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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR SOLICITATE DE COMISIILE
TERITORIALE DE SPECIALITATE PENTRU APROBAREA TRATAMENTELOR BOLI CRONICE 

A. Comisie CASJ Alba  -  Documente necesare pentru aprobarea tratamentului pe G10- ON-
COLOGIE(  Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari 
cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice ) 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat medical tipizat – completat de un medic specialist oncologie sau 

hematologie, aflat în contract cu CASJ Alba 
� Copie B.I./C.I. a pacientului 

B. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare  pentru aprobarea tratamentului cu GANIRELIX-
UM CENTRORELIXUM  ŞI LEVONORGESTRELUM(lista B) 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat de justificare întocmit de medic de specialitate ginecologie aflat în

contract cu CASJ Alba 
� Copie B.I./C.I. 

C. Comisie CASJ Alba – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului 
cu             SOMATROPINUM,DIPHERELINE (Bolile creşterii şi dez-
voltării)

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat de justificare întocmit de medic de specialitate endocrinologie  aflat în  
contract cu  CASJ Alba        
� Recomandarea unui medic de specialitate dintr-o clinică universitară de 
endocrinologie 
� Copie B.I/C.I 

D. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului pe G3 - 
pentru pacienŃii cu proceduri intervenŃionale percutane, numai după  implantarea unei proteze 
endovasculare-(stent) şi pentru VASAPROSTAN  (arteriopatia obliteranta cronica a membrelor 
inferioare) 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament

� Documente medicale din care să reiasă data la care s-a efectuat implantul 
(pentru Plavix)-copie bilet de ieşire din spital 

� Scrisoaremedicalasaubilet deexternaredintr-uncentruuniversitarsaudintr-o
clinica privataaflatain contractcu CASJdin judetul in careseafla (pentru Vasap-
rostan) 
� Copie B.I/C.I 
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E. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului cu medicamente  
                                                 cuprinse în lista C2 Program NaŃional de Oncologie ( Interferon alfa 2A,  
                                                 Interferon alfa 2B şi Pegfilgrastimum) 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat de justificare întocmit de medic de specialitate oncologie sau hematologie aflat în contract 

cu CASJ Alba 
� Copie B.I/C.I. 

F. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului cu medicamente  
                                                cuprinse în lista C2 Program NaŃional de Diabet  
                                                

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
    � Referat de justificare întocmit de medic de specialitate boli de nutriŃie şi diabet  aflat în   

contract cu   CASJ Alba 
� Copie B.I/C.I. 

     

G. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului pe G11 – Epilepsie 
                                                  G12 – Boala Parkinson 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat medical tipizat – completat de un medic specialist neurologie, aflat în  contract cu 
CASJ Alba 

       � Copie B.I/C.I. 

H. Comisie CASJ Alba  – Documente necesare pentru aprobarea tratamentului cu 
METHYLFENIDATUM şi ATOMOXETINUM  (Tulbur ări cu deficit de atenŃie şi hiper-
activitate)-LISTA C3 

Dosar de iniŃiere / continuare tratament
� Referat medical tipizat – completat de un medic specialist de neurologie-psihiatrie  pediatrică, 

aflat în  contract cu CASJ Alba 
� Copie B.I/C.I. 

      

               Comisiile C.A.S.J.  se întrunesc o data la 2 saptamaniin ziua demiercuri . 
   

Preluarea documentelor necesare în vederea aprobării tratamentelor se face la Serviciul 
Medical, ( etajul II prima usape stanga).

Aprobarile seridica de la biroul de Carduri Europene( parter ).


