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Categorii de pacienţi 

• Pacienţi care lucrează legal în străinătate şi au 
aceleaşi drepturi cu cetăţenii statelor respective 

• Pacienţi care locuiesc în străinătate, neasiguraţi, 
şi care beneficiază doar de sistemul de urgenţă 

• Pacienţi din România, care plătesc integral şi 
cărora, mai nou, li se pot deconta cheltuielile 
parţial la valoarea serviciilor din România 

• Pacienţi trimişi cu E112 



Condiţii pentru obţinerea E112 

  Pentru situaţia trimiterii la tratament, trebuie să 
îndeplinească două condiţii: 

• -         tratamentul să fie printre serviciile medicale 
prevăzute în pachetul de servicii de bază de care 
beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de 
sănătate din România. 

• -         acest tratament nu poate fi acordat în intervalul de 
timp necesar în mod normal pentru obţinerea 
tratamentului respectiv în România, luând în considerare 
starea de sănătate a pacientului respectiv şi evoluţia 
probabilă a bolii. 

• Dacă aceste două condiţii sunt îndeplinite, casa de asigurări 
de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui formular. 
 



Date obiective E112 

• În 2012 au fost peste 1.300 de români care au 
plecat cu formularul E112. 

• Datorie de 220 mil de euro a statului român 
către spitale din UE 

• Tratamentele oncologice  - necesită urmărire 
care nu este decontată şi care scade drastic 
accesul pacienţilor la tratament 

 

 



Date observate, subiective despre 
E112 

• In general obtin E112 cei cu studii superioare 

• Accesul pentru oamenii simpli (cei mai multi) 
este dificil din trei motive majore: 

–  formalitatile, transferul la spitalul care sa faca 
tratamentul etc 

– Costurile adiacente care trebuie suportate de 
familie 

– Datoria mare face tot mai dificil accesul – spitalele 
cer depozite de bani ca şi garanţie 

 



Acest pacient, deşi ar avea dreptul, are 
şanse foarte mici să obţină E112 





 

 

• Este extraordinară această şansă dată 
pacienţilor de E112 



 

 

• E112 sau alte forme de tratament în 
străinătate nu sunt decât o soluţie temporară, 
inaccesibilă populaţiei în general 



Surse diferite 

   

 

 

  De la mii la zeci de mii de pacienţi români 
se tratează în străinătate anual. 



Certitudinea 

• Toţi, fără excepţie, ne dorim un sistem medical 
ca în Franţa, Germania etc 

• Nu putem să plecăm toţi cu E112, cu plată sau 
oricare altă metodă 



Sala de operaţii de la Marie Curie 



Fetiţă 5 ani, 
tumoră temporală profundă 



Abord clasic 

 



Neurochirurgie minim invazivă 



Ziua 1 postoperator 



Corect operat prin ambele metode 



Neurochirurgie minim invazivă 



Scopul 

 

 

-   România să aibă un sistem medical echivalent 
cu cele din Occident 



Soluţia  

• Investiţiile în resursa 
umană 

 

• Investiţiile in 
infrastructură, 
tehnologie 

• Sală de operaţii – 3 
milioane de euro 



Pacientă de 5 ani operată de tumoră 
cerebrală în Marie Curie spitalizată 5 zile 

• Neurochirurg – 13 ani – cu ajutor rezident minim 7 ani 

• Anestezist – 12 ani – cu ajutor rezident minim 7 ani 

• 24 de ore ATI – anestezist  - 12 ani 

• Radiolog – 11 ani 

• Asistente BO – minim 2 – 5 ani fiecare 

• Asistente ATI – minim 3 – 5 ani fiecare 

• Asistente salon – minim 5 – 5 ani fiecare 

• Medic laborator – 10 ani 

• Anatomopatolog – 11 ani 



Un pacient care se operează de o 
tumoră cerebrală în Marie Curie 

beneficiază de personal medical cu 
peste 125 de ani cumulaţi de educaţie 

medicală de la internare până la 
externare. 



Investiţiile în resursa umană vor 
scădea exodul pacienţilor români în 

străinătate 



Vă mulţumesc! 


