ANEXA nr. V (ANEXA nr. 7 la Ordinul nr. 1782/576/2006)
Datele din fișa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de
pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ):
1. Codul de identificare a cazului externat;
2. Codul specific de identificare a vizitei;
3. Codul de identificare a unitatii sanitare;
4. Codul de identificare a secției;
5. Numărul fișei de spitalizare de zi;
6. Codul de identificare al pacientului – CID;
7. Sexul;
8. Data nașterii;
9. Județul de domiciliu al pacientului;
10. Localitatea de domiciliu a pacientului;
11. Cetățenia;
12. Ocupația;
13. Nivelul de instruire;
14. Statut asigurat;
15. Tipul asigurării de sănătate;
16. Nr. card European;
17. Nr. Pasaport;
18. Nr. card național;
19. Casa de asigurări de sănătate;
20. Tipul internarii;
21. Serie bilet internare;
22. Numar bilet internare;
23. Criteriul de internare;
24. Data deschiderii fișei;
25. Data închiderii fișei;
26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU;
27. Tipul de caz rezolvat (Chirurgical sau Medical);
28. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare la închiderea fișei;
29. Data si ora de inceput a vizitei,
30. Data si ora de sfarsit a vizitei;
31. Serviciile efectuate in cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip “serviciu” (nici unul,
unul sau mai multe servicii efectuate);
32. Procedurile efectuate in cadrul vizitei;
33. Investigațiile de laborator efectuate in cadrul vizitei;
34. Codul de parafă al medicului curant.
35. Spitalizare de zi conform Ordinului 1782/576/2006, completat cu valoarea “DA”.
Informatia este necesara pentru a diferentia fisele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu,
de serviciile efectuate in camerele de garda si in structurile de primire urgente din cadrul
spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății care nu
necesita internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru
spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice

nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire
a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.
Datele din fisa prevăzută în anexa nr.3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr.
1706/2007, cu modificările și completările ulterioare
care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ):
1. Codul de identificare a cazului externat;
2. Codul de identificare a unitatii sanitare. Unitatea sanitara se codifică conform nomenclatorului
unităților sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătății: www.ms.ro.
3. Codul de identificare a secției de primiri urgente. Secția se codifică conform Ordinului
ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării
structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din
România, cu completările ulterioare.
4. Numărul fișei de spitalizare (fișă al cărei model este prevăzut în Anexa 3 la Ordinul
ministrului sănătății publice nr. 1706/2007, cu modificările și completările ulterioare);
5. Codul de identificare al pacientului – CID;
6. Sexul;
7. Data nașterii;
8. Data si ora preluarii pacientului;
9. Data si ora predarii pacientului;
10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: - reprezintă serviciile de la poziția 38 și 39 din lista
prevăzută la lit. B pct. B3 subpct. B. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătatenr. 619/360/2014 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării
asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015;
11.Codul de parafă al medicului curant.
12. Spitalizare de zi conform Ordinului 1782/576/2006, completat cu valoarea “NU”. Informatia
este necesara pentru a diferentia fisele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile
efectuate in camerele de garda si in structurile de primire urgente din cadrul spitalelor pentru
care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății care nu necesita internare prin
spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru spitalizare după modelul prevăzut în
anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1706/2007, cu modificările și completările
ulterioare.

