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București, 18 august 2017 

 

Către: Ministerul Sănătății 
În atenția: D-lui Ministru 
Ref. la: urmare audiență cu privire la deficiențe ale 
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze 
auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 

Vă transmitem mai jos concluziile și solicitările noastre, ca asociație de pacienți, 

în urma audienței acordate de dl. secretar de Stat Cristian Grasu în data de 8 

august 2017. 

 

Subiectul audienței a fost înlocuirea procesoarelor externe („procesoare de 

sunet/vorbire”) ale sistemelor de implant cohlear, în temeiul Ordinului CNAS 

nr. 245/2017, subcapitolul III, secțiunea II, punctul l. 

 

Reprezentantul asociației a subliniat existența a cel puțin 2 probleme care fac 

inaplicabilă această prevedere legală, și anume: 

 

a. Ambiguitatea formulării și lipsa unor norme de aplicare îngreunează avizarea 

cererilor pacienților sau fac imposibilă rezolvarea favorabilă a acestora; 

b. Lipsa prețului de referință și a bugetării separate pentru procesoarele externe, 

Ordinul menționat prevăzând doar numărul de sisteme complete de implant 

cohlear ce urmează a fi achiziționate. 

 

Propunerile noastre au fost: 

a. Formularea corespunzătoare a normelor de aplicare pentru înlocuirea 

procesoarelor externe, cu consultarea asociațiilor de pacienți; 

b. Bugetarea distinctă a procesoarelor externe cu ocazia primei rectificări 

bugetare; 

c. În ce privește procedura de achiziție pentru procesoarele externe, propunem 

asimilarea cu procedura prin care se face actualmente achiziția/înlocuirea 

protezelor auditive obișnuite. Concret, posibilitatea ca pacientul să achiziționeze 

direct de la furnizor dispozitivul respectiv, iar CNAS să deconteze acestuia din 

urmă costurile. Propunem astfel ca achiziția să NU se deruleze prin intermediul 

mailto:contact@darulsunetului.ro
http://www.darulsunetului.ro/


 
Str. Vasile Conta, nr. 6, sector 2, Bucureşti 
Tel. 0722 190 685 (luni-vineri 09-18) 
Fax 031 815 27 80 
Email: contact@darulsunetului.ro 
www.darulsunetului.ro 

p. 2 

spitalelor/centrelor de implant cohlear, pentru operativitate și pentru degrevarea 

acestora de o sarcină inutilă. 

 

În încheiere, vă mulțumim, domnule Ministru, pentru progresele realizate în 

ultimii ani în îmbunătățirea situației persoanelor deficiente de auz și purtătoare de 

implant cohlear, în special înființarea Registrului Electronic Național de 

Screening Auditiv și posibilitatea decontării prin CNAS a implantului cohlear 

bilateral. 

 

În așteptarea răspunsului dvs., vă rugăm să primiți, domnule Ministru, asigurarea 

prețuirii noastre, 

 

 

Președinte 

Bogdan Stanciu  
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