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1.Scop
o Prezenta instructiune de lucru este intocmita de catre BMCSM din CBR pentru suportul acordat
structurilor functionale ale unitatii sanitare sanatoriale in vederea determinarii, colectarii de date
corespunzatoare, pentru a intocmi evidenta serviciilor externalizate ale unitatii sanitare sanatoriale
in vederea pastrarii informatiilor necesare ale eficacitatii sistemulului de asistenta si ingrijire medicala
a pacientilor din cadrul CBR.
2. Definiţii şi prescurtări
MG = Manager
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii
RA = Responsabil de activitate – secretarul
CSAA = compartiment secretariat, avize arhiva
CBR = Complex Balnear si de Recuperare CAA
Instructiune de lucru= defineaste complet, clar si univoc toate cerintele, conditiile, performantele, pe
care trebuie sa le indeplineasca procesul de detaliat Instructiunea de lucru detaliaza si descrie clar
modul in care se va desfasura lucrul si nivelul calitatii cerute
3. Riscuri asociate procesului
3.1 Riscul de depasire a termenelor (valabilitatii) pentru prelungirea, renegocierea sau rezilierea
contractelor cu colaboratorii pentru serviciile externalizate.
3.2 Riscul de a se intrerupe sau perturba continuitatea actului medical din lipsa confirmarii
valabilitatii si disponibilitatii parteneriatelor de colaborare.

4. Domeniu de aplicare
4.1 Instructiunea de lucru se aplica in cadrul compartimentului administrativ – secretariat si
furnizeaza date privind evidenta contractelor incheiate cu furnizorii astfel incat sa fie posibila
intocmirea, actualizarea si tinerea sub control a registrelor autirizatiilor, avizelor si certificarilor
CBR ce sunt parte a instructiunii de lucru IL-AD-07.
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5. Documente de referinta
5.1.Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Ordin 871/2016 pentru aprobarea
procedurilor standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor
5.2.Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului
5.3. Ordin 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018
a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, prevăzute în anexele nr. 33 – 35;
5.4.Ordin 1199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1
5.5 Ordin 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc
servicii medicale în regim de spitalizare continuă respective Anexa 3 instructiuni privind
completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG)
5.6.Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date.
5.7.Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor
publice.
5.8.Ordinul 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor
medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a
autorităţilor administraţiei publice locale
5.9.Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de
evaluare și acreditare a spitalelor;
5.10 Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare
acreditate referitoare la siguranta pacientului.
5.11. Regulamentul de organizare si functionare al unitatii sanitare sanatoriale
5.12 Regulamentul intern al unitatii sanitare sanatoriale
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6. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU
1.1. Generalitati
a) Fiecare structura codificata conform organigramei tehnice complete a CBR colecteaza informatiile
necesare in vederea completarii registrului
b) Responsabilul de proces (acesta fiind parte a structurii in care se implemnetareaza si se
inregistreaza instructiunea de lucru) colaboreaza cu celelalte structuri in vederea obtinerii
informatiilor necesare completarii registrului;
1.2. Controlul informatiilor documentate - Registru
a) Decizia privind intocmirea unui registru apartine responsabilului de proces astfel incat informatiile
pe care le furnizeaza partilor interesate sa fie usor de parcurs si sa ofere o imagine de ansamblu
ce poate fi extrasa imediat asupra procesului descris.
b) Registrul devine o informatie documentata in momentul in care parcurge etapele privind:
1.2.1. modul de actualizare, responsabilul cu actualizarea
1.2.2. modul de difuzare catre partile interesate- responsabil de difuzare,
1.2.3. modul de pastrare , responsabil de arhivare
c) Pentru ca evidenta contractelor privind serviciile externalizate sa fie eficienta trebuie tinut sub
control prin:
i. stabilirea formatului
ii.

stabilirea mediului suport

iii. Codificarea daca este cazul
iv. Identificarea modificarilor fiind o cerinta esentiala ;
d) Registrul trebuie sa fie disponibil in toate punctele unde sunt necesare extragerea de informatii
privind adevarea asupra unor cerinte legale sau de reglementare
e) Protejarea asupra confidentialitatii datelor din registru se precizeaza prin decizia de punere in
aplicare a registrului respectiv.
f)

Accesul la registru se face controlat in conformitate cu lista de difuzare a documentelor;

g) Accesul la registrul de evidenta a contractelor se poate face numai cu acordul managerului;
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1.3. Mod de completare
Registrul se completeaza electronic, se imprima pe suport de hartie si se pastreaza intr-un dosar
dedicat acestei activitati, impreuna cu copiile documentelor inregistrate si anexele acestora.
Registrul se completeaza ori de cate ori este nevoie pe baza documentului primit de responsabilul
numit cu completarea si actualizarea registrului.
Se completeaza datele necesare in fiecare coloana conform cerintei stabilite, evitand descrierile
redundante.
7. RESPONSABILITATI
RMC
 Structura de management a calitatii are responsabilitatea de a coordona procesul de
intocmirea si actualizare a registrului la nivelul unitatii sanitare sanatoriale;
 Transmite date pentru intocmirea diverselor rapoarte de analiza periodica ( anual , semestrial,
trimestrial , etc. )
Secretar
 Inregistrarea contractelor privind serviciile externalizate
 Centralizarea rapoartelor de analiza Manager :
 aproba instructiunea de lucru si raportul anual privind analiza instructiunii
8. VALORIFICAREA INSTRUCTIUNII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA

Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin indicatorul de eficienta :
Numar total contracte externalizate sau parteneriate / Numar total contracte x 100 [%]
Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin indicatorul de eficacitate :
Modul ales de unitatea sanitara sanatoriale privind eficacitatea este functionarea 100% a
contractelor infiintate in cadrul unitatii sanitare sanatoriale
Raportul anual de analiza privind validarea procedurii va fi intocmit conform structurii de mai jos va
fi transmis BMCSM.
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9. FORMULARE

Nr.crt

Denumire formular

Cod formular

1

Lista contractelor externalizate sau parteneriate

F-IL-AD-06-1

2.

F-IL-AD-06-2

3

Lista furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriu si lista
furnizori de servicii ingrijiri medicale la ingrijiri paliative la
domiciliu
Lista parteneriatelor

4.

Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre

F-IL-AD-06-4

BMCSM pentru implementarea IL – Intocmirea si actualizarea
registrului serviciilor externalizate si parteneriatelor in anul 2019

F-IL-AD-06-3

