
În atenţia Furnizorilor de servicii medicale    

       În vederea asigurării accesului asiguraţilor la tratament şi evitării disfuncţionalităţilor de prescriere
şi  eliberare, vă  aducem la cunostinţă  comunicatul  CNAS nr. P8609/07.11.2022, înregistrat la CAS
Arad cu nr. 16946/07.11.2022, şi anume :

Prin  șOrdinul  pre edintelui  CNAS  nr.890/25.10.2022 a  fost  modificat  formularul  specific
ț ș țcorespunzător  pozi iei  30  din  Anexa  1  la  Ordinul  pre edintelui  Casei  Na ionale  de  Asigurări  de

Sănătate  nr.  141/2017  privind  aprobarea  formularelor  specifice  pentru  verificarea  criteriilor  de
șeligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω i (**)1 β

țîn  Lista  cuprinzând  denumirile  comune  interna ionale corespunzătoare  medicamentelor  de  care
ț ț țbeneficiază asigura ii, cu sau fără contribu ie personală, pe bază de prescrip ie medicală, în sistemul

ș țde  asigurări  sociale  de  sănătate,  precum  i  denumirile  comune  interna ionale  corespunzătoare
țmedicamentelor care se acordă în cadrul programelor na ionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea

șGuvernului nr. 720/2008 cu modificările i completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a
acestora  în  platforma  informatică  din  asigurările  de  sănătate ș,  cu  modificările  i  completările
ulterioare, respectiv:
• a fost actualizat formularul specific pentru medicamentul cu DCI: 
L01XE11.2 – Pazopanibum - țsarcom de păr i moi, subtipuri selectate 

În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul
ț ș ș țministrului sănătă ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021

privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare în  anul  2021  a  Hotărârii  Guvernului  nr.
ș696/2021  pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  i  a  Contractului-cadru  care  reglementează

ț ț ș școndi iile acordării asisten ei medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor i
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu

ș țmodificările  i  completările  ulterioare,  în  sec iunea  ț ș„informa ii  pentru  furnizori  -  formulare  i
machete”,  a  fost  publicat  formularul  specific:  L01XE11.2 ș în  fi ierul  cu  denumirea  „Formulare
specifice Ordin 890_2022”.

ș țOrdinul pre edintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr.890/2022 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României partea I, nr. 1063/02.11.2022.

ț ț țÎn  vederea  evitării  disfunc ionalită ilor  de  prescriere  si  asigurării  accesului  asigura ilor  la
ț șmedicamente inovative, furnizorii de servicii medicale au obliga ia de a- i actualiza nomenclatoarele

din SIUI.


