Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov - AMFB
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, 010209 Bucureşti
Fax: 0318166512
Patronatul Medicilor de Familie din Bucureşti şi judeţul Ilfov – PMFB
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, 010209 Bucureşti
Fax: 0318179455

Către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti
În atenția Preşedinte Director General Prof. Dr. Gheorghe Iana
Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti și Patronatul Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov
solicită CASMB ca, începând cu data prezentei:
1. Să simplifice procedura de raportare a pacienților nou înscriși, în conformitate cu legislația
în vigoare – sunt necesare doar utilizarea cardului și semnatura pe cererea de înscriere/transfer care
se păstrează de către furnizor.
2. Să precizeze exact care este data de la care asigurații pot beneficia de servicii medicale
decontate din pachetul de bază acordate de medicul de familie pentru care optează.
Menționăm că la data prezentei, în urma încercării de validare a serviciilor acordate în ziua
înscrierii atât asiguraților înscriși pe baza cardului de asigurat cât și copiilor care nu necesită card
de asigurat, se primește în timp real mesajul de eroare SPC0051: CNP-ul nu este pe lista medicului
raportor.
În contextul utilizării în timp real a PIAS pe baza semnăturii electronice a furnizorului și a cardului
de asigurat al pacientului, nu mai exista nici un impediment în validarea online, în timp real și
imediat după ce a fost realizată înscrierea pacientului pe lista medicului de familie. Mai mult,
manualul de utilizare SIUI-MF de la adresa http://siui.casan.ro/cnas/siui_4.0/siuimf/manuals/Manual%20de%20utilizare.pdf menționează la pagina 141, subtitlul Adăugare
persoană în lista de înscrişi cu conexiune securizată (online) că în urma înscrierii pacientului
Răspunsul sistemului poate fi (fie că validarea s-a terminat cu succes, fie una/mai multe din
regulile de validare din SIUI aferente capitaţiei):
• Validarea online s-a terminat cu succes;
• CNP există deja înscris;
• Nu este respectată regula de 6 luni etc.
Acest lucru nu este real în prezent, sistemul nu răspunde după apăsarea butonului “Acceptă”.
Asiguratul figurează ca nevalidat și se primește mesajul de eroare sus menționat dacă se încearcă
validarea unui serviciu.
3. Să precizeze dacă pacienții neasigurați pot fi scoși de pe listă de către furnizor în conformitate
cu legislația în vigoare, având în vederea existența acestui motiv de ieșire în SIUI-MF.
Cu considerație,
Preşedinte AMFB
Dr. Rodica Narcisa
Tănăsescu

Preşedinte PMFB
Dr. Marina Elena
Pîrcălabu
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