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ORDIN nr. 1.024 din 4 noiembrie 2015
pentru completarea Ordinului pre  şedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de 
vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile 
spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei 
de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi 
medicale pentru care se solicită reconfirmarea
EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015 
Data intrarii in vigoare : 19 noiembrie 2015

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii 
contractuale nr. DRC 371 din 4 noiembrie 2015 şi al Serviciului medical al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 3.853 din 4 noiembrie 2015,
    în temeiul dispoziţiilor:
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată;
    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;
    - art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 400/2014 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 2014-2015, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 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 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea 
statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare 
continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 
privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice 
şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 
spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor 
neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se 
solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
289 din 28 aprilie 2015, cu completările ulterioare, se completează după cum 
urmează:
    - La articolul 2, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul
(4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 8 decembrie
2015, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format
electronic, datele/ informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii 
aferente lunii noiembrie 2015, în formatul solicitat de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate."

    ART. II
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    Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          Preşedintele Casei Naţionale
                           de Asigurări de Sănătate,
                                Vasile Ciurchea

    Bucureşti, 4 noiembrie 2015.
    Nr. 1.024.

                                     -----
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