
MINISTERUL SANATATII, MUNCII ~I PROTECTIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 


DECIZIA 

Consiliului pentru medicamente compensate 


din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala 


In confonnitate cu prevederile Ordinului nr.600/3 20-A din 24.07.2015 "Cu privire la 
mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fond uri Ie asigurarii 
obligatorii de asistenta medicala", unnare a ~edinlei din data 15.12.2020, Consiliul pentru 
medicamente compensate 

DECIDE: 

1. Aprobarea proiectului de Ordin MSMPS ~i CNAM cu privire la modificarea Ordinului 
nr.727/494-A din 21.09.2016 ,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
tratamentului episodic in sala de tratamente/stalionar de zi, cabinet de proceduri Ji la domiciliu, 
cu medicamente compensate din fondurile asiguriirii obligatorii de asisten/ii medicalii, ai unor 
maladii frecvent intalnile in practica medicului de familie" cu includerea in anexa nr.2, la 
Ordinul nr.727/494-A, Covid-19 - ca maladie priorilara ~i cu includerea in anexa nr.3, la 
Ordinul nr.727/494-A, unei noi scheme de tratament ~i anume irifec/ia cu Coronavirus de tip 
nou, Covid-19, codul maladiei U07.1., pe 0 perioada provizorie, in funclie de evolutia situatiei 
epidemiologice a infectiei cu coronavirus de tip nou (COVlD-19). 

2. Aprobarea schemei de tratament a infecliei cu Covid-19, la domiciliu cu medicamente 
compensate, in baza Protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie "lnfectia cu 
coronavirus de tip nou, Covid-19", editia IV. 

3. Includerea In schemele de tratament a infecliei cu Covid-19 doar a medicamentelor cu 
fonna de administrare per os, cu revizuirea fonnelor injectabile, in ~edintele unnatoare ale 
Consiliului pentru medicamente compensate. 

4. Aprobarea proiectului de Ordin MSMPS ~i CNAM cu privire la modificarea Ordinului 
nr.4921139-A din 22 aprilie 2013 "Cu privire la medicamente compensate din fondurile 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala", cu extinderea medicamentelor compensate care sunt 
deja in Lista, pentru ma1adia noua " lnfectia cu coronavirus de tip nou, Covid-19", cu rata de 
compensare 100% - pentru copii; 70% (un medicament din DC oferit gratuit) - pentru adulti, 
persoanae asigurate ~i neasigurate. 

Secretar de stat 
al Ministerului Saniitapi, 

Muncii ~i Protectiei Sociale 


