Anexa nr.2 la circulară
Informații pentru prestatorii de servicii medicale, încadrați în sistemul asigurării obligatorii de
asitență medicală și responsabili pentru prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale
compensate
La data de 1 iulie anul 2022 vor intra în vigoare prevederile Ordinului comun al ministrului
sănătății și directorului general al CNAM nr. 605/133-A din 21.06.2022 „Cu privire la medicamentele și
dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” care
include următoarele elemente noi:
1. Au fost operate modificări în Anexa nr.1 „Lista de Denumiri Comune Internaționale de
medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală după cum urmează:
1) Includerea în Lista de Denumiri Comune Internaţionale de medicamente compensate (Lista DCI)
pentru tratamentul de susţinere (de durată) în condiţii de ambulatoriu (Capitolul I, Secțiunea a 2-a,
Medicamente compensate integral (100%)) a următoarelor DCI a analogilor de insulină:
 DCI Insulinum aspartum: 100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut) și
100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în cartuș);
 DCI Insulinum aspartum biphasic: 100 UA/ml – 3 ml (suspensie injectabilă în stilou injector
preumplut);
 DCI Insulinum Degludecum: 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector (pen)
preumplut);
 DCI Insulinum Detemirum: 100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut);
 DCI Insulinum Glarginum: 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut) și
300 U/ml – 1,5 ml (soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut);
 DCI Insulinum Glulisinum: 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut);
 DCI Insulinum Lispro: 100 UI/ml – 3 ml (soluție injectabilă în cartuș).
În atenția medicilor cu drept de prescriere a medicamentelor compensate !
DCI a analogilor de insulină incluse în Lista DCI de medicamente compensate, se compensează
integral pentru persoanele asigurate și neasigurate și se prescriu de către medicii endocrinologi, conform
principiului teritorial. În unitățile administrativ teritoriale de nivelul II în care lipsește medicul
endocrinolog prescrierea va fi efectuată de către medicul responsabil, desemnat prin ordin al
directorului instituţiei medico-sanitare publice raionale.
Indicațiile de prescriere a analogilor de insulină sunt următoarele:
1. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 1, inclusiv subtip LADA, femei în sarcină;
2. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 2:
a) tratați anterior cu analogi de insulină, care mențin valoarea HbA1C<8% timp de 6 luni
(realizată de două ori, la fiecare 3 luni);
b) pacienți încadrați în câmpul muncii, care au un control insuficient cu insulină umană și
dezvoltă hipoglicemii frecvente și care mențin valoarea HbA1C<8% timp de 6 luni (realizată de două
ori, la fiecare 3 luni);
c) pacienți cu DZ care au un control insuficient cu insulină umană și care au comorbidități
precum: boala cronică renală stadiu IV-V, retinopatie proliferativă, cardiopatie ischemică.

2) Extinderea indicațiilor pentru medicamentele din Lista DCI, pentru tratamentul pacienților (cu
statut asigurat), aflați la îngrijire paliativă, cu compensare integrală (100%) din FAOAM. Aceste
medicamente au fost incluse în Capitolul II, Secțiunea a 3-a din Lista DCI, după cum urmează:
 DCI Acidum acetylsalicylicum - 150 mg (comprimate, comprimate filmate), 325 mg
(comprimate);
 DCI Dexamethasonum - 4 mg/ml-2 ml (soluţie injectabilă), 4 mg/ml-1 ml (soluţie injectabilă);
 DCI Dexketoprofenum - 25 mg/ml (soluţie injectabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru
soluţie perfuzabilă);
 DCI Diclofenacum - 50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente,
comprimate filmate, drajeuri), 100 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu
eliberare prelungită), 50 mg (supozitoare), 100 mg (supozitoare);
 DCI Ketoprofenum - 50 mg (capsule), 100 mg (comprimate filmate), 100 mg (supozitoare);
 DCI Meloxicamum - 7,5 mg (comprimate), 15 mg (comprimate, comprimate filmate), 7,5 mg
(supozitoare), 15 mg (supozitoare);
 DCI Methylprednisolonum - 4 mg (comprimate), 16 mg (comprimate, comprimate filmate);
 DCI Paracetamolum - 200 mg (comprimate), 500 mg (comprimate);
 DCI Pentoxifyllinum - 400 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu
eliberare prelungită);
 DCI Prednisolonum - 5 mg (comprimate);
 DCI Spironolactonum - 25 mg(comprimate, drajeuri,comprimate filmate), 50 mg (comprimate,
capsule, comprimate filmate).
