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Catre,
Doamna VLAD ELENA

Raspundem solicitarii dumneavoastra inregistratalacAS Buzau sub nr.1654612g.0g.2015
si va comunicam urmatoarele :

- Conditiile de acordare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice saufunctionale pentru anul 2015 sunt reglementate prin Hotf,rarea Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii si a Contract :tui -cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anli ZOl4-2015 cu modificarilesi completarile ulterioare si ordinul MS/GNAS nr. 3881186/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii si a Contrac acordarii asistentei medicale incadrul sistemului de asigurari social 015- In termen de cel mult 3 ztle sftarii cererii pentru obtinerea
dispozitivului medical depusa de asigurat sau unul din membrii familiei, persoana imputernicita
legal in acest sens de acesta sau reprezentantul le atate iao hotarare privind acceptarea sau respingerea supuse
aprobarii si emiterii unei decizii de aprobare,
- In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat,
se lntocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
- Criteriile de prioritate si solutionarea listelor de asteplare tin cont de data inregistrarii cererilor Ig
casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta, conform do.u-"nt"lo. d"pir" in u."rt ,"nr.In consecinta, intrucat numarul cererilor aflate pe lirtu d;;t.pd-enfu dispo zitjve
medicale este foarte mare iar fondurile disponibile la acesi moment pentru dispozitive medicale nupermit aprobarea cererilor nr 5445/5446/5447 din 08.12.2014 depuse de dumneavoastra la CAS
Buzau pentru acordarea de proteza coapsa, fotoliu rulant si cadru de mers pentru sotul
dumneavoastra vLAD GHEORGHE, acestea vor fi supuse aprobarii in trimestrul in care fondurile
alocate institutiei noastre de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru dispozitive
medicale vor permite acest lucru, cu respectarea criteriilor de prroritizare.


