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Nr. 12581/27.02.2018
Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

Către,

Conducerea DIRECŢIEIDE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ, str. Lenau, nr, 10, Timişoara
Doamnei Director Executiv - Farm. LuminiţaRĂVEANU

Spre ştiinţa,

Domnului Dr. Mihai GAFENCU - reprezentantul DSP în Comisia pentru Protecţia Copilului Timiş

Spre informarea medicilor specialişti care eliberează certificatul medical A5 pentru încadrarea în
grad de handicap a copilului cu dizabilităţi

Ca urmare a informărilor transmise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie şi ca urmare a dificultăţilor apărute în aplicarea următoarelor norme
legislative:

Ordinul comun nr. 1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihospciale de încadrare a
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
Emitent: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
- publicat în monitorul oficial nr. 994 din 9 decembrie 2016
Ordinul nr. 193/283/28.02.2017 pivind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr.
1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihospciale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în
grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi

intervenţia integrată în vederea incadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi

reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - publicat în monitorul oficial nr. 1019 din 19
decembrie 2016
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 51/2017 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative
Emitent: Guvernul României, publicată În monitorul oficial NR. 508 din 30 iunie 2017

vă transmitem spre informare si aplicare reglementări care vizează activitatea desfăşuratăde către

medicii de specialitate care eliberează certificatul medical A5 pentru încadrarea în grad de handicap
a copilului cu dizabilităti:

1. Referitor la solicitarea înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 38992/05.07.2017 cu privire
la afecţiunile medicale care se încadrează la îngrijiri paliative şi pentru care se poate acorda
certificatul de handicap grav - în atasament răspunsurile Comisiilor de Paliaţie şi Neurologie
pediatrică nr. 11 / 10.07.2017;



2. Referitor la solicitarea nr, 43015/11.08.2017 Înregistrată la Ministerul Sănătăţii privind
considerentele Comisiei de Paliaţie de încadrare a copiilor cu Sindrom Down şi cu alte
afecţiuni, În gru pa copiilor eligibili pentru Îngrijiri paliative - În ataşament răspunsul

Comisiei de Paliaţie nr. 12 / 03.08.2017;

3. Răspunsul Ministerului Sănătăţii cu privire la certificatul medical TIP A5 nr.
45516/10.08.2017 - în ataşament;

Menţionăm în acelaşi timp că prevederi referitoare la Certificatul medical tip A5 se regasesc în art.
28-29 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 (a cărui semnatar este şi Ministerul Sănătăţii),

art. 28 alin. 1, făcând trimitere la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 57612007 menţionat în răspunsul

Ministerului Sănătăţii.

În consecinţă, certificatul medical tip A5 trebuie să aibă acelaţi conţinut cu cel menţionat În
modelul din ordin, indiferent de forma acestuia, A5 sau A4.

(3) În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate şi alte
boli - si codul de boală prevăzut de Clasi{icatia Internatională a Maladii/or, respectiv CIM-10j

4. Referitor la punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi al Comisiei de pediatrie cu privire
la evaluarea cardiologică a unui copil În lipsa medicilor cu specializare de cardiologie
pediatrică şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii cu privire la specialităţile pediatrice
- în ataşament ;

5. Conforminformărilor transmise de ANPDCA referitor la aplicarea ORDONANŢE! DE
URGENŢĂ Nr. 5112017 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
"ART. 86"1, vă comunicăm:

./ medicu I de specialitate în evidenţa căruia se află copilul, este specialistul care are
competenţa stabilirii necesităţii acordării Îngrijirilor paliative În acord cu diagnosticul
acordat;

./ Comisia pentru Protecţia Copilului trebuie să aibă în vedere documentele doveditoare necesare
care să justifice adoptarea deciziei încadrării în grad de handicap, cu privire la fiecare caz
supus analizei sale;

./ pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii cu
valabilitate până la 18 ani, este obligatorie, consemnarea în documentele medicale
eliberate de medicul de specialitate a faptului că "necesită Îngrijiri paliative", sau după

caz, "se află În Îngrijiri paliative" şi recomandări privind Îngrijirile paliative. - în
ataşament OUG 51/2017.

Vă mulţumim pentru colaborare,

Şef Serviciu
Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

ŞEITAN Ileana
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