
 

 

  

 
 Nr.2002/05.02.2018   

 
în atenţia: 

 FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE – medici prescriptori,  

 FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ,  

 MEDICILOR CARE AU ÎNCHEIAT CONVENŢII PENTRU ELIBERAREA 

PRESCRIPŢIILOR MEDICALE PENTRU MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ 

CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 

  

În vederea asigurării accesului asiguraților la tratament și evitării disfuncționalităților de 

prescriere/eliberare, vă aducem la cunoştinţă comunicatul CNAS nr.DG/301/01.02.2018, înregistrat la 

CAS Arad sub nr.2002/02.02.2018, cu privire la modificările nou implementate în PIAS începând 

cu data de 01.02.2018, referitoare la prescrierea și eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție 

personală în sistemul de asigurări sociale de sănătate: 

 

 Se reintroduce regula de validare PHM256 ”asiguratul nu are dosar special de  
tratament aprobat” – care va funcționa la nivel de avertizare pentru o perioadă de minim 2 luni, atât 

la prescriere cât și la eliberare, și care verifică existența unui formular specific (cu schemă terapeutică 

asociată formularului) transmis și confirmat în PIAS pentru medicamente notate cu (**)¹ , (**)¹Ω , 

(**)¹β în Lista aprobată prin HG nr.720/2008, aferente următoarelor categorii de boli/PNS: 

 G4 – hepatitele cronice de etiologie virală B, C și D (exclusiv medicamentele  

interferon-free notate cu (**)¹β)  

 G7 – ciroza hepatică (exclusiv medicamentele interferon-free notate cu (**)¹β)  

 G22 – boli endocrine (gușă endemică, insuficiență renală cronică, diabetul insipid,  

mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și 

osteoporoză severă)  

 G29 – boala Gaucher 

 G31B – poliartrita reumatoidă 

 G31C – artropatia psoriazică 

 G31D – spondilita ankilozantă 

 G31E – artrita juvenilă 

 G31F – psoriazis cronic sever 

 PNS 3 – programul național de oncologie 

 PNS 6.21 – Distrofia musculară Duchenne (PN boli rare și sepsis sever)  

 PNS 6.22 – Angioedem ereditar (PN boli rare și sepsis sever)  

 PNS 6.23 – Neuropatia optică ereditară Leber (PN boli rare și sepsis sever) 

Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni, cu medicamentele notate cu  

(**)¹ , (**)¹Ω , (**)¹β în Lista aprobată prin HG nr.720/2008, pentru care nu sunt aprobate formulare 

specifice prin ordinul CNAS nr.141/2017, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice 

aprobate prin ordinul CNAS nr.1301/500/2008. 

Pentru toate situațiile în care, corespunzător regulii PHM256, veți fi avertizați de mesajul  

”asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat”, aveți obligația de a verifica concordanța 

informațiilor transmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport de 

hârtie și de a sesiza CAS Arad sau SIUI (pe adresa suport.siui@casan.ro) despre eventualele 

disfuncționalități. 
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Vă readucem la cunoștință obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu  

(**)¹ , (**)¹Ω , (**)¹β pentru care sunt aprobate formulare specifice prin ordinul CNAS nr.141/2017, 

în concordanță cu metodologia de transmitere în PIAS a formularelor specifice (anexa nr.2 la ordinul 

CNAS nr.141/2017) și vă reamintim că aceste formulare specifice le puteți consulta și descărca 

accesând secțiunea ”informații pentru furnizori-medicamente-formulare specifice” de pe pagina web 

a CNAS (www.cnas.ro).   

 

 Ca urmare a modificării denumirii DCI-ului ”Idebenonun” (din ”Idebenonun” în   

”Idebenonum”) în SIUI a fost închisă schema terapeutică N06BX13”Neuropatia optică ereditară 

Leber” aferentă formularului specific N06BX13 și a fost deschisă, începând cu data de 01 februarie 

2018, schema terapeutică N06BX13.1”Idebenonum” aferentă aceluiași formular specific. 

 Pentru pacienții pentru care tratamentul s-a inițiat în perioada 01.12.2017-31.01.2018 în baza 

schemei terapeutice N06BX13”Neuropatia optică ereditară Leber”, la prima vizită a pacientului în 

vederea evaluării și prescrierii tratamentului, medicul curant va transmite în PIAS (fără a modifica 

formularul pe suport de hârtie care a stat la baza inițierii tratamentului cu Idebenonum): 

 întreruperea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13  

 transmiterea și confirmarea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică  

N06BX13.1”Idebenonum” cu tip evaluare ”inițiere” și menținerea datei de sfârșit a tratamentului, 

înscrisă de medic pe formularul specific pe suport de hârtie. 

 Nerespectarea acestei proceduri de corecție în PIAS va genera emiterea avertismentului 

PHM256 la fiecare Rp/Idebenonum, iar în cazul trecerii regulii PHM256 de la nivelul de avertisment 

la cel de eroare, va determina imposibilitatea emiterii prescripției medicale cu DCI-Idebenonum. 

 Menționăm că, deocamdată, în Arad, Programul național pentru diagnosticul bolilor rare și 

sepsisului sever nu se derulează pentru Neuropatia optică ereditară Leber (PNS 6.23).   

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL    MEDIC ȘEF 

dr. GHEORGHE DOMŞA      dr. ADRIANA POPOVICI 
 

http://www.cnas.ro/

