ROMÂNIA
ORAŞ ISACCEA
JUDEŢUL TULCEA

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC PRIVIND
ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ
Asistența medicală comunitară a fost inițiată de către Ministerul Sănătății și
Familiei, în anul 2002 în cadrul Programului Național pentru Sănătatea Mamei și
Copilului, printr-un proiect pilot desfășurat și în județul Tulcea, inclusiv în orașul
Isaccea, acest serviciu fiind prestat în comunitate de 2 asistente medicale comunitare și
un mediator sanitar, la acel moment angajate ale Spitalului Judetean Tulcea.
Rezultatele obținute în proiect au contribuit esential la recunoasterea și definirea
oficială a acestui tip de asistență medicală în cadrul Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, prin Titlul V – Asistență medicală comunitară, ulterior abrogat prin
O.U.G. nr.162/2008 prin care s-a creat cadrul de transfer al asistenței medicale
comunitare și a altor competențe și atribuții către autoritățile administrației publice locale.
Astfel, prin Protocolul nr.4421/01.07.2009, anexat, încheiat între Direcția de
Sănătate Publică Tulcea și Primăria orașului Isaccea, au fost preluate 4 posturi: 1 asistent
medical(pentru unitatea de învățământ), 2 asistenți medicali comunitari și 1 mediator
sanitar(pentru comunitate).
În prezent, furnizarea serviciului de asistență medicală comunitară se face prin
Direcţia de Asistenţă Socială (art.8, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.18/2017) – Compartimentul
de Sănătate Publică unde sunt încadrate 3 cadre medicale(1 asistent medical, 2 asistente
medicale comunitare) și 1 mediator sanitar conform organigramei aprobată prin H.C.L.
nr.17/31.01.2019(https://www.isaccea.ro/images/2019/HCL/hcl17-2019.pdf).
Activitatea acestora se desfășoară de luni până vineri în intervalul orar 8,00-16,00,
după cum urmează:
- asistentul medical - la cabinetele scolare(Liceu și Grădiniță), alături de medicul
de familie(în baza contractului de prestări – servicii încheiat cu Liceul
Constantin Brătescu);
- asistentele medicale comunitare și mediatorul sanitar - la sediul din str.Nicolae
Grigorescu, nr.1(Centrul de Zi) în intervalul orar 8,00-10,00 și în comunitate în
intervalul orar 10,00-16,00.
Activitatea de asistență medicală este finanțată atât din bugetul de stat(salarii) cât
și din bugetul local(materiale sanitare, consumabile, medicamente, utilități, pregatire
profesională) și este monitorizată de către Direcția de Sănătate Publică Tulcea.
Scopul asistenței medicale comunitare constă în înbunătățirea stării de sănătate a
populației prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate(asistență medicală
primară) a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul
socioeconomic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban sau de
distanța față de furnizorul de servicii medicale.
Activitatea de asistență medicală comunitară este reglementată de un set de acte
normative astfel: O.U.G. nr.162/2008, H.G. nr.56/2009, H.G. nr.459/2010, O.U.G.
nr.18/2017, H.G. nr.867/2005)

În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților, conform legislației
în vigoare, la nivel local se mai pot înființa :
 Centre comunitare integrate(O.U.G. nr.18/2017) - se
înființează prin hotărârea consiliului local, cu sau fără personalitate juridică,
finanțate integral din bugetul local, care furnizează persoanelor, inclusiv celor de etnie
romă și grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor
medicale, sociale și educaționale. Personalul minim trebuie să fie format dintr-un
asistent medical comunitar și un asistent social. Până în prezent, nu au fost aprobate
normele metodologice privind funcționarea acestor centre.
 Centre de permanență (Ordinul nr.112/2011) – se înființează
prin decizia Direcției de Sănătate Publică Tulcea ca unități sanitare fără
personalitate juridică și care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim
de gardă. Decizia de înființare se emite dacă există o convenție de asociere a minim 5
medici de familie, din care minim 2 medici de familie să fie titulari de cabinete de
medicină de familie(nr.necesar pentru constituirea echipelor de gardă), la care se
adaugă un număr de 5-7 asistenți medicali.Atribuțiile consiliului local privind
funcționarea centrelor de permanență sunt: să asigure spațiul necesar si autorizarea lui,
să asigure personal auxiliar, să asigure dotarea minimală, să asigure și să suporte plata
utilităților necesare. Finanțarea celorlalte cheltuieli se face în condițiile stabilite prin
contractul-cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate.
În prezent, în județul Tulcea funcționează 3 centre de permanență conform listei ce
poate fi vizualizată aici( http://www.cnas.ro/castl/page/centre-de-permanenta.html), cel mai
apropiat de orașul Isaccea fiind Centrul de Permanență Luncavița înființat la 01.07.2011.

 Centre de sănătate multifuncționale(O.G. nr.70/2002) – se
înființează prin act administrativ al conducătorului administrației publice locale,
ca unități sanitare cu personalitate juridică, cu avizul conform al Ministerului Sănătății
și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Acestea pot avea în
structură: cabinete de specialitate, între 5-20 paturi spitalizare de zi, laborator analize
medicale, alte structuri fără paturi de spitalizare continuă. Atribuțiile consiliului local
și primarului privind funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale sunt:asigură
sumele necesare pentru administrare și funcționare, reparații, modernizare, dotări cu
aparatură și echipamente medicale în limita creditelor bugetare aprobate cu această
destinație în bugetul local. Finanțarea celorlalte cheltuieli se face în condițiile stabilite
prin contractul-cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate în orașul Isaccea constituie o preocupare
permanentă a autorităților publice locale, care încearcă să identifice atât soluții de
finanțare, dar și pentru atragerea forței de muncă specializate, în limitele atribuțiilor
stabilite de legislația curentă.
Astfel, în anul 2018 ne-am adresat Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă –
TIKA pentru a ne acorda sprijinul tehnic și financiar în vederea înființarii unui CENTRU
MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE, proiect în valoare estimativă de
450.000 euro. Specialitățile medicale propuse sunt următoarele: pediatrie, medicină de
familie, obstretică-ginecologie, medicină internă, cardiologie, stomatologie. Acest proiect
a fost analizat de finanțatori, trecând de primele faze de evaluare.
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