
  
 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 14.04.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 14 aprilie 1999, între orele 9,00-12,00 având următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească.        

În cadrul discuţiilor a fost prezentat proiectul REMSSY 
referitor la reabilitarea asistenţei medicale de urgenţă în judeţele Cluj, 
Constanţa, Dolj, Iaşi, Mureş şi Timiş, realizat cu asistenţă tehnică şi 
suport financiar din partea Guvernului Confederaţiei Elveţiene. Sistemul 
aplicat cuprinde activitatea de dispecerat, servicii de ambulanţă, spital 
universitar sau, după caz, instituţii medicale care pot contribui la 
acoperirea necesităţilor din teritoriu, centrul de formare al personalului şi 
un birou pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Un rol 
important revine unităţilor  pentru primire a urgenţelor, care se 
organizează în cadrul spitalelor multidisciplinare. 

În sistemul actual de asigurare a asistenţei medicale de 
urgenţă prespitalicească rolul important îl au serviciile judeţene de 
ambulanţă. Aceste servicii nu sunt acoperitoare. Un exemplu în acest sens 
îl reprezintă faptul că accidentele rutiere sunt, doar în mod excepţional, 
asistate de ambulanţă. Deasemenea, resursele umane pentru serviciile de 
ambulanţă sunt greu de menţinut datorită motivaţiei materiale reduse. 
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Cooperarea cu unităţile de pompieri militari este privită, de cele mai 
multe ori, cu neîncredere. Pe de altă parte, responsabilităţile membrilor 
echipajelor de salvare sunt foarte slab definite, neexistând recomandări 
sau standarde impuse pentru misiunile prespitaliceşti. 

Majoritatea membrilor comisiei au considerat că, prezentul 
proiect de lege, trebuie amendat în sensul clarificării şi determinării 
tipurilor de misiuni la care se deplasează echipajele de acordare a 
asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească. Pe viitor, aceste echipaje 
vor trebui să fie dotate cu aparatură medicală specifică anesteziei şi 
terapiei intensive şi în acest sens, trebuie să existe o strânsă relaţie cu 
clinicile de specialitate (reanimare, cardiologie şi chirurgie). Prin 
constituirea unor grupuri de intervenţie mixtă (medici, asistenţi şi 
pompieri) care vor forma echipele de intervenţie, se poate obţine o 
scădere a mortalităţii prin accidente. 

Începând cu anul 1998 a funcţionat un protocol, încheiat 
între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne cu privire la alarmarea 
reciprocă în caz de accidente, incendii sau dezastre. După anunţarea 
reciprocă, echipajele acestor organisme se vor deplasa la locul solicitării, 
intervenind în funcţie de sarcinile, responsabilităţile şi dotările specifice. 
Serviciul de Ambulanţă consideră că nu este necesară crearea unor noi 
structuri paralele cu cele existente în prezent. Promovarea şi 
perfecţionarea prevederilor acestui protocol ar putea fi acoperitoare 
pentru necesităţile actuale. 

Comisia a hotărât, în final, reluarea dezbaterilor asupra 
acestui proiect de lege la viitoarea şedinţă. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) a absentat 
motivat domnul dep.dr.Ion Berciu (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist). 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Daniela Bartoş 


