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In atentia 

MEDICILOR DE FAMILIE

Din  interogarea  bazei  de  date  in  SIUI,  la  raportarea  consumului  de

medicamente pentru luna septembrie 2017, a rezultat ca o parte din medici, care

pentru perioada de absenta mai mica de 30 de zile lucratoare au avut incheiate

conventii  de  reciprocitate  cu  medic  inlocuitor,  nu  au  respectat  intocmai

prevederile consemnate in Anexa 2, art.3, aliniatul (3):

„ In desfasurarea activitatii,  medicul inlocuitor utilizeaza parafa proprie,

semnatura  electronica  proprie  pentru  prescrierea  electronica  de  medicamente,

registrul  de consultatii  si  formularele cu regim special  ale  medicului  inlocuit,

inclusiv  prescriptiile  medicale  electronice  ale  medicului  inlocuit,  numarul  de

contract  si  stampila  cabinetului  medical  al  medicului  inlocuit”,  la  Ordinul

nr.196/139/2017si H.G. nr.161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam ca aveti obligatia punerii in aplicare a prevederilor mentionate in

actele normative, iar  in situatia in care veti  incheia conventie de reciprocitate

pentru o perioada mai mica de 30 de zile lucratoare, medicul inlocuitor va trebui

sa utilizeze obligatoriu parafa si semnatura electronica extinsa proprie.

Urmare  acestor  interogari,  in  situatiile  neconforme,  vor  fi  sanctiuni

conform celor stipulate in Ordinul comun nr.169/139/2017.

C N A S



Va reamintim pasii, comunicati prin adresa nr. 16038/16.06.2016, astfel:

- pe calculatorul pe care se afla aplicatia cu datele medicului inlocuit,

va  trebui  sa  fie  instalat  si  driverul  dispozitivului  criptografic

(token) folosit de medicul inlocuitor;

- conventia de inlocuire va trebui comunicata pentru inregistrare la

casa de asigurari de sanatate;

- datele referitoare la medicul inlocuitor (CNP, parafa, perioada de

inlocuire)  vor  trebui  sa  fie  inregistrate  in  aplicatia  folosita  de

medicul inlocuit;

- autentificarea  si  emiterea  documentelor  medicale  (  prescriptii

medicale,  bilete  de  trimitere)  se  va  face  folosind  semnatura

electronica  a  medicului  inlocuitor  pe  perioada  stabilita  prin

conventie.
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