PrescripŃia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoŃită de audiograma
tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de
dispozitive medicale autorizat şi evaluat care se află în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate
excepta. Audiogramele conŃin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al
acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate.
PrescripŃia medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare trebuie să fie însoŃită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat şi evaluat,
aflat în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Biometriile conŃin numele şi prenumele
asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării.
În cazul protezării membrului inferior, după o intervenŃie chirurgicală, un asigurat
poate beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. În această situaŃie medicul
care face recomandarea va menŃiona pe prescripŃia medicală modul de protezare şi tipul protezei
definitive. În situaŃii speciale, pentru acelaşi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o
altă protezare care să cuprindă atât proteză provizorie cât şi proteză definitivă sau direct proteză
definitivă.
Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenŃă urinară, cu excepŃia
cateterului urinar, recomandarea se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia se află
înscris asiguratul, aflat în relaŃie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate unde este în
evidenŃă şi asiguratul, în baza scrisorii medicale/bilet de ieşire din spital transmisă de către medicul
de specialitate aflat în relaŃie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Pentru catetere urinare, recomandarea se poate face de catre medicul de familie pe
lista caruia se afla inscris asiguratul, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de iesire din
spital comunicat(a) de catre medicul de specialitate care isi desfasoara activitatea in baza unei relatii
contractuale cu casa de asigurari de sanatate.
PRESCRIPTIILE MEDICALE ISI PIERD VALABILITATEA DACA NU SUNT
DEPUSE LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE IN TERMEN DE 30 DE ZILE
CALENDARISTICE DE LA DATA EMITERII.
CONFORM NORMELOR LEGALE IN VIGOARE, DOSARELE DE
DISPOZITIVE MEDICALE SE DEPUN DE CATRE ASIGURAT, RUDE DE GRADUL I
(PARINTE, SOT/SOTIE, FIU/FIICA), RUDE DE GRADUL II (NEPOTI, FRATI, SURORI,
BUNICI), O PERSOANA IMPUTERNICITA LEGAL IN ACEST SENS DE ACESTA – PRIN
ACT NOTARIAL/ACT DE REPREZENTARE PRIN AVOCAT, CU ACT IDENTITATE
DEPUNATOR IN ORIGINAL SI COPIE, COPIE PROCURA/ACT REPREZENTARE
ACOLO UNDE ESTE CAZUL.
DOCUMENTELE SE POT TRANSMITE SI PRIN POSTA SAU PRIN
MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICA.

