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CRITERII DE PRIORITATE

Pe baza carora se solutioneaza cererile de acordare a 
dispozitivelor medicale, de acordare a ingrijirilor medicale la 

domiciliu si  ingrijirilor paliative la domiciliu

Conform prevederilor anexa 39 art. 3 aliniatul 2 si a anexei 31 art. 10 
aliniatul 2 din Contractul cadru privind conditiile acordarii  asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016 (aprobat prin 
H.G. nr. 161/ 2016) si a Ordinului comun MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind 
conditiile acordarii  asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anul 2017, Serviciul medical al casei de asigurari de sanatate 
stabileste criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de 
prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale, acordarea ingrijirilor medicale 
la domiciliu si a ingrijirilor paliative, cu avizul Consiliului de adminstratie al CAS, 
aprobate prin decizie de catre Presedintele – Director General si publicate pe 
pagina web a casei de asigurari de sanatate. 

I.Criterii de prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale

A. Din punct de vedere al solicitantului de dispozitive medicale:
1. Urgente medico-chirurgicale;
2. Solicitari de dispozitive medicale pentru copii;
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3. Solicitari de dispozitive medicale pentru persoane adulte:
3.a Solicitari de dispozitive medicale pentru persoane active aflate in 
campul muncii;
3.b. Solicitari de dispozitive pentru persoane cu handicap, in functie de 
gradul de handicap; 
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3.c Solicitari de dispozitive medicale pentru pensionari si persoane 
varstnice asigurate, in functie si de marimea venitului ;

B. Din punct de vedere al tipului de dispozitiv medical:
1. Dispozitive medicale pentru protezare stomii.
2. Aparate pentru administrare continua de oxigen:
    2.a -  de cauza neoplazica;
    2.b -  cauza - insuficienta respiratorie cronica;
    2.c  - alte cauze;
3. Dispozitive medicale pentru incontinenta urinara, de cauze:

3.a –  tumorale ;
3.b –  neurologice;
3.c – ginecologice (cistorectocel cu prolaps vezical gradul II si 
gradul III nerezolvabil prin proceduri clasice, mari multipare);

C. Data solicitarii dispozitivului medical, conform numarului de inregistrare la 
C.A.S Hunedoara.

II.  Criterii de prioritate pentru acordarea ingrijirilor medicale la domiciliu
A. Data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate;
B. Tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea:

1. Afectiuni oncologice;
2. AVC;
3. Alte afectiuni pentru care se face recomandare la externarea din 

spital;
C.  Statusul de performanta  al  bolnavului (ECOG);

a) ECOG 3 – pacient incapabil sa desfasoare activitati casnice, 
este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, 
necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau 
alimentatie si/sau mobilizare);  

b) ECOG 4 – pacient complet imobilizat la pat, dependent total 
de alta persoana penrtu ingrijirea de baza (igiena si/sau 
alimentatie si/sau mobilizare);  

III.   Criterii de prioritate pentru acordarea ingrijirilor paliative la domiciliu

A. Data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate;
B. Tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea;

1. Afectiuni oncologice;
2. HIV/SIDA;

           C.  Statusul de performanta  ECOG al bolnavului; (vezi pct. II C).
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