
N E C O N F I D E N T I A L

DECIZIA

NR. 397 DIN 31.05.2017

              Preşedintele – director general al CAS Neamţ, Marieana Atomulesei, numit prin
Ordinul Preşedintelui CNAS nr.909 din 30.09.2015;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, republicată, cu modificările şi completărileț

ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordinului  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.
196/139/2017  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Statutului CNAS;
- Statutului CAS Neamţ;

    Văzând: 
  - Hotărârea Consiliului de Administraţie al CAS Neamţ nr.12 din 29.05.2017 privind aprobarea criteriilor
de prioritate ce se au în vedere la acordarea dispozitivelor medicale destinate unor deficienţe organice sau
funcţionale  în ambulatoriu,  care stau la  baza aprobării  cererilor  şi  a  emiterii  deciziilor  de acordare a
acestora;
-  Referatul  nr.  P6842/23.05.2017   emis  de  dr.  Magda  Spînoiu,  Medic  şef  al  CAS  Neamţ,  privind
propunerile de modificare a criteriilor de prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale destinate unor
deficienţe  organice  sau  funcţionale  în  ambulatoriu,  care  stau  la  baza  aprobării  cererilor  şi  a  emiterii
deciziilor de acordare a acestora;

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă criteriile de prioritate ce se au în vedere la acordarea dispozitivelor medicale
destinate unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, care stau la baza aprobării cererilor şi a
emiterii deciziilor de acordare a acestora, după cum urmează:

Criterii de prioritate la acordarea dispozitivelor medicale

I. Prioritate absolută (fără listă de a teptare) - criteriu vital – cereri înregistrate în luna înș
curs, până la data de 25 a lunii, inclusiv:
- Aparate pentru administrarea continuă cu oxigen / concentrator oxigen;
- Aparat de ventila ie noninvazivă;ț
- Dispozitive pentru terapia cu aerosoli;
- Dispozitive pentru protezare stomii;
- Dispozitive pentru incontinen ă urinară: - condoame urinare,ț



                                                                   - saci colectori de urină,
                                                                   - sonde Foley,
                                                                   - catetere urinare – numai pentru reten ie urinară, pentru vezicăț
neurogenă  i  obstruc ie  canal  uretral,  la  recomandarea  medicului  de  specialitate  neurologie,  urologie,ș ț
reabilitare medicală, oncologie i chirurgie pediatrică;ș
- Proteze traheale;
- Orteze pentru luxa ii de old congenitale la copii;ț ș
            
           II. Criterii de prioritate – niveluri de urgen ă pentru acordarea dispozitivelor medicale dinț
lista de a tepare:ș
a) Criteriul de vârstă: 
- Copii 0-18 ani, pentru următorele dispozitive medicale:
                - orteze pentru coloana vertebrală, pentru membrul superior i inferior, cu excep ia ortezelorș ț
corectoare de statică a piciorului (sus inători pantari);ț
                - dispozitive pentru protezare auditivă i vizuală;ș
                - proteze pentru membrul inferior i superior;ș
                - încăl ăminte ortopedică.ț
b) Criteriul necesitate:
- Dispozitive pentru diagnosticul fracturii, luxa ii;ț
- Handicap motor par ial / total (protezare membrul inferior / superior, dispozitive de mers).ț
c) Criteriul de reintegrare socială:
- Persoane aflate în activitate (studen i, între inători de familie), indiferent de tipul dispozitivului.ț ț
d) Criteriul social:
- Persoane care nu au apar inători i cărora dispozitivul medical le este necesar pentru autoîngrijire zilnică;ț ș
- Persoane institu ionalizate.ț
e) Criteriul urgen ei interven ionale:ț ț
- Programări documentate pentru interven ii chirurgicale.ț
f) Criteriul ”legi speciale”:
- Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale, indiferent de tipul dispozitivului medical.
Precizări:
-  criteriile  de  prioritate  stabilite  sunt  aplicabile  atât  cererilor  curente,  cât  i  listei  de  a teptare  dejaș ș
existente;
- cererile vor fi aprobate în func ie de data înregistrării la CAS Neam  (ț ț criteriu cronologic) i ș în limita
fondurilor existente i aprobarea, pe cât posibil, a tuturor tipurilor de dispozitive medicale solicitate.ș

Art. 2 Prezenta decizie intră în vigoare la data de 31.05.2017.
Art.  3  De la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  decizii  îşi  încetează  aplicabilitatea  orice

dispoziţie contrară.
Art. 4 Criteriile de prioritate vor fi publicate pe pagina web a CAS Neamţ.

        Art.  5 Prevederile  prezentei  decizii  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  către  serviciile/
compartimentele de specialitate ale CAS Neamţ.

Preşedinte – Director General,
Marieana Atomulesei

                                                                                                                    
                                                                            Vizat,

         Compartiment Juridic Contencios Administrativ
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