ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015
privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor
cliniceă şiă medicaleă laă nivelă deă pacientă pentruă cazurileă spitalizateă înă
regimă deă spitalizareă continu ă şiă deă zi,ă precumă şiă aă Metodologieiă deă
evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice
şiămedicaleăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea
EMITENT:
CASAăNA IONAL ăăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
Data intrarii in vigoare : 28 aprilie 2015

AvândăînăvedereăReferatulădeăaprobareăalăDirec ieiăgeneraleărela iiă
contractualeă nr.ă DRCă 154ă dină 9ă aprilieă 2015ă şiă ală Direc ieiă medică şefă
dinăcadrulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ăMSSMă1.258ădină9ă
aprilie 2015,
în temeiulădispozi iilor:
- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- art.ă 17ă alin.ă (5)ă dină Statutulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,
aprobat
prin
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 972/2006,
cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- art.ă96ăalin.ă(1)ălit.ăa),ăb)ăşiăg)ădinăanexaănr.ă2ălaăHot râreaă
Guvernului nr. 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă
anii 2014-2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 388/186/2015 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiă Guvernuluiă
nr. 400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiăşiăaăContractuluicadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 20142015;
- Ordinuluiăministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.
1.782/576/2006
privind
înregistrareaă şiă raportareaă statistic ă aă pacien iloră careă primescă
serviciiămedicaleăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiăspitalizareădeăzi,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
preşedinteleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă emiteă
urm torulăordin:
ART. 1
Seă aprob ă regulileă deă confirmareă dină punct de vedere al datelor
cliniceă şiă medicaleă laă nivelă deă pacientă pentruă cazurileă spitalizateă înă
regimă deă spitalizareă continu ă şiă deă zi,ă precumă şiă Metodologiaă deă
evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice
şiămedicaleăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea,ăprev zuteăînăanexeleă
nr.ă 1,ă 2ă şiă 3,ă şiă seă aplic ă pentruă cazurileă externate,ă peă perioadaă deă
valabilitateă aă reglement riloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru

aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şi
a
Contractului-cadru
care
reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014-2015, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ART. 2
(1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date
laă nivelă deă pacientă înă spitalizareaă continu ă (SMDPC),ă aferentă
pacien iloră externa i,ă conformă prevederiloră Ordinuluiă ministruluiă
s n t iiă publiceă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.
1.782/576/2006
privindă înregistrareaă şiă raportareaă
statistic ă aă pacien iloră careă primescă serviciiă medicaleă înă regimă deă
spitalizareă continu ă şiă spitalizareă deă zi,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pân ă laă dataă deă 4ă aă luniiă urm toareă celeiă
pentru care se face raportarea.
(2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date
la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor
rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectiv ,ăconformăprevederiloră
Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 1.782/576/2006,ă cuă modific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă pân ă laă dataă deă 4ă aă luniiă urm toareă celeiă
pentru care se face raportarea.
(3) Trimestrial, în perioada 14-18ă aă luniiă urm toareă trimestruluiă
încheiat,
spitalele
vor
transmite
în
format
electronic
cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicit ă reconfirmarea,ă
precumă şiă cazurile/serviciileă neraportateă dină lunileă anterioare.ă Înă
perioada 10-14 decembrie 2015, spitalele vor transmite în format
electronică cazurile/serviciileă neconfirmateă pentruă careă seă solicit ă
reconfirmarea,ă precumă şiă cazurileă neraportateă pân ă laă dataă deă 30ă
noiembrieă2015.ăCazurile/Serviciileăneconfirmateăpentruăcareăseăsolicit ă
reconfirmarea,ă precumă şiă celeă neraportateă pân ă laă sfârşitulă anuluiă potă
fi raportate în perioada 14-18ăianuarieăaăanuluiăurm tor.ăRaport rileăseă
vor realiza conform prevederilor legale în vigoare.
(4)ă Lunar,ă pân ă laă dataă deă 7,ă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tateăvaăprimiădeălaăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementă
şiă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureşti,ă denumit ă înă continuareă
SNSPMPDSB,ă înă formată electronic,ă datele/informa iileă deă confirmareă
clinic ăşiămedical ăaăactivit iiăaferenteăluniiăprecedente,ăînăformatulă
solicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate.
(5)ă Trimestrial,ă pân ă laă dataă deă 21ă aă luniiă urm toareă trimestrului
încheiat,ă iară pentruă trimestrulă IVă pân ă laă dataă deă 16ă decembrieă 2015,ă
respectivăpân ălaădataădeă21ăianuarieă2016,ăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă vaă primiă deă laă SNSPMPDSB,ă înă formată electronic,ă
datele/informa iileădeăconfirmareăclinic ăşiămedical ăaăactivit ii,ăînă
formatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate.
(6) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite Casei
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă datele/informa iileă cuă detaliereaă
cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în conformitate cu
legisla iaăînăvigoareăşiăcuăregulileăprev zuteăînăanexeleănr.ă1ăşiă2,ăînă
formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate.ă
Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al
dateloră cliniceă şiă medicaleă pentruă careă seă solicit ă reconfirmareaă esteă
prev zut ăînăanexaănr.ă3.

(7)ă Pentruă decontareaă activit iiă lunare,ă spitaleleă voră utiliza,ă
dup ă caz,ă desf şur toareleă prev zuteă înă ordinulă preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă pentruă aprobarea documentelor
justificativeă privindă raportareaă activit iiă realizateă deă c treă
furnizorii de servicii medicale - formulareă uniceă peă ar ,ă f r ă regimă
special.
(8)ă Pentruă decontareaă activit iiă trimestriale,ă spitaleleă voră
utiliza,ă dup ă caz,ă desf şur toareleă prev zuteă înă ordinulă preşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă pentruă aprobareaă documenteloră
justificativeă privindă raportareaă activit iiă realizateă deă c treă
furnizorii de servicii medicale - formulareă uniceă peă ar ,ă f r ă regimă
special.
ART. 3
Pentruăcazurileăcareăfacăobiectulăintern riiăprinăspitalizareădeăziă
şiă careă auă fostă rezolvateă prină spitalizareă continu ă laă solicitareaă
asiguratuluiă înă condi iileă art.ă 92ă alin.ă (3)ă dină anexaă nr.ă 2ă laă
Hot rârea Guvernului nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă seă vaă întocmiă şiă seă vaă raportaă doară fişaă deă spitalizareă deă
zi.
ART. 4
Direc iileă deă specialitateă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă spitalele,ă precumă şiă
SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prevederileă prezentuluiă ordină seă aplic ă pentruă toateă cazurileă careă
auă dataă extern rii,ă dataă închideriiă fişei,ă respectivă pentruă toateă
serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna
aprilie 2015.
ART. 6
Anexele nr. 1-3ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.
ART. 7
Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaă
I.
ART. 8
Începând cu data intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă
Ordinulă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate
înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă deă zi,ă precumă şiă aă Metodologieiă deă
evaluareă aă cazuriloră invalidateă pentruă careă seă solicit ă revalidarea,ă
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie
2014,ăcuăcomplet rileăulterioare.
p.ăPreşedinteleăCasei Na ionaleăde
Asigur riădeăS n tate,
Leana Stoea
Bucureşti,ă9ăaprilieă2015.
Nr. 208.
ANEXA 1

