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 La lucrările comisiei, care s-a desfăşurat între orele 9,00-
12,00, sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat domnul dep.dr.Ion 
Berciu. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.dr.Daniela 
Bartoş, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru, următoarea ordine de 
zi: 

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

În deschiderea lucrărilor  doamna dep.dr.Daniela Bartoş 
expune 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. 

Proiectul REMSSY este condus de un comitet de coordonare 
şi comitetele executive jedeţene, care au ca sarcină monotorizarea şi 
corelarea activităţilor de acordare a asistenţei de urgenţă prespitalicească. 

Sistemul aplicat (AMU) cuprinde următoarele:  dispecerat, 
serviciu de ambulanţă, spital universitar sau, după caz, instituţii medicale 
sau nemedicale care pot contribui la acoperirea necesităţilor teritoriale, 
centrul de formare şi un birou pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii 
AMU. 

Componentele sistemului depind, în fiecare judeţ de cerinţele 
specifice (cererea de servicii de AMU)  şi de posibilităţile instituţiilor 
medicale (oferta de servicii de AMU). 



 2

Sistemul AMU teritorial (regional) beneficiază de 
capacităţile şi profesionalismul clinicilor univercitare pentru rezolvarea 
cazurilor de urgenţă din judeţ şi din judeţele apropiate.  Totodată 
beneficiază  de informare/comunicare, coordonare şi formare ca şi de 
reglementări unitare pentru asigurarea calităţii. 

Un rol important revine "unităţii pentru primire a 
urgenţelor", care este o unitate organizată în  cadrul unui spital 
multidisciplinar.  Această unitate funcţionează non-stop şi are ca sarcini:  
preluarea cazurilor, diagnoza preliminară, asigurarea resuscitării, 
reechilibrării şi stabilizării pacienţilor, dirijarea cazurilor spre structurile 
medicale potrivite rezolvării lor. 

Biroul pentru asigurare şi îmbunătăţire a calităţii AMU are 
ca sarcini: elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a reglementărilor şi 
monitorizarea funcţionării sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi 
supravegherea acordării priorităţii intereselor pacientului. 

În continuare doamna dep. dr.Daniela Bartoş prezintă 
sistemele AMU din judeţele:Cluj, Constanţa, Mureş, Timiş, agreate la 
Ministerul Sănătăţii în 5 noiembrie 1998. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că sistemul actual de 
asigurare a asistenţei de urgenţă prespitalicească este reprezentat de către 
Serviciul judeţean de ambulanţă.  Accidentele rutiere sunt doar în mod 
excepţional asistate de Serviciul judeţean ambulanţă.  Reursele umane 
pentru Serviciul judeţean de ambulanţă sunt greu de menţinut datorită 
motivaţiei materiale reduse.  Cooperarea cu serviciile de pompieri este 
privită în Serviciul judeţean de ambulanţă cu mare rezerve.  Pe de altă 
parte responsabilităţile membrilor echipajelor sunt foarte slab definite.  În 
general nu există recomandări sau stadarde impuse pentru misiunile 
prespitaliceşti.  Domnia sa arată că specialiştii în medicină de urgenţă 
sunt foarte puţini şi au un viitor nesigur. 

Domnul dep.dr.Baryni Francisc agrează sistemul Tg.Mureş, 
sistem în care compartimentul prespitalicesc cuprinde medici  asistenţi şi 
personal angajat al Grupului de pompieri.  Implicarea pompierilor în 
aceste echipe este practicată în o serie de ţări ca:  Franţa, Germania, USA, 
Belgia etc. 

Un rol important este înfiinţarea şi în ţara noastră unui număr 
unic de apel pentru pompieri şi unităţile de intervenţie medicală.  Domnia 
sa menţionează că trebuie să adaptăm aceste servicii la serviciile 
europene, deoarece încă din 1997 s-a prevăzut introducerea numărului de 
apel unic în toate ţările membre ale Comunităţii Europene.  Noul număr 
va fi 112 şi va fi baza creării unor dispecerate comune între pompieri, 
serviciile medicale şi poliţie.  Menţionează că acest număr este aplicat în 
6 ţări europene. 



