
EXPUNERE DE MOTIVE

Telemedicina defmita ca totalitate a serviciilor medicale fumizate la distanta 

prin intermediul tehnologiei, a fost gandita initial ca o modalitate de a consulta, 
diagnostica, trata si monitoriza pacientii aflati in locuri izolate, departe de imitatile 

medicale locale, sau in zone cu deficiente in privinta personalului medical 
disponibil.

Mai mult, consultatiile la distanta prin intermediul tehnologiei fac parte din 

masurile pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus COVID- 

19, reglementate prin HG nr. 252 din 30.03.2020 privind stabilirea unor masuri in 

domeniul sanatatii pe perioada instituirii st^ii de urgenta pe teritoriul Rommiei.
Telemedicina se refera la fumizarea de servicii medicale la distanta, prin 

comunicare bidirectionala, in timp real, intre pacient si fumizorul de servicii 
medicale folosind diverse mijloace electronice audio si vizuale.
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In asistenta medicala primara, telemedicina poate fi de un real ajutor in situatia 

in care pacientul are nevoie de o consultatie medicala care nu reprezinta o urgenta si 
care nu face necesara deplasarea in vederea unui consult, din cauza distan^ei, a 

costurilor, a condi^iilor meteorologice sau a imposibilitatii pacientului de a se 

deplasa.
Unul dintre principalele beneficii ale implementarii telemedicinei consta in 

accesibilitatea oferita, atat pacientului, cat si medicului in infaptuirea actului 
medical, evitandu-se astfel aglomerarea cabinetelor medicale, a salilor de asteptare 

din cadrul unitatilor medicale si reducerea presiunii pe Unitatile de Primiri Urgente 

De asemenea, telemedicina poate reprezenta o altemativa in urmarirea 

pacientilor cu boli cronice precum diabet, valori crescute ale colesterolului, tensiune 

arteriala crescuta, pacienti care nu au afectiuni medicale ce necesita prezenta fizica 

a pacientului in unitati sanitare, dar necesita decizia unui medic specialist cu privire 

la ajustarea dozelor de medicamente, schimbarea regimului de viata, schimbarea 

prescriptiilor medicale.
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Prezentul proiect de lege are ca principal scop stabilirea cadrului juridic si 
institutional, precum si a masurilor si mecanismelor necesare in vederea facilit^ii 
accesului la servicii medicale la distanta de catre medici, prin mijloace de
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comunicare electronice. In acest sens, se urm^este reducerea riscurilor privitoare la 

diagnosticarea imprecisa prin asigurarea si extinderea accesului, intr-un timp cat mai 
scurt, la servicii medicale, precum si cresterea implicMi pacientului prin stabilirea 

unor modalitati de acces cat mai simple si digitalizarea unei parti substantiate a 

procedurilor medicale.
Avand in vedere argumentele prezentate mai sus, va solicitam adoptarea 

acestei propuneri legislative.

In numele initiatorilor,

La. vCoriu
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