MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 39f/18.05.2018

COMISIA DE PALlAŢIE

Către

Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Asistenţ~ Medicală

a Ministerului

Sănătăţii

Răspuns cu privire la adresele Dvs. Nr: 24739/118.05.2018 DGASPC Suceava

solicitării dumneavostr ă de il oferi lamuriri vi,avi de noul ORDIN MS 253/2018 ce reglementeaza
serviciile de Ingrijirl pellative vă multumim pen~ru temeinicia cu care ati parcurs Ordinul si Int rebarile
perlinente transmise. Pa\l.nia este un domeniu in dezvo ltare si e necesara a fi auzţta vocea tutu ror

in urma

pentru a crea un sistem comprehensiv adaptat nevoilor pacientilor eu boII cronice prog resive 51 familiilor

acestora.

Va comun l c ărn

următoarele:

Intrebarea 1: Ref- Daca trebuIe ln dru mat spre un medic acreditat in ingrljiri pallatlve copil care in
certificatul medical au ldentlllcata nevoia de IngriJir f pallatlve.
Da copilul ar trebui evaluat Intr·un servlcu specializat de ingrij lri pallatlve pentru a beneficia de

rnanagement adecvat al cazulu l, Anual Comisia de palJatie va face Un public un catalog (lI serviciilor de IP
dlponlbil pe SIte Msi ASOciatiei Nationale de IngriJlri Paliative
La acest moment trebuie sa recunoastem ca serviciile: de paliatie sunt in dezvoltare fiind inegal
dIstribuite pe teritoriul tarii si ca atare s-ar putea ca accesul spre asfel de servIcii sa fle Inca limitat
pentru pacientI. De ac ee In lipsa unul medic speclal12at in Ingrijiri Pilliative, schema de tratament poate fi
eliberata si de catre medical specialist! medic de familie . La nivel local ar trebui incurajata si stimulata
pregatirea medicilor cu drept de libera practica in domeniullngrljirllor Paliatlve.

Intrebar~a

2: Cine este responsabil de monitorizarea! medlco-soclala?

Situatia Id eala pe ntru monitorizare medicala ar fi reprezentata de serviciul speciatlzar de
Ingrijiri paliative SaU medicul de familie cu atestat in lr'lgrijiri Pafiative si de catre asistentul medical cu
pregatire In acelasi domeniu. La momentul actual daca aceste servicII nu sunt disponibile monitori zarea
va li facuta de medicul de familie. asistenta rnedtcala/cornunltara iar mo nitorizarea sociala este de
resortul asistentu lul social. Ingr ijirea paliativa a cazurilor ar trebui sa fie acordata de catre echipe
Interdisciplinare din care sa faca parte toti cei trei specialisti enumera t i mal sus.

Intrebarea 3: Valabilitatea Certificatului AS de 4 ani si certificat de handicap cu valabilitate pana la 18

ani?
Ordonanata de Urgenţ~ ca şi Hotărâre de Guvern prevede valabilitatea certificatulu i de hand icap
pana la 18 ani pentru cei care au nevoi de lngrijiri pâli~tive are ascendent asupra unui Ordin de Ministru

care prav~de valabilitatea maxim 4 ani CI certlficatulul medical decî prevederile Ordonantei de urgenta
sunt cele ce trebuiesc urmate.
Oricum pacientul si farnllla acestuia vor prImi $ervlcii medicale si vor fj rncnltortzatt cel putin de
medic de familie daca nu au service de paliateiInzena.
Intrebarea 4: Cand se poate certlflea "necesita ingrl/il'j pallative " ?
Certlfjcatul medical atestand nevola de ingrijlr) pallatlve in functie de patologIe si gravitatea situatiei
se poate elibera la nastere sau la prima prezentare In momentul diagnosticului. Urmarirea periodica este
oricum de dorit.
.

Cu

stlmă,

Coo(. Or. Daniela Moşolu
Preşedinte Comisia de
Ministerul Sănătăţii

Paliaţle

