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RECOMANDĂRI privind 

COMPLETAREA BILETELOR DE TRIMITERE CASMB/OPSNAJ/Case Județene de 
Asigurări de Sănătate 

 
- Biletele trebuie completate la absolut toate rubricile, trebuie puse absolut toate 

bifele (adresa pacientului trebuie scrisă integral, cu bloc, stradă, etc) 
- Nu se acceptă modificări pe bilet, chiar dacă se pune parafa și semnătura peste 

modificare; trebuie să fie “impecabile” 
- Analizele solicitate trebuie să fie scrise cu litere de tipar 
- Trebuie să existe ștampila instituției de ambulator și parafa medicului trimițător; dacă 

biletul CAS este emis și semnat electronic, nu mai sunt necesare semnătura și parafa 
medicului 

- Medicul trimițător trebuie sa aibă contract cu CASMB/OPSNAJ Casele de Asigurări de 
Sănătate Județene pe ambulator 

- Biletele trebuie semnate de pacient atât pe față cât și pe verso 
- Medicul trebuie să se asigure că pacientul nu este internat în momentul emiterii 

biletului, respectiv în ziua și la ora emiterii biletului CAS 

 

Pentru analiza la parafină din stadiul de țesut, fără imunohistochimie: 

- EX HP 1-3 BL 
- EX HP 1-3 BL cu colorații speciale 
- EX HP 4-6 BL 
- EX HP 4-6 BL cu colorații speciale 

 

Pentru imunohistochimie (aceste analize pot fi prescrise doar de către medicul oncolog): 
- Teste imunohistochimice 
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Pentru analiza la parafină din stadiul de țesut, cu imunohistochimie (doar de către 
medicul oncolog): 
- Teste imunohistochimice 
- EX HP 1-3 BL 
- EX HP 1-3 BL cu colorații speciale 
- EX HP 4-6 BL 
- EX HP 4-6 BL cu colorații speciale 
 
Pentru analiza de citologie Papanicolau: 
- EX Babeș – Papanicolau 
 
Pentru analiza de citologie din lichid de puncție: 
- EX citologie lichid de puncție 
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