PACHETUL DE SERVICII MEDICALE
în asistenŃa medicală de urgenŃă
Pachet de servicii medicale de bază

în asistenŃa

medicală de urgenta
A. Lista cuprinzând urgenŃele medico-chirurgicale majore
decontate de casele de asigurări de sănătate:
a) Catastrofe (asistenŃă medicală de urgenŃă "în masă")
b) UrgenŃe colective (asistenŃă medicală de urgenŃă
colectivă)
c) UrgenŃe individuale (asistenŃă medicală de urgenŃă
individuală) ca suspiciune a următoarelor stări morbide:
1. Stop cardiorespirator (fibrilaŃie/tahicardie ventriculară
fără puls, asistolia, disociaŃia electromecanică);
2. Accidente coronariene acute (angină instabilă, infarct
miocardic acut);
3. Politraumatisme (accidente auto, casnice, incendii);
4. Colaps - şoc (traumatic, anafilactic, hipovolemic,
cardiogen, toxico-septic);
5. Monotraumatisme grave (cranio-cerebrale, inclusiv
traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a căilor
aeriene superioare, fractură de coloană vertebrală, inclusiv
traumatismele gâtului cu interesarea căilor aeriene superioare,
traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponadă,
traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu
abdomen acut şi/sau şoc hipovolemic, traumatisme de bazin cu
fractură de bazin sau ruptură de vezică urinară ori ureter,
traumatisme de perineu şi/sau de organe genitale cu şoc
hipovolemic);
6. Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului
vasculonervos;
7. Plăgi cu hemoragie masivă;
8. Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de şoc
hipovolemic (epistaxis, hematemeză, hemoptizie, hematurie,
metroragie, melenă, rectoragie);
9. AmputaŃii de diferite segmente;
10. Arsuri termice de gradele 1 şi 2, mai mari de 10% din
suprafaŃa corporală, şi arsuri termice de gradele 3 şi 4,
indiferent de suprafaŃă;
11. Arsuri chimice;
12. Arsuri electrice;
13. Accident cerebrovascular acut;
14. Tulburări paroxistice de ritm;
15. Bloc atrioventricular de gradul 3;
16. Criză de hipertensiune arterială cu complicaŃii (edem
pulmonar acut, encefalopatie hipertensivă);
17. InsuficienŃă respiratorie acută (hipoxia hipoxică,
hipoxia respiratorie - corp străin în căile aeriene superioare,
edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu

lichid masiv, hipoxia cardiacă, şocul cardiogen, edem pulmonar
acut, hipoxia anemică severă cu hemoglobina sub 7 g/dL;
18. Embolie pulmonară;
19. Sincope;
20. Lipotimii;
21. Come;
22. Abdomen acut;
23. Pancreatită acută;
24. Septicemie;
25. Meningită la copii;
26. Encefalită;
27. Deshidratare severă;
28. Şoc hipotermic;
29. Tentative de suicid;
30. IntoxicaŃii involuntare;
31. Supradozare droguri;
32. Convulsii;
33. Înec;
34. Electrocutare;
35. Viol;
36. Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu
hemoragii masive;
37. Sindrom de coagulare intravasculară diseminată;
38. InsuficienŃă renală acută;
39. Sarcină ectopică ruptă;
40. Avort complicat cu infecŃie sau cu şoc hemoragic;
41. Placentă praevia;
42. Apoplexie uteroplacentară;
43. Ruptură uterină;
44. Eclampsie şi preeclampsie;
45. II P - multipară, contracŃii uterine dureroase, membrane
rupte;
46. LVII contracŃii uterine dureroase;
47. Atac de glaucom;
48. Stări depresive severe;
49. Stări halucinante delirante;
50. Stări confuzionale;
51. Starea stuporoasă;
52. Ischemie acută periferică;
53. Stările de inconştienŃă;
54. Dispneea;
55. Durerea toracică anterioară;
56. Tulburările de conducere cu afectarea funcŃiei de pompă;
57. Stările febrile la nou-născut, sugar şi copil mic;
58. Solicitările pentru cazurile preluate din locurile
publice;
59. ÎnŃepătura de insecte sau muşcătura de şarpe, cu stare
generală alterată.
60. MalformaŃii congenitale ale nou-născutului cu afectarea
funcŃiilor vitale

B. Lista cuprinzând urgenŃele medico-chirurgicale de gradul 2
decontate de casele de asigurări de sănătate ca suspiciune a
următoarelor stări morbide:
1. Angină pectorală (în afară de angina instabilă);
2. Entorse;
3. LuxaŃii;
4. Fracturi închise ale membrelor şi fără leziuni ale
pachetului vasculonervos;
5. Reumatism articular acut în criză;
6. Sindroame de compresie şi/sau iritaŃie radiculară
(nevralgia cervicobrahială, lombalgie şi lombosciatică) în faza
acută;
7. Artrite septice;
8. Arsuri termice de gradele 1 şi 2, sub 10% din suprafaŃa
corpului, cu localizări care fac imposibilă deplasarea;
9. Hemoragii interne exteriorizate, fără semne de şoc
hipovolemic;
10. Ischemie cerebrală tranzitorie;
11. Criză de hipertensiune arterială fără complicaŃii;
12. Tromboflebită acută;
13. Arterită, fără sindromul de ischemie periferică acută;
14. Corpi străini intraoculari, în nas, faringe, fără
dispnee, la copii, corpi străini auriculari la copii până la 3
ani;
15. InsuficienŃă cardiacă decompensată;
16. Colică biliară, renală, abdominală;
17. Sindrom subocluziv;
18. Hernii strangulate fără abdomen acut;
19. Apendicită acută fără abdomen acut;
20. Anurie;
21. RetenŃie de urină;
22. Meningită la adulŃi, holeră, difterie, tetanos, botulism,
boală renală cu stare generală alterată;
23. AgitaŃie psihomotorie sau catatonică;
24. Politraumatisme minore;
25. Avort necomplicat;
26. Diabet zaharat decompensat;
27. Primipară contracŃii uterine dureroase, sarcină până în
luna a VII-a cu contracŃii uterine dureroase;
28. Stare febrilă cu alterarea stării generale;
29. AfecŃiuni reumatologice cronice confirmate în puseu
inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare;
30. Ciroză hepatică decompensată.

II. Pachet minimal de servicii medicale în
asistenŃa medicală de urgenŃă pentru persoanele care nu fac
dovada calităŃii de asigurat
Persoanele care nu fac dovada calităŃii de asigurat
beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A, B