REGULIăDEăCONFIRMAREăCLINIC ăŞIăMEDICAL
a cazurilor spitalizate în regim
deăspitalizareăcontinu
Suntăneconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleă
urm toareleăcazuri:
1.ă A01ă Cazuriă aleă c roră dateă încalc ă specifica iileă tehniceă aleă
setului minim de date la nivel de pacient
Motiv:ă Acesteă cazuriă nuă potă fiă colectateă înă bazaă deă dateă na ional ă
dinăcauzaăexisten eiăunorăeroriă(deăexemplu,ălipsaăunorădateăobligatoriiă
sauăneconcordan aăcuănomenclatoareleăînăvigoare).ăSubăinciden aăacesteiă
reguli intr ăşiăfoileăcareănuărespect ăcriteriulădeănum răunicădeăfoaieă
peă spitală şiă an,ă deoareceă num rulă unică deă foaieă peă spitală şiă ană faceă
parteă dină specifica iileă setuluiă minimă deă dateă laă nivelă deă pacientă
(Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală preşedintelui Casei
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 1.782/576/2006ă privindă
înregistrareaă şiă raportareaă statistic ă aă pacien iloră careă primescă
serviciiămedicaleăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiăspitalizareădeăzi,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare).
2.ăA02ăCazuriăraportateăpeăsec iiăînăcareănuăseăîntocmeşteăfoaiaădeă
observa ieă clinic ă general ,ă denumit ă înă continuareă FOCGă (deă exemplu,ă
cazurileă careă suntă raportateă peă sec iileă ATI,ă sec iiă paraclinice,ă
structuriădeăurgen ăetc.)
Motiv: Conform reglement riloră înă vigoare,ă FOCGă seă întocmeşteă doară
pentruă pacien iiă spitaliza iă înă sec iiă clinice:ă medicaleă sauă
chirurgicaleă(cuăexcep iaăsec iilorăATI).
3.ăA03ăCazuriăcuădataăinterven ieiăchirurgicaleăprincipaleăînăafaraă
intervalului de spitalizare
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
intern rii,ădataăextern rii,ădataăinterven ieiăchirurgicaleăprincipale.
4.ă A04ă Cazuriă decedate,ă pentruă careă nuă exist ă concordan ă întreă
tipulăextern riiăşiăstareaălaăexternare
Motiv: Pentruă cazurileă decedate,ă informa iaă privindă decesulă esteă
cuprins ă atâtă înă rubricaă "Tipă externare",ă câtă şiă înă rubricaă "Stareă laă
externare".ă Înă situa iaă înă careă celeă dou ă informa iiă nuă concord ,ă esteă
vorbaădeăoăeroareăînăcelăpu inăunaădintreărubrici.
5.ăA05ăCazuriăcuăvârstaănegativ
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
naşterii,ădataăintern rii.
6.ăA06ăCazuriăcuădurataădeăspitalizareănegativ
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
intern rii,ădataăextern rii.
7. A07 Cazuri concomitente
Motiv:ă Acesteă cazuriă reprezint ă episoadeă deă spitalizareă pentruă
acelaşiăpacient,ăcareăseăsuprapunăînătimp.
8. A08 Cazuri neclasificabile
Motiv:ă Acesteă cazuriă auă eroriă peă dateleă careă influen eaz
clasificarea lor.
9.ă A14ă Cazuriă deă transplantă deă organeă şiă esuturi,ă prev zuteă înă
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 206/2015
privind
aprobarea
programelor
na ionaleădeăs n tateăpentruăaniiă2015ăşiă2016.

Motiv:
Conform
legisla ieiă înă vigoare,ă transplanturileă suntă
finan ateă deă c treă Ministerulă S n t ii,ă cuă excep iaă grefeloră deă pieleă
şiă aă serviciiloră medicaleă aferenteă st riiă posttransplant.ă Deă asemenea,ă
nuă suntă finan ateă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tate procedurileădeăprelevareădeăorganeădeălaădonatoriădeceda i.
10. A15 Cazuri pentru care nu s-auă înregistrată corespunz toră
informa iileăcuăprivireălaăinterven iaăchirurgical ăprincipal
Excep ii:ăCazurileăf r ăinterven ieăchirurgical ăprincipal
Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă informa iileă privindă
interven iaăchirurgical ăprincipal ă- data,ăoraădeăînceputăşiădeăsfârşită
aă interven ieiă chirurgicaleă principaleă şiă codulă deă paraf ă ală mediculuiă
operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a
c ruiăraportareăesteăobligatorie.
11. B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani
Motiv:ă Înă celeă maiă multeă situa iiă deă acestă felă esteă vorbaă deă oă
eroareăînăcelăpu inăunaădintreăurm toareleărubrici:ădataănaşterii,ădataă
intern rii.
12. B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile
Motiv:ă Înă celeă maiă multeă situa iiă deă acestă felă esteă vorbaă deă oă
eroareă înă celă pu ină unaă dintreă urm toareleă rubrici:ă dataă intern rii,ă
dataăextern rii.
Excep ii:ă Facă excep ieă cazurileă raportateă dină sec iiă finan ateă peă
baz ădeătarifăpeăziădeăspitalizareăşiădurat ăefectivărealizat .
13.ă B03ă Pacien iiă pentruă careă nuă aă fostă înregistrată codulă numerică
personal (CNP)
Excep ii:ăFacăexcep ieădeălaăaceast ăregul ăcazurileădeănou-n scu iă
(cu vârstaăîntreă0ăşiă28ădeăzile)ăşiăcazurileădeăcet eniăstr ini.
Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale
trebuieăs ăînregistrezeăcodulănumericăpersonalăalăasigura ilor.
14.ă B04ă Transferuriă intraspitaliceştiă şiă reintern riă înă aceeaşiă ziă
sauălaăunăintervalădeăoăziăînăacelaşiătipădeăîngrijiri
Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare
unic.
Excep ii:ăFacăexcep ieăcazurileăcareăsuntătransferate/reinternateăînă
acelaşiă spital,ă dară între/înă sec iiă cuă tip de îngrijiri diferit (din
sec iiăcuăîngrijiriădeătipăacutăînăsec iiăcuăîngrijiriădeătipăcronic/deă
recuperare sau invers).
Explica ii:ă Specificareaă sec iiloră undeă seă întocmescă FOCGă pentruă
îngrijiriă deă tipă cronic,ă reglementat ă deă Ordinulă ministruluiă s n t iiă
publiceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.
1.782/576/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
15. B05 Cazuri pentru care niciuna dintre interven iileăchirurgicaleă
efectuateănuăesteăînăconcordan ăcuădiagnosticulăprincipal
Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăsitua iiădeăacestăfel,ăcelăpu inăunaădintreă
urm toareleăinforma iiăesteăeronat :ădiagnosticulăprincipal,ăprocedurileă
efectuate.
16. B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil
Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.
Algoritm:ă Nuă seă confirm ă cazurileă clasificateă înă DRGă 93020ă
(Diagnostice principale inacceptabile).
17.
B07
Cazuri
cu
diagnostic
neonatal
neconcordant
cu
vârsta/greutatea

