5.

(4) Comisia de specialitate teritorială are obligativitatea de a comunica, în scris, direcţiei de
sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la
examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund
administrativ, civil sau penal, după caz.

(5) Comisia de specialitate teritorială care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are
obligaţia să examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţară, pentru a stabili beneficiul
tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să
cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.
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(6) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori,
comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu
însoţitori, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor
în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.

(7) În cazul în care apar disfuncţionalităţi care întârzie întocmirea documentaţiei medicale
pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de o lună, direcţia de sănătate publică va
informa Ministerul Sănătăţii asupra cauzelor acestei întârzieri, urmând ca acesta să intervină
prin reprezentanţii săi pentru rezolvarea problemelor apărute.

Art. 5. - (1) Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după
examinarea documentaţiei medicale a bolnavului de către o comisie a Ministerului Sănătăţii,
formată din ministrul sănătăţii, ministrul secretar de stat pe probleme de asistenţă medicală,
directorul general al Direcţiei generale asistenţă medicală şi directorul Direcţiei relaţii cu
Parlamentul, legislaţie şi contencios.

(2) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile
aprobate lunar cu această destinaţie, comisia Ministerului Sănătăţii va aproba finanţarea
tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

- riscul vital legat de evoluţia bolii;

- beneficiul estimat pentru bolnav;

- vârsta pacientului.

Art. 6. - (1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se comunică de direcţia
de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de
la clinicile de specialitate din străinătate.

4/8

Finanțare Ministerul Sănătății
Written by Claudiu Brisc
Friday, 09 July 2010 04:16 - Last Updated Friday, 09 July 2010 18:53

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (6) se asigură de Ministerul
Sănătăţii în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului
medico-chirurgical, ale spitalizării şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind
transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului.

(3) Asigurarea valutei necesare se face de către direcţia de sănătate publică a judeţului în care
domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

Art. 7. - (1) Plata tratamentului se face de către direcţia de sănătate publică, de regulă, în contul
clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite
în original de la aceasta.

(2) În situaţia în care clinica din străinătate solicită achitarea în avans a costului tratamentului
sau a unei părţi din acesta, direcţia de sănătate publică va transmite suma stabilită, solicitând
totodată ca la sfârşitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total
al tratamentului.

(3) În cazul unor urgenţe medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate teritoriale
şi a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, pacientul poate efectua tratamentul
recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, inclusiv costul
transportului sau al însoţitorului, dacă este cazul, urmând ca în termen de 3 zile de la
întoarcerea în ţară, pe baza documentelor justificative, să solicite direcţiei de sănătate publică
decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) În vederea stabilirii modalităţii de achitare a costului tratamentului în avans sau după
efectuarea acestuia, direcţiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenţa cu clinicile din
străinătate, precizări în acest sens.

(5) În cazul pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii şi pentru care se solicită de către clinica din străinătate prezentarea pentru control
medical, în urma evaluării tratamentului, efectuată de către comisia de specialitate teritorială, se

5/8

Finanțare Ministerul Sănătății
Written by Claudiu Brisc
Friday, 09 July 2010 04:16 - Last Updated Friday, 09 July 2010 18:53

va considera prioritară asigurarea finanţării pentru aceşti pacienţi, pe baza recomandării
termenului de prezentare stabilit de clinica din străinătate.

(6) În cazul pacienţilor la care suma facturată pentru tratament este mai mică decât suma
aprobată, diferenţa va putea fi utilizată în acelaşi scop, dacă este cazul, în cursul aceluiaşi an
calendaristic, pe baza aprobării comisiei Ministerului Sănătăţii.

Art. 8. - (1) La plecarea din ţară în vederea efectuării tratamentului, bolnavul sau aparţinătorul
va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte
direcţiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea
tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Pacientul sau aparţinătorii acestuia vor semna un document de luare la cunoştinţă despre
boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării
intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile care le comportă intervenţia. Modelul
acestui document este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) În cazul decesului pacientului familia are obligaţia să anunţe în termen de 7 zile această
situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

Art. 9. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovată va răspunde material, civil
sau penal, după caz.

Art. 10. - (1) Este interzisă finanţarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de
către bolnavi care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii, prevăzută
la art. 5.

(2) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a comunica Direcţiei generale asistenţă
medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii cazurile în care plecarea pacienţilor în străinătate în
scopul efectuării unui tratament medical făcut fără aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului
Sănătăţii.
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Art. 11. - Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în străinătate se aprobă
de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual şi trimestrial cu această
destinaţie.

Art. 12. - La întoarcerea în ţară bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile la
comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Direcţia generală asistenţă medicală, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii
şi direcţiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de
bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
126 din 27 februarie 2003.

Art. 16. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii, Ovidiu Brînzan

Bucureşti, 23 ianuarie 2004.

De asemenea aveți mai jos și atașate și anexele pe care trebuie să le complectați:
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ANEXA Nr. 1- ARONDAREA JUDEŢELOR la centrele universitare medicale în care
funcţionează comisiile de specialitate teritoriale şi comisiile medicale centrale

ANEXA Nr. 2- ATRIBUŢIILE comisiilor de specialitate teritoriale

ANEXA Nr. 3- PROCES-VERBAL MEDICAL pentru trimiterea la tratament medical în
străinătate

ANEXA Nr. 4- FIŞA DE TRIMITERE la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea
indicaţiei de transplant de celule STEM hematopoietice

ANEXA Nr. 5- Solicitare adresată Ministerului Sănătății

ANEXA Nr. 6- ANGAJAMENT

ANEXA Nr. 7- DECLARAŢIE
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