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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 29-7-2020 pel qual s’aprova la incorporació del cribratge neonatal de les malalties metabò-
liques i endocrinopàtiques congènites en el finançament públic.

L’article 142 del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 
d’octubre, de la seguretat social regula les prestacions de reembossament en cas de maternitat, entre 
les quals s’inclouen les despeses derivades de l’estat de salut del nadó mentre estigui ingressat a la clínica 
o a l’hospital.

Les despeses derivades d’actes sanitaris efectuats com a conseqüència de la maternitat s’abonen en el 
100% de les tarifes de responsabilitat i sempre d’acord amb la nomenclatura dels actes sanitaris vigents.

En el moment del naixement del nadó escau dur a terme un cribratge neonatal que permeti la detecció 
precoç de determinades malalties metabòliques i endocrinopaties congènites. Aquesta prova s’inclou dins 
les despeses derivades de l’estat de salut del nadó.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) aprovat en la 
reunió del dia 25 de febrer del 2020;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 29 de juliol del 2020 aprova el Decret se-
güent, que entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Article 1
S’incorpora a la Cartera de serveis i productes de salut el cribratge neonatal dins les despeses derivades 
de l’estat de salut del nadó en les condicions següents:

Descripció Cribratge neonatal de malalties metabòliques i endocrinopaties congènites
Condicions de 
finançament Realització de la prova a la Unitat Maternoinfantil del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Article 2
Les despeses derivades de la realització del cribratge neonatal són reemborsades al 100% en règim de 
tercer pagador. La Caixa Andorrana de Seguretat Social abona directament al Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària (SAAS) l’import de la prova.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de juliol del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions


		2020-08-04T18:51:43+0200