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.
Algoritm:ă Nuă seă confirm ă cazurileă clasificateă înă DRGă 93030ă
(Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).
18.ăB08ăCazuriăinternateăşiăexternateăînăaceeaşiăzi
Motiv:ă Înă celeă maiă multeă situa iiă deă acestă felă esteă vorbaă deă oă
eroareă deă înregistrareă aă dateiă deă internareă şi/sauă deă externareă oriă deă
un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.
Excep ii:ă Deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă cazurileă decedateă şiă
cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice
spitaliz riiădeăzi.
19.ăB09ăCazuriăclasificateăînăDRGăA1040ă(traheostomieăsauăventila ieă
>95ăore),ădatorit ăproceduriiăG05005ăSuportăventilatorăcontinuuămai mult
deă96ăore,ăpentruăcareădurataătotal ădeăspitalizareăesteămaiămic ădeă96ă
de ore.
Motiv:ă Înă celeă maiă multeă situa iiă deă acestă felă esteă vorbaă deă oă
eroareădeăînregistrareăaădateiăşiăoreiădeăinternareăşi/sauădeăexternareă
sau de o eroare în alegerea procedurii.
20.ă B10ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă tipulă agentă infec iosă
(B95_-B97_)
Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt
utilizate ca diagnostice secundare, pentru precizare, drept coduri
adi ionaleăpentruăunăaltădiagnostic principal.
21.ă B11ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă tipulă sechel ă deă AVCă
(I69_)
Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt
utilizate ca diagnostice secundare, pentru diagnostice principale ce
definesc concret tipul de sechel ăaăAVC.
22.ă B12ă Cazuriă clasificateă înă DRGă A2021ă şiă A2022,ă careă auă avută oă
interven ieă chirurgical ă asociat ă cuă oă procedur ă deă anestezieă general ă
împreun ăcuăoăprocedur ădeăintuba ie.
Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia general ă
includeăşiăproceduraădeăintuba ie.
23.ă B13ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă deshidratareă şiă unulă dină
diagnosticeleăsecundareădeătipulăgastroenterit .
Motiv: Conform standardelor de codificare, gastroenterita ar trebui
codificat ă întotdeaunaă ca diagnostic principal, înaintea celui de
deshidratare.ăRehidratarea,ăcareăseăefectueaz ăoricumăpentruătratamentulă
acestuiă tipă deă afec iuni,ă nuă permiteă alocareaă coduluiă deă deshidratare,ă
acestaădinăurm ăcodificându-seănumaiăcândăexist ădocumentareăclinic ăşi
esteămen ionatăînămodăexpresădeămediculăcurant.
24. B14 Cazuri aferente nou-n scu ilorăsauăcopiilorăcuăvârstaăsubăună
an,ăpentruăcareăcodurileădeădiagnosticădeătipulăP07.1_ăşiăP07.2_ăalocateă
nuăcorespundăcuăgreutateaălaăinternareăînregistrat .
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă informa iileă privindă greutateaă laă
internareăsauădiagnosticulăesteăînregistrat ăeronat.
25. B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de
tipulăneoplasmăsecundar,ăf r ăaăaveaăcodificatăşiăneoplasmulăprimar.
Motiv: Conform standardelor de codificare, în momentul în care se
codific ă ună neoplasmă secundară esteă obligatorieă şiă codificareaă celuiă
primar. În cazul în care neoplasmul primar nu a fost identificat, se va
utiliza codul C80.

26.ă B16ă Cazuriă aferenteă corec iilor estetice efectuate persoanelor
cu vârsta peste 18 ani
Motiv:ăAcesteăserviciiănuăsuntădecontateădinăFondulăna ionalăunicădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăconformăart.ă19ădinăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
27. B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitro
Motiv:ăAcesteăserviciiănuăsuntădecontateădinăFondulăna ionalăunicădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăconformăart. 19 dinăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
28.ăB18ăCazuriăcuăconflictăîntreăsexulăpacientuluiăşiădiagnosticeleă
sau procedurile înregistrate
Motiv:ă Acesteă cazuriă con ină eroriă laă nivelulă dateloră înregistrate,ă
fieă înă ceeaă ceă priveşteă sexulă pacientului,ă fieă diagnosticeleă şiă
procedurile codificate.
Excep ii:ă deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă diagnosticeleă şiă
procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.
29. B19 Cazuri pentru care s-a codificatăproceduraăH16101ăînăabsen aă
oric reiăalteiăinterven iiăchirurgicale.
Motiv:
Denumirea
acestei
proceduri
"Controlul
hemostazei,
postinterven ieă chirurgical ,ă neclasificat ă înă alt ă parte"ă sugereaz ă
faptulăc ăaăexistatăoăinterven ieăchirurgical ăanterior.ăÎnăsitua iaăînă
careăinterven iaăchirurgical ăaăavutălocăînăaltăepisodădeăspitalizareăşiă
niciunulă dină codurileă prev zuteă laă Standardulă deă codificareă
"Reinterven ia"ă nuă poateă fiă aplicat,ă cazulă seă poateă reconfirmaă prină
intermediulăComisieiădeăanaliz .
30. B20 Cazuri cu diagnostic secundar R13 Disfagia
Motiv:ă Codulă R13ă faceă parteă dină categoriaă semne/simptomeă şiă nuă ară
trebui utilizat decât atunci când nu se poate stabili un diagnostic mai
precis,ă laă cazurileă îndrumateă spreă alt ă unitateă sanitar ă pentru
investiga iiă suplimentareă sauă careă reprezint ă problemeă importanteă deă
îngrijire prin ele însele.
Excep ii:ă Deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă cazurileă pentruă careă
exist ă codificată ună diagnostică principală sauă secundară deă tipulă I60-I64
(boli cerebrovasculare),ă deoareceă standardeleă deă codificareă prev dă
condi iiă specialeă înă careă R13ă Disfagiaă poateă fiă alocată pentruă aă marcaă
severitatea unui atac vascular cerebral.
31.ă B21ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă tipulă G47_ă şiă procedur ă
principal ăsauăsecundar ădeătipăE0430_.
Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăcazuriăesteăvorbaădespreăselectareaăeronat ă
a diagnosticului principal.
32.ăB22ăCazuriăclasificateăînăDRGăU3070,ăpentruăpacien iăcareănuăauă
fostă interna i/transfera iă într-oă sec ieă deă psihiatrie,ă înă respectivul
episod de spitalizare.
Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăcazuriăesteăvorbaădespreăselectareaăeronat ă
a diagnosticului principal.
ANEXA 2
REGULIăDEăCONFIRMAREăCLINIC ăŞIăMEDICAL
a cazurilor spitalizate în regim
de spitalizare de zi

Suntăneconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleă
urm toareleăcazuri:
1.ăC01ăCazuri/Serviciiăaleăc rorădateăîncalc ăspecifica iileătehniceă
ale setului minim de date la nivel de pacient
Explica ii:ă aceast ă regul ă includeă şiă cazurileă careă încalc ă
criteriulă "num ră unică deă foaieă peă spitală şiă an",ă num rulă unică deă foaieă
peă spitală şiă ană faceă parteă dină specifica iileă setuluiă minimă deă dateă laă
nivel de pacient, conform Ordinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.
1.782/576/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectateă înă bazaă deă dateă na ional ă
dinăcauzaăexisten eiăunorăeroriă(deăexemplu,ălipsaăunorădateăobligatoriiă
sauăneconcordan ăcuănomenclatoareleăînăvigoare).
2. C02 Cazuri/Servicii raportate din structuri în care nu se
întocmeşteă fişaă deă spitalizareă de zi (de exemplu, cazurile care sunt
raportateă peă sec iileă ATI,ă sec iiă paracliniceă etc.),ă cuă excep iaă
camerelorădeăgard ăşiăUPU/CPU.
Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă foaiaă deă spitalizareă deă
ziă
seă
întocmeşteă
doară
pentruă
pacien iiă
dină
structurile
autorizate/avizateă înă acestă sens,ă dină sec iiă medicaleă sauă chirurgicaleă
(cuăexcep iaăsec iilorăATI),ăiarăpentruăpacien iiădinăcamereleădeăgard ,ă
UPU/CPUă seă întocmeşteă fiş ă conformă modeluluiă prev zută înă Ordinul
ministrului s n t iiă publiceă nr.ă 1.706/2007 privindă conducereaă şiă
organizareaă unit iloră şiă compartimenteloră deă primireă aă urgen elor,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
3. C03 Cazuri/Servicii cu data vizitei în afara intervalului pentru
careăseăîntocmeşte fişaădeăspitalizareădeăzi.
Explica ii:ă aceast ă regul ă seă aplic ă şiă pentruă fişeleă pentruă
spitalizareaă deă ziă (FSZ)ă raportateă ini ială corespunz tor,ă dară pentruă
care ulterior spitalul a anulat toate vizitele.
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
deschideriiăfişei,ădataăînchideriiăfişei,ădataăvizitei.
Algoritm:ă Înă cazulă fişeloră deă spitalizareă deă ziă careă necesit ă
închidereaă înă vedereaă raport rii,ă conformă legisla ieiă înă vigoare,ă înă
situa iaă înă careă dataă viziteiă esteă înă afara intervalului dintre data
deschideriiă şiă dataă închideriiă fişeiă (sauă informa iileă similareă
acestora,ăpentruăfişeleădeăUPU/CPU/camereleădeăgard ),ăseărespingeăfişaă
de spitalizare de zi. În cazul vizitelor care pot fi raportate, conform
legisla ieiă înă vigoare,ă f r ă aă fiă necesar ă închidereaă fişei,ă dac ă dataă
viziteiă esteă maiă mic ă decâtă dataă deschiderii,ă seă respingeă vizitaă
respectiv .
4.ăC04ăCazuri/Serviciiăcuăvârstaăpacientuluiănegativ
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
naşterii,ădataădeschideriiăfişei/dataăprelu riiăpacientului.
5. C05 Cazuri/Servicii pentru care durata unei vizite este mai mare
de 12 ore
Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă spitalizareaă deă ziă
necesit ăsupraveghereămedical ămaximumă12ăore/vizit .
Excep ii:ă fişeleă întocmiteă înă UPU/CPU/camereleă deă gard ,ă conformă
modeluluiă prev zută înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă
1.706/2007,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.

