Medicamente compensate 20% pentru bolnavii din ambulatoriu. Noutăţi din 1 octombrie
Miercuri, 30 Septembrie 2015 13:55 -

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureş precizează că, de la
începutul lunii viitoare, va fi introdusă o nouă sublistă de medicamente (sublista D), care va
conţine 21 de pilule compensate în proporţie de 20%. Printre medicamentele de pe această
sublistă se numără cele necesare hipertensivilor sau pacienţilor cu afecţiuni gastrice.
„Odată cu publicarea HG 741/2015, a fost modificată lista cu denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, iar această hotărâre va intra în
vigoare începând cu 1 octombrie 2015. Acest act normativ aduce introducerea sublistei D, care
cuprinde 21 de DCI-uri. DCI-urile reprezintă substanţa de bază.

Tratamentul cu medicamente corespunzătoare DCI-urilor sunt tratamente pentru asiguraţii din
ambulatoriu şi sunt compensate în regim de 20% din preţul de referinţă, nu cel de pe raft.
Tratamentele cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista D sunt pentru afecţiuni
venoase, antiinflamatorii, gastrice, hipertensiune arterială sau afecţiuni antitusive”, a declarat
Claudia Ganea, purtătorul de cuvânt al CAS Maramureş.

Pentru pensionari

Reprezentanţii instituţiei au ţinut să precizeze că noile modificări care vor intra în vigoare de
luna viitoare nu vor afecta gradul de compensare a medicamentelor în cazul pensionarilor. Mai
mult, pentru pensionarii cu venituri mici plafonul prescripţiei va creşte de la 300 lei la 330 lei.

„Pentru pensionari cu venituri numai din pensii de până la 700 lei, medicamentele din sublista B
vor fi în continuare compensate 90%, iar nivelul prescripţiei va fi până la 330 lei”, a explicat
Claudia Ganea.
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În cazul medicamentelor de pe sublista D, pilulele vor fi compensate în proporţie de 100% din
preţul de referinţă, pentru categoriile de asiguraţi menţionate în sublista C, secţiunea C3.
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