Notă: Medicamentele pentru pacienții aflați la îngrijire paliativă se prescriu persoanelor înregistrate
la medicul de familie (cu statut asigurat), de către medicul de familie din cadrul instituțiilor medicosanitare care prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență
medicală, în conformitate cu schemele de tratament aprobate în protocoalele clinice naționale
pentru îngrijiri paliative (PCN nr. 133,134,135,136, 279).
3) Extinderea indicațiilor pentru DCI Risperidonum, pentru prescriere în „Tulburări de spectru
autist la adulți și copii de la 5 ani ”.
4) Includerea în Listă a dozelor și formelor noi de DCI după cum urmează:
 DCI Methotrexatum – 5 mg, comprimate;
 DCI Metforminum 1000 mg – comprimate cu eliberare prelungită.
2. În anexa nr.2 a Ordinului comun al ministrului sănătății și directorului general al CNAM
nr. 605/133-A din 21.06.2022 a fost aprobată „Lista Denumirilor de dispozitive medicale
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (în continuare – Lista
DMC), sumele fixe compensate, prețul cu amănuntul, co-plata maximă a pacientului și normele de
prescriere a acestora. Lista DMC conține următoarele tipuri de dispozitive medicale:
 teste pentru determinarea glucozei în sânge, suma fixă compensată per unitate de măsură- 2,86 lei;
 lanțete, suma fixă compensată per unitate de măsură -0,31 lei;
 pungi colectoare pentru urostome , suma fixă compensată per unitate de măsură - 126,93 lei;
 pungi colectoare pentru colostome , suma fixă compensată per unitate de măsură - 31,48 lei.

În atenția medicilor cu drept de prescriere a medicamentelor și dispozitivelor medicale
compensate!
1) Dispozitive medicale se prescriu de către medicii de familie conform necesităților pacienților
în cantități ce nu vor depăși norma de prescriere pentru 3 luni, prevăzută în anexa nr.2 la ordinul în
aprobat.
2) Dispozitivele medicale se prescriu conform Denumirii și codului atribuit (exemplu: test ,
lanțet ș.a), fără a menționa denumirea comercială/marca sau producătorul dispozitivului medical.
Pacientul va alege în farmacie marca dispozitivului medical în dependență de preferințe și suma
coplății care este plafonată. Important ca pacientul să cunoască că un model de dispozitiv medical din
tipul de dispositive compensate este oferit gratuit.
3)Dispozitivele medicale pentru determinarea glicemiei se prescriu pesoanelor asigurate și
neasigurate, iar pungile colectoare se prescriu pacienților stomizați asigurați și celor neasigurați în
cazul diagnosticului oncologic.
4) Dispozitivele medicale compensate se vor prescrie pe Formularul de rețetă 3/C pentru
medicamente compensate din fondurile AOAM, aprobat prin Ordinul nr.492/139-A din 22 aprilie
2013, până la epuizarea stocurilor de formulare de tip „vechi” existente în instituțiile medicale. La
epuizarea stocurilor acestora, prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale se va realiza pe
formularul 3/C pentru medicamente și dispositive medicale compensate din fondurile AOAM,
aprobat prin anexa nr.3 la Ordinul nr. 605/133-A din 21.06.2022.
3. În anexa nr. 3 și nr. 4 la Ordinul nr. 605/133-A din 21.06.2022 a fost aprobat formularul de
rețetă nr.3/C „Reţeta-model pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și respectiv „Instrucțiunea de completare a rețetei pentru
medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență
medicală”.
Atenționăm! Medicamentele și dispozitivele medicale compensate vor fi prescrise pe formulare de
rețetă 3/C de tip nou după epuizarea stocurilor de formulare „vechi”, aprobate prin Ordinul
nr.492/139-A /2013.
În final, CNAM atenționează prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul AOAM
despre faptul că prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate noi incluse spre
compensare se va realiza începând cu data de 1 iulie 2022. La fel reiterăm faptul, că medicamentele
și dispozitivele medicale compensate se prescriu în strictă conformitate cu regulile de prescriere
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 106/2022 „ Cu privire la prescrierea și eliberarea
medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu
al persoanelor înregistrate la medicul de familie” și Ordinul comun al ministrului sănătății și
directorului general al CNAM nr. 605/133-A din 21.06.2022 „Cu privire la medicamentele și
dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
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