6.ăC06ăCazuri/Serviciiăcuădurataădeăspitalizareănegativ
Explica ii:ă aceast ă regul ă seă aplic ă şiă pentruă viziteleă cuă durat ă
negativ .
Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă
deschideriiă fişei,ă dataă închideriiă fişei,ă dataă prelu riiă pacientului,ă
dataăpred riiăpacientului.
7.ăC07ăFişeădeăspitalizareădeăziăpentruăacelaşiăserviciu/tipădeăcaz,ă
înăacelaşiăspital,ăcareăseăsuprapunăînătimp
Motiv: Într-un spital nu se pot întocmi concomitent pentru un
pacientă fişeă deă spitalizareă deă ziă pentruă acelaşiă serviciu/tipă deă caz.ă
Concomiten aă pentruă spitalizareaă deă ziă conformă listeloră B.1,ă B.2ă şiă
B.3.2ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015ă
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a
Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de
serviciiăşiăaăContractului-cadruăcareăreglementeaz ăcondi iileăacord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăaniiă2014-2015ăseăaplic ălaănivelădeăintervalăîntreădataă
deschideriiă fişeiă şiă dataă închideriiă fişei.ă Concomiten aă pentruă
spitalizarea de zi conform listei B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul
ministrului s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă
deăS n tateănr. 388/186/2015 seăaplic ălaănivelădeăvizit .
8.
C10
Cazuri
rezolvate
pentru
care
nu
s-au
înregistrat
corespunz toră
informa iileă
cuă
privireă
laă
tipulă
afec iunii/diagnosticului,ărespectivălaăproceduraăchirurgical /proceduraă
asociat
Excep ii:ă fişeleă deă tipă serviciuă întocmiteă pentruă serviciileă
medicaleăprev zuteăînălistaăB.3ădinăanexaănr.ă22ălaăOrdinulăministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
nr. 388/186/2015,ă precumă şiă fişeleă deă tipă cază rezolvată chirurgicală
pentru care tipul de caz rezolvat este "Chiuretaj cu biopsia de col
uterină şi/sauă endometru",ă "Implantareă cateteră pleural",ă "Cistostomiaă
percutanat ăcuăinser iaăpercutanat ăaăcateteruluiăsuprapubic"
Motiv:ăConformăreglement rilorăînăvigoare,ăcazurileărezolvateădeătipă
medicală(M)ătrebuieăs ăaib ăunădiagnosticădin lista B.1 din anexa nr. 22
laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riă deă S n tateă nr. 388/186/2015, iar cazurile rezolvate de tip
chirurgical (C) trebuieăs ăaib ăoăprocedur ădinălistaăB.2ădinăanexaănr.ă
22ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015.
Algoritm: Nu se confirm ă cazurileă deă tipă Mă careă nuă auă specificată
tipulăafec iuniiămedicaleădinălistaăB.1,ărespectivăpentruăcareănuăexist ă
niciună diagnostică dină listaă B.1ă raportată pentruă fişaă respectiv .ă Nuă seă
confirm ăcazurileădeătipăCăcareănuăauăspecificatătipulăcazuluiărezolvat
cuăprocedur ăchirurgical ădinălistaăB.2,ărespectivăpentruăcareănuăexist ă
nicioăprocedur ădinălistaăB.2ăraportat ăpentruăfişaărespectiv .
9. C11 Servicii pentru care nu s-auă înregistrată corespunz toră
informa iileăcuăprivireălaătipulăacestora
Excep ii:ă fişeleă deă tipă cază rezolvată întocmiteă pentruă serviciileă
medicaleă prev zuteă înă listeleă B.1ă şiă B.2ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă
deăS n tateănr. 388/186/2015

Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă pentruă fişeleă deă
spitalizareă deă ziă deă tipă serviciuă (S),ă tipulă acestuiaă trebuieă s ă fieă
inclus în lista B.3.1/B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului
s n t iiă şiă al preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
nr. 388/186/2015.
Algoritm:ăNuăseăconfirm ăfoileădeăspitalizareădeăziăcareăcon inădou ă
sau mai multe servicii diferite din lista B3.2,ăpeăaceeaşiăvizit ăsauăpeă
viziteădiferite.ăNuăseăconfirm ăviziteleăcuăserviciuăB3.2ăraportateăpeăoă
foaie de spitalizare de zi cu restul serviciilor de tip B3.1. Nu se
confirm ăviziteleăcareăauăşiăserviciiăB3.1ăşiăserviciiăB3.2.
10. C14 Cazuri rezolvate/Serviciiăpentruăcareădataădeschideriiăfişeiă
deă spitalizareă deă ziă esteă aceeaşiă cuă dataă intern riiă corespunz toareă
uneiă foiă deă observa ieă clinic ă general ă pentruă spitalizareă continu ă
pentruăacelaşiăpacientăînăcadrulăaceluiaşiăspital
Motiv: Conform art. 90 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hot râreaă
Guvernului nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
cheltuielileăocazionateădeăactivit ileădesf şurateăînăcamereleădeăgard ă
şiă înă structurileă deă urgen ă dină cadrul spitalelor pentru care
finan areaănuăseăfaceădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii/ministerelorăşiă
institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă pentruă cazurileă careă suntă
internateă prină spitalizareă continu ,ă suntă cuprinseă înă structuraă
tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat. Cazurile
pentruă careă seă acord ă serviciiă medicaleă înă acesteă structuriă dină cadrulă
spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de
ziănumaiăpentruăcazurileăneinternateăprinăspitalizareăcontinu .
Conform art. 5 alin. (4) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
nr. 388/186/2015, cheltuielile ocazionate de serviciile medicale
acordate în regim de spitalizare de zi în structurile organizate în
cadrulă uneiă unit iă sanitareă cuă paturiă suntă cuprinseă înă structuraă
tarifului pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz rezolvat (nonDRG)
aferentă spitaliz riiă continue,ă înă situa iile în care cazurile sunt
internateă înă aceeaşiă unitateă sanitar ă prină spitalizareă continu ă şiă înă
aceeaşiăziăînăcareăasiguratulăaăbeneficiatădeăserviciiămedicaleăînăregimă
de spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în regim de
spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/serviciu medical
sunt considerate cazuri/servicii acordate în regim de spitalizare de zi
numaiăpentruăcazurileăneinternateăprinăspitalizareăcontinu .
11. C15 Cazuri rezolvate/Servicii raportate pentru perioada în care
exist deschis ă oă foaieă deă spitalizareă continu ă pentruă acelaşiă pacientă
înăcadrulăaceluiaşiăspital
Algoritm:ă Conformă legisla ieiă înă vigoareă nuă seă confirm ă fişeleă deă
spitalizareă deă ziă careă trebuieă închiseă înă vedereaă raport riiă şiă pentruă
careă exist ă oă perioad ă cuprins ă întreă dataă deschideriiă şiă dataă
închideriiă fişeiă (sauă aă informa iiloră similareă acestora,ă pentruă fişeleă
deă UPU/CPU/camereleă deă gard ),ă înă careă pacientulă respectivă aă avută
deschis ă şiă oă alt ă foaieă deă observa ieă clinic ă general ă deă spitalizareă
continu înă acelaşiă spital;ă înă modă asem n toră nuă seă confirm ă viziteleă
raportateă conformă legisla ieiă înă vigoareă (f r ă caă fişaă s ă fieă închis )ă
şiăpentruăcareăexist ăoăperioad ăcuprins ăîntreădataădeăînceputăşiădataă
deă sfârşită deă vizit ,ă înă careă pacientulă respectivă a avută deschis ă şiă oă

