MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

ORDIN
pentru înființarea comisiei de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate în vederea efectuării
tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave

Văzând Referatul comun de aprobare nr.
_________/
_____ al Direcției
generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății și nr.
al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, 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,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul
ORDIN
Art.1. Se constituie comisia pentru analiza solicitărilor de transfer în străinătate, în vederea
efectuării tratamentului pentru paciențiI cu arsuri grave, denumită în continuare Comisia.
Art.2. Comisia are competențe la nivel național și este formată din 6 membri titulari, medici în
specialitățile chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă și de anestezie și terapie
intensivă, prevăzuți în Anexa 1 la prezentul ordin.
Art.3 Comisia se întrunește la solicitarea medicului curant al pacientului. La cererea de
solicitare va fi atașat dosarul medical al pacientului din care să rezulte starea de sănătate a
pacientului
Art.4. Coordonatorul comisiei primește solicitarea și întrunește comisia în regim de urgență.
Art.5.Deciziile comisiei se iau prin consens, cu acordul a minim 3 dintre membri acesteia.
Art.6. Comisia analizează dosarul medical al pacientului și după caz, stabilește, motivând
necesitatea, transferul pacientului în vederea efectuării tratamentului în străinătate.
Art.7. Decizia comisiei de transfer al pacientului pentru tratamentul în străinatate se aprobă de
către ministrul sănătății, care solicită la Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, prin Centrul operativ pentru situații de urgență, asigurarea transportului
autorizat.
Art. 8. Decizia comisiei se comunică imediat medicului curant al pacientului și celorlalte
instituții sau autorități cu competențe în asigurarea transportului medical și plății pentru tratamentul
care urmează a fi efectuat.
Art. 9. Decontarea cheltuielilor pentru pacienții cu arsuri transferați în strainătate se realizează
de către Casele Județene de asigurări de sănătate pe baza formularului S2 pentru pacienții asigurați
și de către Ministerul Sănătății conform metodologiei de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în străinătate, pentru pacienții neasigurați.
Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul oficial al României, Partea I.
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