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Doamnei/Domnului PR EŞED IN TE D IR E C TO R  GENERAL

Având în vedere adresa companie Johnson&Jghnson Romania SRL depusă la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate eu nr. MS 1115/17.04.2018 referitoare la programul IMAGEPC -  Program de 

IMAGistica pentru pacienţii romani cu cancer de prostata, raportat la prevederile art.16.4-b) din 

Contractul cost-volum n r . 'L M ll282/29.12.2017 încheiat intre CNAS si detinaîorul a! autorizaţie de 

punere pc piaţa pentru medicamentul Zyliga (Abirateromim), va aducem la cunoştinţa beneficiile 

adiţionale oferite de Johnson&Jolmson Romania SRL in cadrai acestui contract cost-volum prin 

programul mai sus menţionat:

1) Programul este destinat pacienţilor cu cancer de prostata metastatic rezistent la castrare 

care au nevoie de investigaţii pentru documentarea progresiei bolii.

2) investigaţiile sunt programate in centrele iMAGE in maxim 72 ore de ia data solicitării

3) Pacienţii au acces la rezultatele interpretate in maxim 1 săptămâna de la data efectuării 

•Investigaţiilor * ■ ;

4) Fiecare pacient eligibil poate beneficia in decursul unei luni calendaristice de una, doua, 

trei sau patru din următoarele investigaţii: RMN cu substanţa de contrast, CT cu substanţa de 

contrast, test PSA: maxim doua, test testosteron: un test

5) Pentru a beneficia de acest program medicul oncolog trebuie sa emită pacientului eligibil 

scrisoare/bilet de trimitere (NU SE ACCEPTĂ FORMULARE TIPIZATE CNAS) în care sa 

specifice:

Diagnosticul;

- ■ ■ Tipul dc investigaţie/ test solicitat;

• Codul.programtiiui; IM AGEPC—J&J O ncologic Prostată2017;

Lista centrelor IMAGEPC si datele da contact 'dedicate au fost puse la dispoziţia 

medicilor oncologi, 

fi) Durata estimată a  programului este de un an
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Va rugam sa luaţi toate masurile care se impun pentru informarea medicilor curanţi oncologi si a 

asiguraţilor in vederea facilitării accesului rapid si gratuit al pacienţilor cu cancer da prostata eligibili Ia 

investigaţii de tip: RMN, CT si teste de laborator specifice cancerului de prostata (PSA si testosteron), 

necesare pentru documentarea progresiei bolii si iniţierii tratamentului specific cat mai aproape de 

momentul diagnosticării afecţiunii oncologice.

Cu slimă.

DIRECTO


