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Ordinul	 nr.	 854/2020	 pentru	 completarea	 Normelor	 privind	 condițiile	 și

modalitatea	 de	 decontare	 a	 serviciilor	 de	 dializă,	 contractate	 de	 casele	 de

asigurări	de	sănătate	cu	furnizorii	de	servicii	de	dializă,	autorizați	și	evaluați

ın̂	 condițiile	 legii,	 aprobate	 prin	 Ordinul	 președintelui	 Casei	 Naționale	 de

Asigurăride	Sănătate	nr.	507/2015
În vigoare de la 24 august 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 24 august 2020. Formă aplicabilă la 26 august 2020.

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 3.279 din 12.08.2020 al directorului general al Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor
naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art.
17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Normele privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de
asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin
Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după
cum urmează:
- După punctul 1.23 se introduce un nou punct, punctul 1.24, cu următorul cuprins:
1.24. Prin excepție de la pct. 1.7, pe perioada stării de alertă, bolnavul beneficiar de tratament în cadrul

Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică poate fi transferat
temporar dintr-o unitate în alta pe o perioadă de până la 12 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire automată,
dar și în intervalul de timp următor, atât timp cât vor mai apărea cazuri pozitive cu SARS-CoV-2 la acești
bolnavi sau la personalul medical și auxiliar din unitățile de dializă."

Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de
sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în
condițiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

Adela Cojan

București, 14 august 2020.
Nr. 854.
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