alt ă foaieă deă observa ieă clinic ă general ă deă spitalizareă continu ă înă
acelaşiăspital.
12.ăC17ăFişeădeătipăserviciuăraportateădinăcamereleădeăgard ăşiădină
structurileă deă urgen ă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă seă
face din bugetulăMinisteruluiăS n t ii/ministerelorăşiăinstitu iilorăcuă
re eaăsanitar ăproprie
Motiv:ă Înă conformitateă cuă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015,
serviciileă furnizateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă urgen ă
dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă seă faceă dină bugetulă
Ministeruluiă S n t ii/ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă
proprie nu se deconteaz ă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă
deăs n tate.
13.ă C18ă Viziteă f r ă serviciu,ă aleă foiloră deă observa ieă deă
spitalizare de zi, întocmite pentru servicii din lista B3.1 din anexa
nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedintelui Casei
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015.
Motiv:ă Informa iaă privindă tipulă serviciuluiă esteă necesar ă pentruă
rambursarea acestuia.
Algoritm:ăÎnăsitua iaăînăcareăniciuna dintre vizite nu are completat
serviciul,ănuăseăconfirm ăîntreagaăfoaieădeăspitalizareădeăzi.
14.ăC19ăFişeădeătipăserviciuăraportateădinăcamereleădeăgard ăşiădină
structurileă deă urgen ă pentruă careă nuă s-aă înregistrată corespunz toră
tipul serviciului
Motiv:ă Informa iaă esteă necesar ă înă scopulă ramburs riiă corecteă aă
serviciilorăcontractateăşiăefectuate.
Algoritm:ăNuăseăconfirm ăfoileăraportateădinăstructuraă"3013ăCameraă
de garda" pentru care s-aă completată serviciulă "Urgen ă medicochirurgical ăînăstructurileădeăurgen ădinăcadrulăspitalelorăpentruăcareă
finan areaă nuă seă faceă deă laă MS".ă Nuă seă confirm ă foileă raportateă dină
structurileă"3023ăUrgen ă- CPU",ă"3033ăUrgen ă- UPU",ă"3043ăUrgen ăMU" pentru care s-aăcompletatăserviciulă"Urgen ămedico-chirurgical ăînă
camereleădeăgard ".
15.ăC20ăFişeădeătipăserviciuăcareăcon inăserviciiămultipleădinălistaă
B3.1ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015.
Excep ii:ăserviciileădeălaăpozi iileă1-7 din lista B3.1
Motiv: În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru
fiecareă pozi ieă dină listeleă B1,ă B2,ă B3.1ă şiă B3.2ă seă deschidă foiă deă
spitalizare de zi separate.
16.ă C21ă Cazuri/serviciiă cuă conflictă întreă sexulă pacientuluiă şiă
diagnosticele sau procedurile înregistrate.
Motiv:ă Acesteă cazuriă con ină eroriă laă nivelulă dateloră înregistrate,ă
fieă înă ceeaă ceă priveşteă sexulă pacientului,ă fieă diagnosticeleă şiă
procedurile codificate.
Excep ii:ă deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă diagnosticeleă şiă
procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.
17.ă C.22ă Cazuri/Serviciiă cuă conflictă întreă vârstaă pacientuluiă şiă
tipul cazului/serviciului
Motiv:ă Acesteă cazuriă con ină eroriă laă nivelulă dateloră înregistrate,ă
înăceeaăceăpriveşteădateleăînregistrate.

Algoritm:ă Seă aplic ă pentruă pozi iileă 33ă şiă 34ă dină listaă B.1ă şiă
pentruă pozi iaă 11ă dină listaă B.3.1.ă Vârstaă seă calculeaz ă înă ani,ă caă
diferen ăîntreădataăînchideriiăfişeiăşiădataănaşteriiăpentruăpozi iileă
33ă şiă 34ă dină listaă B1,ă respectivă întreă dataă închideriiă viziteiă şiă dataă
naşteriiă pentruă pozi iaă 11ă dină listaă B.3.1ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă
deăS n tateănr. 388/186/2015.
ANEXA 3
METODOLOGIE
de evaluare a cazurilor neconfirmate din
punctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicale
pentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea
CAP. I
Evaluareaă cazuriloră neconfirmateă dină punctă deă vedereă clinică şiă
medicală deă c treă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă Public ,ă Managementă şiă
Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă (SNSPMPDSB)ă pentruă careă seă
solicit ă reconfirmarea,ă precumă şiă aă cazuriloră pentruă careă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureştiă şiă
Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă
Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă denumiteă înă continuareă caseă deă
asigur riă deă s n tate,ă auă constatată nereguliă privindă corectitudineaă
dateloră înregistrateă seă realizeaz ă înă cadrulă uneiă comisiiă deă analiz .ă
Comisiaădeăanaliz ăesteăformat ădinăreprezentan iăaiăcaseiădeăasigur riă
deăs n tateăşiăreprezentan iăaiăspitalului,ăcuăexcep iaămediculuiăcurantă
ală cazuluiă respectiv.ă Membriiă comisieiă deă analiz ă voră fiă desemna iă înă
scrisădeăc treăceleădou ăinstitu ii.
Spitalulă esteă obligată s ă pun ă înă aplicareă deciziileă comisieiă deă
analiz .
CAP. II
SEC IUNEAă1
Descriereaăgeneral ăaăprocesului
Înregistr rileăelectroniceătransmiseădeăspitaleăc treăSNSPMPDSBăsuntă
supuse procesului de confirmare în conformitate cu regulile de
confirmareă clinic ă şiă medical ă aă cazuriloră spitalizateă înă regimă deă
spitalizareăcontinu ăşiădeăziăprev zuteăînăanexeleănr.ă1ăşiă2ălaăordin.ă
Înregistr rileăsuntăreturnateăspitalelorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate,ăulteriorăprocesuluiădeăvalidareă(fiecare înregistrare va avea
bif ă"validat/nevalidat",ăprecumăşiă"confirmat/neconfirmat").
Pentruă cazurileă neconfirmateă seă specific ă şiă motivul.ă Pentruă
cazurile neconfirmate spitalele vor revedea datele care au determinat
respingereaă loră şiă voră puteaă retransmiteă cazurileă respectiveă c treă
SNSPMPDSB,ă dup ă ceă leă corecteaz ă şi/sauă ceră aviză deă reconfirmareă dină
parteaăcomisieiădeăanaliz .

