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Și refugiații din Ucrai-
na au dreptul la asistență 
medicală fără să plăteas-
că. Ca oricare alți pacienți 
care au calitatea de 
asigurați medical, aceștia 
pot face consultațiile, 
investigațiile și tratamen-
tele gratuite numai în cli-
nicile care au contracte în-
cheiate cu casele de asigu-
rări de sănătate. „Cetățenii 
străini și apatrizii aflați în 
situații deosebite care pro-
vin din zona conflictului ar-
mat din Ucraina beneficia-
ză de aceleași servicii me-
dicale ca asigurații români, 
fără plata contribuției de 
asigurări sociale de sănă-
tate, precum și de medi-
camente, materiale sani-
tare, dispozitive medicale 
și servicii cuprinse în pro-

gramele naționale de să-
nătate curative“, infor-
mează Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate 
(CNAS). Conform sursei 
citate, asistența medica-
lă se acordă de către fur-
nizorii aflați în relație con-
tractuală cu casele de asi-
gurări de sănătate în baza 
documentului de trecere a 
frontierei acceptat de sta-
tul român.

Clinicile 
păstrează copia 
documentului 
de trecere a 
frontierei

Potrivit CNAS, „fur-
nizorii vor păstra o copie 
a documentului și vor în-

tocmi evidențe distinc-
te pentru serviciile acor-
date acestor categorii de 
persoane. CNAS a trans-
mis o circulară către toa-
te casele de asigurări de 
sănătate cu informații pri-
vind modul de acordare a 
serviciilor medicale pen-
tru refugiații din Ucraina, 
pentru a fi transmise tu-
turor furnizorilor cu care 
acestea se află în relație 
contractuală“. 

Astfel, toți cei care doresc să se impli-
ce pot trimite formularul de redirecționa-
re a 3,5% din impozitul pe venit la adre-
sa sustinator@salvaticopiii.ro. Termenul 
limită de depunere la Administrația Fi-
nanciară este 25 mai 2022, iar formula-
rul se poate descărca de pe www.salva-
ticopiii.ro/redirectioneaza.  

Spitalul Municipal Dorohoi, Com-
partimentul Neonatologie, Spitalul Cli-
nic de Urgență pentru Copii Brașov - 
secția ATI, Secția Clinică de Chirurgie 

Plastică, Microchirurgie Reconstructivă 
și Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii „Grigore Alexan-
drescu”, Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea-
Ciuc,  Spitalul Județean Deva, Spitalul de 
Urgență Petroșani, Spitalul Municipal Si-
ghetu Marmației, Institutul de Urgență 
pentru Boli Cardiovasculare și Transplant 
Târgu-Mureș, Spitalul Orășenesc Măcin 
și Spitalul Județean Călărași, Secția Pedi-
atrie așteaptă să fie ajutate în acest an. 

Reprezentantul 
Ministrului 
Sănătății, secretarul 
de stat dr. Andrei 
Baciu a fost 
numit în locul 
reprezentantului 
MApN, dr. Valeriu 
Gheorghiță, 
în funcția de 
președinte al 
Comitetului 
Național de 
Coordonare 
a Activităților 
privind Vaccinarea 
(CNCAV). 

Într-o postare pe pa-
gina sa de Facebook, no-
ul președinte CNCAV a 
anunțat vaccinarea anti-
COVID va intra, în scurt 
timp, în procedură simi-
lară cu vaccinarea pen-

tru prevenirea altor bo-
li, ca parte a Programu-
lui Național de Vaccina-
re al Ministerului Sănă-
tății. Acesta spune că a 
 „preluat responsabilita-
tea de a conduce CN-
CAV cu obiectivul clar de-

finit de a asigura transfe-
rul activității de vaccina-
re anti-COVID de la tip 
„campanie“ către Progra-
mul Național de Vaccinare 
al Ministerului Sănătății, 
desfășurat prin cabinetele 
medicilor de familie“.

CNAS informează:

„Refugiaţii din Ucraina beneficiază 
de aceleaşi servicii medicale ca 

asiguraţii români“

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Ucrainenii care fug din calea războiului 
și ajung în țara noastră beneficiază de 
aceleași servicii medicale ca asigurații 
români. Informarea vine din partea 
reprezentanților Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate care ne explică, în 
cele ce urmează, unde să se adreseze și 
ce trebuie să facă aceste persoane pentru 
a putea beneficia de îngrijiri medicale, la 
nevoie. 

Salvați Copiii…
Apel pentru sprijinirea spitalelor! 

Pentru că viața și sănătatea copiilor depinde de investiția 
care se face în spitale, Salvați Copiii România lansează un 
apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit 
către o cauză vitală: modernizarea și dotarea cu echipamente 
performante a maternităților și secțiilor de pediatrie din 
România. 

Imunizarea anti-COVID va intra în 
Programul Național de Vaccinare 


