
MINISTERUL SANATATII, MUNCII ~I PROTECTIEI SOCIALE 

AL REPUBLIC II MOLDOVA 


DECIZIA 

Consiliului pentru medicamente compensate 


din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicalii 


In conformitate cu prevederile Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015 "Cu pnvlre la 
mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurarii obligatorii 
de asistenla medicala", urmare a ~edinlei din data de 11.12.2020, Consiliul pentru medicamente 
compensate 

DECIDE: 

1) Excluderea din Lista medicamentelor compensate (Lista) a denumirilor comerciale 
(DC), In baza informaliei prezentate de Agenlia Medicamentului ~i Dispozitivelor Medicale, 
dupa cum urmeaza: 

a. 	 DC radiate din Catalogul nalional de preluri de producator la medicamente; pastrate 
In lista timp de un an dupa expirarea inregistrani prelului in Catalog. 

b. 	 DC la care este anulat sau suspendat certificatul de inregistrare al medicamentului din 

Nomenclatorul de Stat. 

2) Introducerea infeqiei cu coronavirus de tip nou (COVID-19), gravitate medie, in lista 
maladiilor priori tare, frecvent intiilnite in practica medicului de familie. 

c. 	 1nilierea procedurii de completare a Listei de medicamente compensate din fondurile 
asigurarii obligatorii de asistenla medicala pentru tratamentul de ambulatoriu, prin 
extinderea cu 0 maladie noua - "Infeqia cu coronavirus de tip nou (COVID-19)" , 
gravitate medie. 

d. 	 Examinarea de catre secretariatul Consiliului pentru medicamente compensate ~i 

prezentarea catre Consiliu a urmatoarei informalii: 
• 	 Lista denurnirilor comune intemalionale (DCI) de medicamente existente in Lista 

medicamentelor compensate ce corespund DCI din schemele de tratament prevazute 
in Protocolul clinic standardizat pentru medicii de familie "Infeclia cu coronavirus 
de tip nou (COVID-19)", recent actualizat; 

• 	 Impactul bugetar estimat pentru denumirile comerciale (DC) ce revin DCI 
identificate in pct. (a.) conform schemelor de tratament, disponibilitatea acestora pe 
piala farrnaceutica a RM ~i numarul de pacienli cu caz confirmat de infeclie COVID 
-19. 
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