
428

ANEXA 39 

MODALITATEA 

.............../2016 2016 a H.G. nr. 161/2016
- e

6 - 2017,

prezentelor norme.  

lui medical din Lista dispozitivelor medicale din anexa nr. 38 la ordin. 

l contractului. 

-
ul/codul u
audiometrelor utilizate. 

- implant cu lentile intraoculare - 

baza scrisorii med

edicul de specialitate, care a transmis 
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expl
    (8) ile medicale

e de documente medicale  pentru 
9 din anexa nr. 38 la ordin.

    (9) 
ca urmare a unei boli profesionale sa

    ART. 2 
 - prin procu  sau 

- 
CNP/cod unic de asigurare, ,

 handicap 
pentru echipamentele pentru oxigenoterapie,

- CNP/cod unic de asigurare. 

men de 30 de zile calendaristice 
care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de 

unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau 
-

      

 pentru un interval de maximum 12 luni 

cererea 

nhalatorul salin particule uscate de sare cu flux automat de aer sau 
oxigen 
interval de 6 luni consecutive.

temeiului legal. 
ectiv, emiterii unei decizii de aprobare 

unul din membrii de familie 
- 

sau reprezentantul legal al asiguratului, 
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medicale - 
 Casele de 

    (3) Criteriile de prioritate precu

-

dintre care un exemplar 

    (5) Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de pro

procurarea dispozitiv

det - ,

fiecare tip. 

 mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Pentru echipamentele 
pentru oxigenoterapie 

 maximum 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive,
caz

nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile de zile calendaristice. 
rulante,

oxigen  3 sau 12 taloane
perioadelor 
anexa nr. 39 D la ordin. 
    (9) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 
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toare de la data primirii acestora. 

asiguratul sau 
 -  sau reprezentantul legal al asiguratului se 

e furnizorii din lista furnizorilor de 

  
asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau 

-

prescriptor. 
     consecutive se pot adresa unui 

schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, cu precizarea denumirii furnizorului de dispozitive 

perioada acoperit de un talon al deciziei anterioare. 
re stomii, incon

perioadei 
lunare aferente
taloane . 

face de 

emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de 
de furnizare de dispozitive medicale. 

deciziei 

    (3) 
de:  

    - 
    - 

    - audiograme
-ul/codul unic de asigurare al acestuia, 

 utilizate.  
    - 

,
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    - 

    - confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de catre furni
a unui membru al 

familiei acestuia - , reprezentant 
legal - cu specificarea domiciliului la care s- - 

 pentru dispozitivele medicale acordate prin 

.

pr 23 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,
ulterioare, -a fost emis cardul. 

un membru al 
familiei beneficiarului -  - ,
reprezentant legal -
identitate/buletinul de tuia;

ea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de 

de acesta  sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care 
e

acesta - 

ben

protezei. Pentru proteza provizorie valoarea deconta

n

are a protezei definitive acesta se poate adresa 

ui

 - 
 sau reprez
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medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de 
protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode 

acesta - 

    ART. 7 

a dispozitivului medical 
are a 

dispozitivului medical, raportat la 30 de zile calendaristice. 
    (3) 

igurat a dispozitivului 

cu data de valabilitate a deciziiilor ulterioare, respectiv a primului talon aferent acestor decizii.
    ART. 8 (1) Certificatu

-a

coresp
vor organiza trimestrial sau 

specte privind 
acordarea 

prilej. 


