Reglaments d’Aplicació n. 23 · Protecció maternal

Reglament d’Aplicació n. 23
Protecció maternal

Vist l’article 9, apartat 5, del Reglament Tècnic;
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Article 1. La protecció maternal suposa quatre controls prenatals:

- el primer, el més aviat possible, durant els tres primers mesos de l’embaràs, que comporta obligatòriament:
* una consulta,
* les anàlisis següents: grup sanguini, hemograma, glucèmia, azotèmia, toxoplasmosi, listerosi i sífilis, així com un examen facultatiu de rubeola.
* vistos els resultats de les anàlisis, s’efectuarà també de forma facultativa un
examen del pare.
* en el cas que indicacions particulars ho justifiquin, s’efectuarà també un examen radiològic pulmonar.

- el segon, durant el quart mes d’embaràs, comporta:
* una consulta,
* les anàlisis de glucosa, albúmina i toxoplasmosi.

- el tercer, al sisè mes d’embaràs, i el quart, al vuitè mes, comporten:
* una consulta,
* i les anàlisis següents: hemograma, glucosa i albúmina.
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Article 2. La declaració d’embaràs haurà d’ésser omplerta pel metge tractant el qual
disposarà a tal efecte els documents oportuns.

El coneixement de la nova situació de la futura mare per part de la Caixa genera l’edició d’un carnet de maternitat que comporta:
- una part, propietat de la futura mare, on s’inscriuran els resultats dels controls efectuats (document Nº1);
- una part, propietat de la Caixa, que servirà per les relacions administratives
i financeres amb els metges i centre d’anàlisis (document Nº2).
- un calendari informatiu dels controls maternals que pot seguir la futura mare
(document Nº3).

El metge i el centre d’anàlisis en el moment d’efectuar els actes han de tenir coneixement de la situació administrativa de la futura mare.

A tal efecte, el document Nº2 s’entregarà a la futura mare abans de cada un del quatre controls.

Aquest document ha d’ésser omplert pel metge o pel centre d’anàlisis i retornat a la
Caixa per a fer possible el pagament.

Article 3. Si aquests controls són efectuats per metges o centres d’anàlisis legalment
autoritzats a exercir dins el territori andorrà, la C.A.S.S. pagarà directament al metge i al
centre d’anàlisis que hagin efectuat els actes, segons les seves tarifes de responsabilitat.

Pels actes efectuats per metges o centres d’anàlisis fora del territori andorrà, s’aplicarà l’article 10 del Reglament Tècnic.
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- 75% a càrrec de la gestió malaltia sota secció règim general.
- 25% a càrrec de la gestió malaltia sota secció règim complementari.

CONSELL

GEN E R A L
LE S

La financiació d’aquests quatre controls es farà de la següent manera:
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Article 4. Qualsevol acte no previst en aquests quatre controls és pres en càrrec a 75%
per l’assegurança malaltia, de conformitat amb els articles 9 i 20 del Reglament Tècnic.

