Consiliul Judetean Arges

Anexa la Hot.nr...........

REGULAMENT
de internare în cadrul Unităților de Asistență Medico – Sociale din județul Argeș
Având în vedere HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medicosociale, INSTRUCTIUNILE Ministerului Administrației și Internelor nr. 507 din 7 august 2003 de
aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medicosociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 412/2003 și ORDINUL Ministerului Sănătății și
Faniliei nr. 491 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor
care se internează în unități de asistență medico-sociale, precum și faptul că la nivelul unităților de
asistență medico-socială din județul Argeș, aflate în subordinea Consiliului Județean Argeș, nu
există o procedură unitară privind internarea într-o astfel de unitate, se stabilesc următoarele:
Art. 1
(1)
Prezentul Regulament stabilește regulile generale de internare în Unitățile de
Asistență Medico – Sociale din județul Argeș.
(2)
Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai
jos semnifică după cum urmează:
a)
Unitãţile de asistenta medico-sociale sunt instituţii publice specializate, cu
personalitate juridicã, în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale, care
acorda servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor
cu nevoi medico-sociale.
b)
Beneficiarii serviciilor acordate în unitãţile de asistenta medico-sociale sunt
persoane cu afecţiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere,
asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natura economicã,
fizica, psihicã sau socialã, nu au posibilitatea sa îşi asigure nevoile sociale, să îşi
dezvolte propriile capacitãţi şi competente pentru integrare socialã.
c)
Pachetul de servicii de bază - se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile
medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare,
dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii.
d)
Discriminare - distincţia care se face intre persoane aflate în situaţii similare
pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
e)
Îngrijiri de sănătate - serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile
conexe actului medical;
f)
Intervenţie medicală - orice examinare, tratament sau act medical în scop de
diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

g)
Îngrijiri terminale - îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament
disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării
de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
Art. 2
(1)
Internarea în unitãţile de asistență medico-socială în vederea evaluãrii medicale se
efectueazã în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare privind condiţiile acordãrii
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate.
(2)
Internarea în unitãţile de asistenta medico-sociale se face în limita locurilor
disponibile și a resurselor financiare ale unității.
(3)
Internarea în unitãţile de asistenta medico-sociale este condiţionatã de evaluarea
medico-socialã prealabilã, efectuatã în conformitate cu grila de evaluare medico-socialã
aprobatã prin reglementãrile comune ale Ministerului Sãnãtãţii şi ale Ministerului Muncii,
Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(4)
Internarea în unitãţi de asistenta medico-sociale a persoanelor este efectuatã cu avizul
conducerilor acestor unitãţi.
(5)
Internarea în unitãţi de asistenta medico-sociale se face la recomandarea unităților
sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice.

Art. 3
Criteriile de eligibilitate ale solicitanților sunt:
a) Persoanele vârstnice cu afecțiuni cronice dependente de serviciile medico – sociale;
b) Persoanele cu afecțiuni cronice dependente medico – social cu/fără aparţinători
legali;
c) Persoanele cu afecțiuni cronice dependente medico – social care nu au posibilitatea
de a beneficia de asistenta medico – sociala neinstituţionalizată.
Art. 4
Actele necesare pentru internare sunt:
a) Cererea de solicitare a internării pe perioadă determinată sau nedeterminată. Cererea
este completată de persoana care a solicitat internarea în unitate sau, după caz, de
aparţinătorul sau reprezentantul legal al acestuia, şi trebuie aprobată de directorul
U.A.M.S.;
b) Grila de evaluare medico – socială aprobată prin Ordinul al M.S.F. şi M..M.S.S. nr.
491/180/2003;

c) Dispoziţia de curator, în cazul în care asistatul nu mai are discernământ sau este
lipsit de autonomie personală și copie buletin/C.I. curator;
d) Declaraţia notarială în calitate de soţ/soţie sau curator prin care se angajează să
depună lunar contribuția beneficiarului internat în unitatea de asistență medico socială;
e) Certificat de handicap, dacă este cazul;
f) Copii de pe hotărâri judecătoreşti, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere în
favoarea sau în obligaţia petentului – daca este cazul;
g) Adeverinţă de venit ale aparținătorilor beneficiarilor de la Administraţia Financiară;
h) Documente si analize medicale (bilet de ieşire din spital, aviz epidemiologic, TBC,
VDRL, etc);
i) Adeverinţă de la medicul de familie cu toate diagnosticele medicale;
j) Acte de stare civilă ( B.I. sau C.I., certificat de naştere şi certificat de căsătorie ,
certificat deces soţ/soţie, după caz);
k) Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare,
cupon de pensie actual, ajutoare sociale/speciale, etc.

Art. 5
Grila de evaluare medico – socială prevăzută la art. 4 lit. b) va fi completată după cum
urmează:
A) Pentru componenta medicală de către medicul specialist care a făcut recomandarea
internării în unitate și de către medicul familie;
B) Pentru componenta socială de evaluare de către asistentul social din cadrul primăriei
de domiciliu al pacientului;

Art. 6
(1) Prezentul Regulament este obligatoriu în toate unitățile de asistență medico- socială
din județul Argeș și se completază cu dispozițiile legale.
(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament orice dispoziții contrare se
abrogă.

