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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

irvatertţla •

Doamnei / Domnului Preşedinta Director General 
Ref.: Contract cost-volum nr. MB /  7263/10.08.2017

Având în vedere prevederile:

•  OUG nr, 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli tn domeniul 
sănătăţii, cu modificările şl completările ulterioare,

•  Ordinului comun MS/CNAS nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de 
negociere, Încheiere şl monitorizare a modulul de Implementare şi derulare a contractelor de tip 
cost -  volum I cost -  volum -  rezultat, cu modificările şl completările ulterioare,

•  Contractului coat-volum nr. MB I  7253 I 10.08.2017 încheiat între CNAS şl deţinătorul de 
autorizaţie de punere pe piaţă BRISTOL -  MYERS 8QUIBB PHARMA EEIG (BMS), prin 
reprezentant iegal SC KPMG Buelnaaa Tax 8ervlcea 8RL, pentru medicamentele OPDIVO  
100 mg şl OPDIVO 40 mg (NIVOLUMABUM), cu Indicaţii pentru:
1. tratamentul cancerului bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, local avansat sau 

metastazei, după tratamentul anterior chimioterapie la adulţi,
2. monoteraple pentru tratamentul carclnomulul renal, după terapie anterioară la adulţi,

vă aducem la cunoştinţă faptul că, pe aria terapeutică oncologie, beneficiile aduse pacienţilor 
prevăzuţi în contractul cost-volum mal au» menţionat, suportata de către compania BMS, sunt 
următoarele:

•  un program suport pentru planificarea administrării concomitente a terapiei pentru pacienţii 
cărora II se administrează medicamentul, cu rolul de a facilita programarea pacienţilor 
pentru administrarea terapiei; programul se adresează atât pacienţilor, cât şl medicilor 
curanţi;

•  un examen CT de evaluare, cu / fără substanţă de contrast, pentru fiecare din pacienţii 
contractaţi, pentru a confirma răspunsul la Imunoterapie şl a exclude progresia bolii, la 
minim 4 săptămâni după înregistrarea Iniţială a răspunsului (primul răapuns trebuie evaluat 
la 12 săptămâni de la Iniţierea tratamentului), definit conform criteriilor de evaluare tumorală 
IrRECIST, adaptare după RECIST 1.1.
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