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

DECIZIA

NR. 112 DIN 26.01.2018

              Preşedintele – director general al CAS Neamţ, jr. Elena Nadia Harpa, numit prin
Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 847/ 04.08.2017;

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

pletările 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.2 din 25.01.2018 privind aprobarea

criteriilor de prioritate ce se au în vedere la acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu, care stau la baza
aprobării cererilor şi a emiterii deciziilor de acordare a acestora;

- Referatul nr. P890/18.01.2018  emis de dr. Magda Spînoiu Medic şef al CAS Neamţ privind
propunerile de modificare a criteriilor de prioritate pentru acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la
domiciliu, care stau la baza aprobării cererilor şi a emiterii deciziilor de acordare a acestora;

DECIDE:

Art. 1  Se aprobă  criteriile de prioritate pentru acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu,
care stau la baza aprobării cererilor şi a emiterii deciziilor de acordare a acestora, după cum urmează:

A. Pacien ii externa i din spital, ț ț oricare ar fi gradul de dependen ă, cu AVC recent sau interven ieț ț
chirurgicală recentă, cu recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu întocmită la externare (se va anexa
la cerere bilet de externare sau scrisoare medicală).

B. Copii 0-18 ani



C. Nivelul de dependen ă al pacientului ț în func ie de statusul de performan ă ECOG:ț ț
1) ECOG 4 – complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază

(igienă, alimenta ie, mobilizare),ț
2) ECOG 3 – incapabil să desfă oare activită i casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50%ș ț

din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă i/sau alimenta ie i/sau mobilizare).ș ț ș
3) pacien ii institu ionaliza i, oricare ar fi gradul de dependen ă.ț ț ț ț

D. La acela i grad de dependen ă:ș ț
-  pacien i  cu  plăgi  de  orice  natură,  stome,  fistule,  tub  de  dren,  escare,  sondă  urinară,  sondăț

nosogastrică sau canule traheale;
- tratament parenteral ( se va men iona schema terapeutică i calea de administrare);ț ș
- pacien ii care necesită următoarele servicii : Alimenta ie enterală pe gastronomă / sondă gastricăț ț

i educarea asiguratului / apar inătorilor; Alimenta ie pasivă, pentru bolnavii cu tulburări  de degluti ie,ș ț ț ț
inclusiv instruirea asiguratului / apar inătorului (un episod de 15 zile); Ventila ie noninvazivă; Alimenta ieț ț ț
parenterală – alimenta ie artificială pe cateter venos central sau periferic;ț

- monitorizarea dializei peritoneale.

  E. Data înregistrării cererilor

  Precizări: Men ionarea pe cerere a numărului de telefon al asiguratului, împuternicituluiț
sau al unei persoane în grija căreia se află pacientul, care să supravegheze efectuarea îngrijirilor
medicale la domiciliu, este obligatorie.

 
   Durata unui episod: 15 zile
   Valabilitatea cererii i a recomandării: ș 30 zile.

 Art. 2 Prezenta decizie intră în vigoare la data de 26.01.2018.
 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,
Jr. Elena Nadia Harpa

                                                                                                                    
                                                                            Vizat,

         Compartiment Juridic Contencios Administrativ
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