NoutÄƒÈ›i de la CAS ArgeÈ™: se prelungesc contractele cu
furnizorii! Ce trebuie sÄƒ È™tie cei care vor sÄƒ aibÄƒ con
cu CAS!
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În aceastÄƒ perioadÄƒ, Casa de AsigurÄƒri de SÄƒnÄƒtate ArgeÈ™ va încheia cu furnizorii de servicii me
medicamente ÅŸi dispozitive medicale acte adiÅ£ionale la contractele aflate în derulare de la începutul
anului.

Pentru asigurarea în condiÅ£ii normale a asistenÅ£ei medicale, a medicamentelor ÅŸi a dispozitivelor
medicale s-a stabilit, recent, prin acte normative publicate în Monitorul Oficial, ca activitatea tuturor
furnizorilor aflaÅ£i în relatie contractualÄƒ cu CAS Arges sÄƒ îÅŸi desfÄƒÅŸoare activitatea în baza acte
adiÅ£ionale de prelungire la contractele existente.
Astfel, pentru perioada 15 mai - 31 decembrie 2020, la sediul institutiei se vor încheia, prin acordul
pÄƒrÅ£ilor, acte adiÅ£ionale la contractele în derulare.
Important de È™tiut pentru potenÈ›ialii furnizori!

Este important de reÅ£inut faptul cÄƒ, în condiÅ£iile în care noi furnizorii de servicii medicale intenÅ£ione
sÄƒ intre în relaÅ£ie contractualÄƒ cu CAS Arges, aceÈ™tia îÅŸi pot prezenta oferta.
Drept urmare, în momentul în care se stabileÅŸte necesitatea încheierii unor noi contracte, în funcÅ£ie de
necesarul de servicii medicale, de medicamente ÅŸi materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de
dispozitive medicale în ambulatoriu, se va organiza o sesiune specialÄƒ de contractare, cu avizul CNAS.

În acest sens, CAS Arges recomandÄƒ furnizorilor interesaÅ£i ca pânÄƒ în luna iunie a anului în curs sÄƒ î
actualizeze documentaÅ£ia, urmÄƒrind pe site-ul instituÅ£iei, condiÅ£iile în baza cÄƒrora se va desfÄƒÅŸ
sesiune specialÄƒ de contractare.
Cristian Mitrofan: ?Se merge în continuare fÄƒrÄƒ cardul de sÄƒnÄƒtate?

?Acestea nu sunt singurele noutÄƒÅ£i din sistemul asigurÄƒrilor de sÄƒnÄƒtate. Executivul a aprobat o ord
de urgenÅ£Äƒ prin care se reglementeazÄƒ modalitatea de acordare ÅŸi decontarea a serviciilor medicale,
medicamentelor È™i a dispozitivelor medicale, inclusiv a activitÄƒÅ£ilor din cadrul programelor de sÄƒnÄ
începând cu data de 15 mai 2020.

Era absolut necesarÄƒ apariÅ£ia acestui act normativ, pentru cÄƒ, deÅŸi se ridicÄƒ starea de urgenÅ£Äƒ l
Å£Äƒrii, starea epidemiologicÄƒ nu a dispÄƒrut.

Prin urmare, pânÄƒ la data de 30 iunie 2020, toate serviciile medicale È™i farmaceutice din sistemul
asigurÄƒrilor sociale de sÄƒnÄƒtate se vor acorda fÄƒrÄƒ a fi necesarÄƒ utilizarea cardului naÅ£ional de s

De asemenea, în asistenÅ£a medicalÄƒ primarÄƒ, precum ÅŸi în ambulatoriul clinic, medicii vor putea aco
consultaÅ£ii sau prescrie reÅ£ete ÅŸi la distanÅ£Äƒ.
Concediile medicale eliberate persoanelor aflate în carantinÄƒ se vor deconta cu prioritate din bugetul
FNUASS, din sume alocate suplimentar.

Restul conÅ£inutului din acest act normativ, precum ÅŸi toate celelalte noutÄƒÅ£i din sistem se aflÄƒ pe s
instituÈ›iei noastre, www.casag.ro, zilnic actualizat, de unde trebuie sÄƒ se informeze toÅ£i furnizorii care
aflÄƒ în relaÅ£ie contractualÄƒ cu instituÅ£ia noastrÄƒ?, a declarat preÈ™edintele CAS ArgeÈ™, Cristian

