
                    ORDIN  Nr. 119/2021 din 4 februarie 2021
privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din 11 februarie 2021

    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 375/4.02.2021 al directorului general al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr.
155/2017 privind aprobarea  programelor  naţionale  de  sănătate  pentru  anii  2017 şi
2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări
de  Sănătate,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  972/2006,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

    ART. I
    După capitolul VII din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.  245/2017,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al
României,  Partea  I,  nr.  224  şi  224  bis  din  31  martie  2017,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, se introduce un nou capitol,  capitolul VII^1 ,  cu următorul
cuprins:

    "CAPITOLUL VII^1
    Dispoziţii aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2

    ART. 43
    Medicii  de  familie  pot  emite  prescripţii  medicale  pentru  bolnavii  cu  schemă
terapeutică  stabilă  trataţi  în  cadrul  programelor  naţionale  de  sănătate  curative,  în
conformitate cu prevederile art.  45 din Hotărârea Guvernului  nr.  155/2017 privind
aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările
şi completările ulterioare.



    ART. 44
    (1) Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu
administrare  subcutanată/intramusculară  ale  medicamentelor  specifice  utilizate  în
cadrul programelor naţionale de sănătate curative, cu excepţia Programului naţional de
sănătate  mintală,  care  se  eliberează  exclusiv  prin  farmaciile  cu  circuit  închis  ale
unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele
în numele bolnavului, ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din
spital  prin  orice  mijloace  de  comunicare.  Persoana  care  ridică  medicamentele  în
numele  bolnavului  va  prezenta  un  document  de  identitate,  pentru  asigurarea  unei
evidenţe la nivelul unităţii sanitare. Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi
transmise  la  domiciliul  bolnavului  în  situaţia  în  care  unitatea  sanitară  are  această
posibilitate. Formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară pot fi
transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară este în măsură să
asigure  respectarea  condiţiilor  prevăzute  în  rezumatul  caracteristicilor  produsului
(RCP)  referitoare  la  păstrare  şi  transport,  recomandate  de  producător,  iar  medicul
curant  apreciază  că  bolnavul/aparţinătorii  acestuia  are/au  posibilitatea  administrării
tratamentului la domiciliu.
    (2)  În  situaţia  în  care  medicul  curant  apreciază  că  este  posibilă  administrarea
medicamentelor specifice perfuzabile şi la domiciliul pacientului (în funcţie de starea
clinico-biologică  a  pacientului,  de  condiţiile  de  viaţă  şi  de nivelul  de educaţie  ale
acestuia  sau  ale  aparţinătorilor  săi,  de  datele  de  siguranţă  privind  administrarea
medicamentului precizate în RCP), cu sprijinul conducerii unităţii sanitare se poate
organiza  administrarea  la  domiciliul  bolnavului  a  tratamentului  specific  sub
supravegherea personalului medical.
    (3) Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de
diabet zaharat şi al Programului naţional de tratament pentru boli rare - epidermoliză
buloasă,  care  se  eliberează  exclusiv  prin  farmaciile  cu  circuit  închis  ale  unităţilor
sanitare, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile
în numele bolnavului sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care
unitatea  sanitară  are  această  posibilitate.  Persoana  care  ridică  materialele  sanitare
consumabile  în  numele  bolnavului  va  prezenta  un  document  de  identitate,  pentru
asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.
    ART. 45
    (1) Decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei
bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic şi de
monitorizare  a  bolii  minime  reziduale  a  bolnavilor  cu  leucemii  acute  prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la
copii şi adulţi, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom
Ewing şi  neuroblastom)  la  copii  şi  adulţi,  a  serviciilor  de  dializă,  a  serviciilor  de
tratament  prin  Gamma-Knife  şi  a  serviciilor  de  dozare  a  hemoglobinei  glicozilate
(HbA1c), acordate de unităţile specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative, se



efectuează la nivelul realizat, raportat şi validat în Platforma informatică a asigurărilor
sociale de sănătate.
    (2) În situaţia depăşirii valorilor de contract, pentru decontarea serviciilor prevăzute
la alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale de suplimentare a
sumelor contractate, în luna următoare lunii în care aceste servicii au fost acordate,
raportate şi validate în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, după
alocarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a sumelor necesare în baza
solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, acestea asigurându-se
prin suplimentarea bugetului Fondului naţional unic de sănătate, după caz.
    (3) Cheltuielile efectiv realizate în luna decembrie a anului precedent care depăşesc
nivelul  contractat,  justificat  de  situaţia  epidemiologică  generată  de  coronavirusul
SARS-CoV-2,  pentru  care  documentele  justificative  nu  au  fost  înregistrate  pe
cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi
se  înregistrează  atât  la  plăţi,  cât  şi  la  cheltuieli  în  anul  curent,  cu  aprobarea
ordonatorului  principal  de  credite,  în  limita  creditelor  bugetare  şi  de  angajament
aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    ART. 46
    Măsurile prevăzute în prezentul capitol sunt aplicabile până la data de 31 martie
2021."
    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de
asigurări  de  sănătate  şi  unităţile  de  specialitate  prin  care  se  derulează  programe
naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                              Adrian Gheorghe

    Bucureşti, 4 februarie 2021.
    Nr. 119.

                              ---------------


