HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi
2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 48, alin. (2)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
ARTICOL UNIC
Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de
sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partera I, nr. 172 din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Litera i) a art. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„i) să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile lucrătoare ale
lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări
lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele
utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în
baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul
programelor/subprogramelor de sănătate curative;”
2. Litera u) a art. 9 se completează şi va avea următorul cuprins:
„u) să raporteze corect si complet consumul de medicamente/materiale sanitare
ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, conform
prevederilor legale în vigoare;”
3. După litera v) a art. 9 se introduce o nouă literă, litera z) cu următorul
cuprins:
„z) să completeze dosarul electronic al pacientului de la data implementării
acestuia.”
4. După litera o) a art. 11 se introduce o nouă literă, litera o¹ cu următorul
cuprins:
„o¹) să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice pentru
investigaţiile PET-CT mediculului care a făcut recomandarea; transmiterea
rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului şi, periodic, cel puţin o
dată pe lună, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”
5. După litera s) a art. 11 se introduce o nouă literă, litera s1) cu următorul
cuprins:
„s1) să efectueze investigaţia PET-CT numai în baza deciziei de aprobare emisă
de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
valabilitatea deciziei de aprobare este de 45 de zile calendaristice.”
6. După litera t) a art. 11 se introduce o nouă literă, liter t1) cu următorul
cuprins:

“t1 să consemneze rezultatele şi să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate
ca urmare a investigaţiilor PET-CT, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale
aparatului”
7. Litera r) a art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“r) să transmită caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale,
cumulat de la începutul anului şi anuale privind indicatorii realizaţi, în primele
15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face
raportarea;”
8. Litera a) alineatul (10) al art. 23 se completează și va avea următorul
cuprins:
,, a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum
şi pentru factorii de creştere leucocitari care corespund DCI-urilor:
Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund
DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi
medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum
alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, Bortezomibum, Trastuzumabum;’’
9. La anexa 1, la litera B, titlul “Programul naţional de oncologie” se
modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
„Programul naţional de oncologie
Obiective:
a) Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice
b) Monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice.
c) Reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare.
Structură:
1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni
oncologice prin PET-CT.
3. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin
endoprotezare.”
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