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Nr. 10/05.02.2018
In atenţia Doamnei Ministru
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 11/05.02.2018
In atenţia Doamnei Ministru
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Nr. 12/05.02.2018
In atenţia Domnului Preşedinte
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Nr. 13/05.02.2018
In atenţia Domnului Preşedinte
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

MEMORIU

Societatea Româna de Medicina Muncii,
ca urmare a modificării legislative recente, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din
20 decembrie 2017, cu incidenţă asupra serviciilor de îngrijire a sănătății acordate în secţii/compartimente de boli
profesionale/medicina muncii aflate în structura spitalelor publice,
vă rugăm să analizaţi situaţia generată prin modificarea articolului 5 şi articolului 14 din Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale - republicată şi să dispuneţi urgent corecţiile legislative pentru
eroarea gravă constatată în acordarea serviciilor de îngrijire pentru categoria de pacienţi cu boli profesionale, declarate
în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, ulterior îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă.
Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul asigurărilor sociale, care prevede:


la punctul 4, "la articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională,
până la data îndeplinirii condițiilor de pensie limită de vârstă."


la punctul 13, „articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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ART. 14 (1) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii
profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu până
la data îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă."
Ca o consecinţă a acestei prevederi legislative suntem informaţi asupra restricţionării accesului pacienţilor cu boli
profesionale pensionari pentru limită de vârstă în secţii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii în vederea
investigării şi instituirii tratamentului de specialitate. Restricţionarea acestei categorii de pacienţi cu boli profesionale
pensionari pentru limită de vârstă de a beneficia de servicii de îngrijire a sănătății acordate în structurile medicale specializate
din Romania, respectiv în secţii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii aflate în structura spitalelor publice,
reprezintă o gravă eroare, precum şi încălcarea drepturilor fundamentale ale pacienţilor din România.
Această gravă eroare trebuie urgent remediată, mai ales că Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii - republicată prevede la Secţiunea 6: Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate:
“Art. 248
(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le
solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de
muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
….…..
o) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;”
Ca o consecinţă a faptelor menţionate şi în speranţa evitării unei grave atingeri aduse drepturilor constituţionale
pentru categoria de pacienţi cu boli profesionale, prin aplicarea ad litteram a prevederii legislative anterior enunțate, se
impune adoptarea unei soluţii imediate.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă a cărei
reglementare nu poate fi amânată, vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi măsurile ce se impun.
Față de cele semnalate, solicităm răspuns în scris, în termenul legal.

Cu respect,
Societatea Româna de Medicina Muncii
prin Preşedinte
Prof.Dr.Eugenia Naghi
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