 3

Domnul dep.dr.Cândea Vasile arată că trebuie aduse 
amendamente la proiectul de lege care să clarifice şi să simplifice 
înţelesul misiunilor la care se deplasează echipajele de acordare a  
asistenţei de urgenţă prespitalicească.  Pe viitor aceste  echipaje vor 
efectua servici din domeniul anesteziei şi a terapiei intensive şi în acest 
sens au nevoie de o relaţie strănsă cu  clinicile de specialitate (reanimare, 
cardiologie, chirurgie).  Menţionează că în majoritatea ţărilor din Europa 
asemenea servicii sunt coordonate de clinicile de terapie intensivă, 
anestezie şi de urgenţă. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că prin constituirea 
unui grup mixt (medici, asistenţi, pompieri voluntari) care formează 
echipajele de intervenţie va duce la scăderea mortalităţii prin disciplinarea 
modului de funcţionare, din punctul de vedere tehnic al sistemului. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian arată că în anul 1998 s-a 
încheiat un  "Protocol"  între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne 
cu privire la anunţarea reciprocă între Poliţie, Servicii de Ambulanţă şi 
Pompieri în caz de accidente, incendii, dezastre. 

Acest protocol prevede că: 
- în caz de accident rutier cu vătămare şi încarcerarea 

victimelor sau incendii se anunţă Poliţia, Pompierii şi Serviciul de 
ambulanţă. 

- în caz de accidente de muncă care necesită degajarea 
victimelor se anunţă Pompierii şi Serviciul de Ambulanţă. 

- în caz de dezastre se anunţă Poliţia, Pompierii, Servicul de 
Ambulanţă, Apărarea Civilă etc. 

După anunţarea reciprocă echipajele ale acestor organisme se 
vor deplasa la locul solicitării, intervenind în funcţie de sarcinile, 
responsabilităţile şi dotările specifice. 

 
Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan arată că Serviciul de 

Ambulanţă nu agrează preluarea parţială sau în totalitate de către unităţile 
de pompieri, a activităţii de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la 
locul de producere  a urgenţelor şi pe timpul transportului. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată  că serviciul de 
Ambulanţă al Municipiului Bucureşti a propus ca activitatea de acordare 
a asistenţei medicale de urgenţă în cadrul accidentelor să se desfăşoare în 
sistemul de  "întâlnire la locul accidentului"  a echipajelor de 
descarcaerare a Unităţilor de Pompieri şi ale Ambulanţelor de resuscitare 
şi terapie intensivă. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela  arată că serviciul de 
Ambulanţă consideră că nu este necesară crearea unor noi structuri 
paralele cu cele existente, ci doar un protocol  "de anunţare reciprocă"  
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între dispeceratele Serviciilor de Ambulanţă şi ale Pompierilor, în caz de 
accidente, incedii, dezastre. 

În Bucureşti funcţionează un asemenea sistem. 
Domnul dep.dr.Cristian Rădulescu arată că au fost 

înregistrate la comisie o serie de amendamente la proiectul  de lege, care 
trebuie studiate şi acceptate în cazul că acestea aduc soluţii prin care 
activitatea privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească poate fi 
îmbunătăţită. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune sistarea discuţiilor 
generale asupra acestui  proiect de lege şi propune în următoarea şedinţă a 
comisiei să se treacă  la dezbaterea articolelor. 

În încheierea lucrărilor doamna dep.dr.Daniela Bartoş 
prezintă membrilor comisiei amendamentul domniei sale la proiectul de 
Lege nr.28/1998.  Acest amendament se referă mărirea coeficienţilor de 
salarizare a personalului medical. 

 
 
 

Vicepreşedinte 
Dep.dr.Bartoş Daniela 

 
  