Avizulă deă reconfirmareă seă poateă ob ineă numaiă dup ă evaluareaă
cazurilorărespectiveădeăc treăcomisiaădeăanaliz .
Înăsitua ia înăcareăcomisiaădeăanaliz ăconstat ăraportareaăeronat ,ă
codificareaă necorespunz toareă sauă neconcordan aă dintreă foaiaă deă
observa ieă clinic ă general ă (FOCG)ă şiă înregistrareaă electronic ,ă vaă
dispuneă efectuareaă corecturiloră necesareă şiă retransmitereaă cazurilor
c treăSNSPMPDSB.
Retransmiterea cazurilor pentru reconfirmare se face doar cu ocazia
regulariz rilorătrimestriale.
Trimestrial,ă SNSPMPDSBă vaă informaă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tate/caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă privireă laă cazurileă
reconfirmate, prin aviz de reconfirmare, precizând pentru fiecare caz
urm toarele:ănum rulăFOCG,ădataăintern rii,ădataăextern rii,ăsec ia.ăPeă
bazaăacestorăinform ri,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăauăobliga iaădeă
aă verificaă dac ă dateleă puseă laă dispozi ieă de SNSPMPDSB coincid cu
informa iileă dină deciziileă deă confirmareă aleă comisieiă deă analiz .ă Înă
cazulă constat riiă unoră neconcordan eă întreă celeă dou ă documente,ă caseleă
deă asigur riă deă s n tateă voră anun aă spitalulă pentruă caă acestaă dină urm ă
s ă modificeă înregistr rile respective în conformitate cu deciziile
comisieiădeăanaliz .
Nerespectareaă reglement riloră privindă dateleă cliniceă laă nivelă deă
pacientă(neconcordan aădintreădateleăcolectateăelectronicăşiădateleădină
FOCG/fişaă pentruă spitalizareaă deă ziă (FSZ),ă neconcordan aă dintreă dateleă
înscriseă înă FOCG/FSZă şiă serviciileă efectuateă înă realitate,ă codific riă
careă nuă respect ă reglement rileă înă vigoareă şiă oriceă alteă situa iiă deă
acestăfel),ăconstatat ăînăurmaăcontroalelorăefectuateălaăspitalădeăc treă
caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă poateă fiă contestat ă deă spitală şiă seă
solu ioneaz ă prină intermediulă comisieiă deă analiz ,ă convocat ă laă
ini iativaăspitalului.
SEC IUNEAăaă2-a
Aspecte tehnice
2.1.ăClasificareaăregulilorădeăconfirmareăclinic ăşiămedical
Regulile de confirmareă suntă clasificateă înă dou ă categorii,ă înă
func ieă deă posibilitateaă supuneriiă dateloră respectiveă spreă evaluareă
comisieiădeăanaliz :
- primaă categorie:ă grupaă Aă şiă grupaă Că - reguli pentru care datele
respectiveănuăpotăfiăsupuseăevalu rii;
- a doua categorie: grupa B - reguli pentru care datele respective
potăfiăsupuseăevalu rii.
De exemplu:
- ună cază cuă vârstaă negativ ă nuă vaă fiă confirmat,ă înă conformitateă cuă
regulaăA05,ădarădateleăcareăauădeterminatărespingereaă(dataănaşteriiăşiă
data intern rii)ănuăpotăfiăsupuseăevalu riiădeăc treăcomisiaădeăanaliz ,ă
ciătrebuieăverificateăşiăcorectateădeăspital;
- un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP nu va fi confirmat,
în conformitate cu regula B03, dar cauza respingerii (lipsa CNP) poate
fi supus ăevalu riiădeăc treăcomisiaădeăanaliz ăşi,ăînăsitua iaăînăcareă
spitalulă prezint ă oă justificareă pertinent ă pentruă lipsaă acestuia,ă
comisiaădeăanaliz ăpoateăavizaăcazulăpeăregulaărespectiv ;

- unăcazăneconfirmatăpeăregulaăB12ăpoateăfiăsupusăevalu riiădeăc treă
comisiaă deă analiz ă şi,ă înă situa iaă înă careă seă constat ă c ă proceduraă deă
intuba ieă s-aă realizată anterioră sauă ulterioră interven ieiă chirurgicaleă
(nuă esteă asociat ă anestezieiă generale),ă pentruă alteă complica iiă aleă
cazului,ăcomisiaădeăanaliz ăpoateăavizaăcazulăpeăregulaărespectiv ;
- ună cază cuă vârstaă negativ ă nuă vaă fiă confirmat,ă înă conformitateă cuă
regulaăC04,ădarădateleăcareăauădeterminatărespingereaă(dataănaşteriiăşiă
dataă deschideriiă fişei)ă nuă potă fiă supuseă evalu riiă deă c treă comisiaă deă
analiz ,ăciăeleătrebuieăverificateăşiăcorectateădeăspital.
OBSERVA IE:
Avizulă deă reconfirmareă seă refer ă laă caz,ă şiă nuă laă regulileă deă
confirmare,ă ceeaă ceă înseamn ă c ă avizulă deă reconfirmareă nuă seă poateă daă
decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret,
dac ă ună cază esteă neconfirmată peă maiă multeă reguliă deă tipă B,ă iară peă celă
pu ină unaă dintreă acesteă reguliă cazulă nuă primeşteă ună aviză favorabil,ă
acestaănuăvaăfiăavizatăpentruăreconfirmareăşi,ăimplicit,ăelănuăvaămaiăfiă
retransmisăc treăSNSPMPDSB.
2.2. Proceduri
Spitalulăpoateăac ionaădup ăcumăurmeaz :
a) Pentru cazurile neconfirmate la SNSPMPDSB
Interven iaăspitaluluiăasupraădatelorăcazurilorăneconfirmateătrebuieă
s ă in ăcontădeăurm toareleăreguli:
- datele care vor fi corectateă suntă celeă careă auă înc lcată regulileă
dină grupaă Aă sauă dină grupaă C;ă înă situa iaă particular ă aă serviciiloră
cuprinse în lista B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
nr. 388/186/2015,ăneconfirmareaăpeăreguliădeătipăCăseărefer ălaăviziteleă
respective,ăşiănuălaăîntreagaăfiş ădeăspitalizareădeăzi;
- dateleă pentruă careă seă poateă cereă avizulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate înă vedereaă reconfirm riiă suntă celeă careă auă înc lcată regulileă
din grupa B. Cererea avizului de reconfirmare presupune ca datele
respectiveăs ănuăfieămodificate.
Deoarece un caz neconfirmat poate avea date incorecte care trebuie
corectateă şi/sauă dateă corecte pentru care se va cere avizul de
reconfirmare,ăînseamn ăc ăexist ă3ăsitua ii:
1. Cazul neconfirmat are exclusiv date incorecte.
Înă aceast ă situa ieă seă corecteaz ă dateleă respectiveă şiă seă
retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMPDSB.
2. Cazul neconfirmat are exclusiv date corecte.
Înă aceast ă situa ieă nuă seă facă niciună felă deă modific riă şiă seă cereă
avizul de reconfirmare.
Dac ă avizulă esteă nefavorabil,ă cazulă nuă seă vaă maiă retransmiteă laă
SNSPMPDSB.
Dac ă avizulă esteă favorabil, cazul se va retransmite ca "Cerere de
reconfirmare" la SNSPMPDSB.
3.ăCazulăneconfirmatăareăatâtădateăincorecte,ăcâtăşiădateăcorecte.
Înăaceast ăsitua ieăseăcorecteaz ădateleăincorecteăşiăseăcereăavizulă
deă reconfirmareă pentruă dateleă corecteă (f r ă a se face niciun fel de
modific riăpeăacestea).
Dac ă avizulă esteă nefavorabil,ă cazulă nuă seă vaă maiă retransmiteă laă
SNSPMPDSB.

