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Către toate unitățile sanitare non-COVID și ambulatoriile de specialitate, publice și private, care oferă 
servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

Spre știință  casele de asigurări de sănătate din județul Ilfov și municipiul București, AOPSNAJ 

 

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 828 din 15 mai 2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul 
cabinetelor stomatologice, la nivelul unităților sanitare non-COVID și al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării 
de alertă 

- Hotărârea Guvernului nr. 438 din 28 mai 2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018  

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. nr. 1.011/709/2020 

vă aducem la cunoștință următoarele: 

- până la data de 30 septembrie 2020 serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate pentru 
specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și cele de 
îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere; 

- în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), în acordarea asistenței medicale de 
specialitate se vor încerca, ori de câte ori este posibil, evitarea internării pacienților care se prezintă la 
spitale; 

- în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), este important ca asistența 
medicală prespitalicească (ambulatoriu, medicină de familie) să nu supraaglomereze spitalele cu trimiteri 
nejustificate;  

- decizia internării prin spitalizare continuă sau de zi este luată în exclusivitate de medicul de specialitate 
din camera de gardă, UPU, ambulatoriu integrat sau spital. 

Având în vedere toate cele de mai sus, vă adresăm rugămintea să nu solicitați pacienților să aducă de la 
medicul de familie bilet de trimitere pentru consult, respectiv bilet de internare. Am primit sesizări atât 
de la cabinetele medicilor de familie care primesc cereri de la pacienți pentru emitere nejustificată de 
bilete, cât și de la pacienți care reclamă în mod nejustificat refuzul medicilor de familie de a emite bilete. 

Pentru detalii suplimentare privind decontarea serviciilor fără bilete de trimitere sau internare vă rugăm 
să vă adresați caselor de asigurări de sănătate cu care aveți încheiat contract. 

Cu stimă, 

Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov 

Președinte, Dr. Gheorghe ALEXANDRESCU 
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