Dac ă avizulă esteă favorabil,ă cazulă seă vaă retransmiteă caă "Cerereă deă
confirmare" la SNSPMPDSB.
OBSERVA II:
- Retransmitereaă unuiă cază cuă modific riă efectuateă nuă asigur ă
confirmareaăluiădecâtădac ămodific rileăauăcorectatăeroarea.ăDeăexemplu,ă
dac ăseăînlocuieşteăunăcodădeădiagnosticăeronatăcuăaltăcodădeădiagnostică
tot eronat, cazul nu va fi confirmat.
- Retransmiterea unuiă cază cuă dateă corectateă nuă asigur ă confirmareaă
luiă decâtă peă regulileă corespunz toareă aceloră date.ă Deă exemplu,ă dac ă
pentruă ună cază neconfirmată înă conformitateă cuă regulileă A03ă şiă A05ă seă
corecteaz ă eroareaă referitoareă laă dataă interven ieiă chirurgicaleă
principale,ădarănuăşiăeroareaăreferitoareălaăvârst ă(sauăinvers),ăcazulă
vaăr mâneăneconfirmat.
- "Cererea de confirmare" are efect doar pe regulile din grupa B.
Dac ărespingereaăcazuluiăs-aăprodusăşiăpeăalteăreguli,ăretransmitereaăcaă
"Cerereădeăconfirmare"ăf r ăcorectareaăcelorlalteăcauzeădeărespingereăseă
va solda tot cu neconfirmarea cazului.
b)ă Pentruă cazurileă ini ială confirmate,ă laă solicitareaă caseiă deă
asigur riădeăs n tate
Înăsitua iaăînăcareăînăurmaăevalu riiăcazurilorărespectiveădeăc treă
casa
de
asigur riă deă s n tate/comisiaă deă analiz ă seă decideă
modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMPDSB
astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca "Anulat", iar
cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca "Anulat şiă
retransmis".
Spitaleleătrebuieăs ătransmit ăînregistr rileăelectroniceămodificateă
aleă acestoră cazuriă laă SNSPMPDSBă cuă ocaziaă urm toareiă regulariz riă
trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului
precedent,ă spitaleleă trebuieă s ă transmit ă înregistr rileă electroniceă
modificateă aleă acestoră cazuriă laă SNSPMPDSB,ă laă termeneleă prev zuteă înă
ordin.
SNSPMPDSBă vaă generaă c treă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tate/casaă deă asigur riă deă s n tateă ună raportă cuă clasificareaă
grupelor de diagnostic a acestor cazuri.
SEC IUNEAăaă3-a
Ob inereaă avizuluiă deă reconfirmareă prină comisiaă deă analiz ă aă
cazurilor neconfirmate la SNSPMPDSB
Primulă pasă înă ob inereaă avizuluiă deă reconfirmareă îlă constituieă
sesizareaă deă c treă spitală aă medicului-şefă din cadrul caselor de
asigur riădeăs n tate,ăpeăbazaămodeluluiăprezentatămaiăjos:
Spitalul ...............................
C tre:ă medicul-şefă ală Caseiă deă Asigur riă deă S n tateă
......................
Lista cazurilor neconfirmate pentru care se solicit ă reconfirmareaă
prinăcomisiaădeăanaliz ,ăconformăOrdinuluiăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 208/2015ă privindă aprobareaă reguliloră deă
confirmareă dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă medicaleă laă nivelă
de pacient pentru cazurileăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ă
şiădeăzi,ăprecumăşiăaăMetodologieiădeăevaluareăaăcazurilorăneconfirmateă

dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă medicaleă pentruă careă seă
solicit ăreconfirmarea.
Nr. crt. ...........
Codul spitalului ...........
- Sec iaă...........
Nr.ăfoiiădeăobserva ieăclinic ăgeneral ă(FOCG)ă..........
Dataăextern riiăpacientuluiă.............
Reguliăpentruăcareăseăsolicit ăconfirmarea*)ă..........
──────────
*) Se va nota în câte un rând separatăfiecareăregul ăpentruăcareăseă
solicit ăreconfirmarea.
──────────
Motivulăpentruăcareăseăsolicit ăconfirmareaă....................
Data ..............
Director general,
........................
(semn turaăşiăştampila)
Medicul-şefădinăcadrulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăareăobliga iaă
deăaăorganizaăoăîntâlnireăaăcomisieiădeăanaliz ăînătermenădeămaximumă10ă
zileă deă laă primireaă înştiin riiă deă laă spital.ă Modalitateaă practic ă deă
evaluareă aă cazuriloră externateă esteă decis ă deă comisiaă deă analiz ă şiă vaă
consta,ădup ăcaz,ăîn:
- evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor
vizate;
- evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de
peădosarulămedicalăalăpacien ilorăneconfirma i).
Informa iileă urm riteă înă evaluareă deă c treă comisiaă deă analiz ă
includ:
- motivulăintern rii;
- diagnosticeleă principaleă şiă secundare,ă acordându-seă aten ieă
rela ieiă dintreă acesteaă atâtă dină punctă deă vedereă medical,ă câtă şiă dină
punctul de vedere al cronologiei acestora;
- sec ia/sec iileă înă careă aă fostă îngrijită şiă dină careă aă fostă
externat pacientul;
- motivulăextern rii;
interven iileă chirurgicaleă tipul
acestora,
eventualele
complica ii;
- alteăinforma iiăpeăcareăcomisiaădeăanaliz ăleăconsider ăutile.
Analizaă fiec ruiă cază seă încheieă cuă ună raportă scrisă ală comisieiă deă
analiz ,ăînăcareăsuntămen ionateăargumenteleăcareăauăcondusălaăavizareaă
sau neavizarea cazului, raport semnată deă to iă membriiă comisieiă careă auă
participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în
dou ăexemplare,ăpentruăspitalăşi,ărespectiv,ăpentruăcasaădeăasigur riădeă
s n tate,ăşiăvaăcon ineăînămodăexplicitădeciziaădeăavizareăsauăneavizareă
pentruăreconfirmareăaăfiec ruiăcaz.

