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în atenţia: 

 PACIENŢILOR INCLUŞI ÎN ARIA TERAPEUTICĂ ONCOLOGIE 

 FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE – medici oncologi  

 FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE – laboratoare de analize  

  

Vă facem cunoscute protocoalele de susţinere financiară gratuită încheiate de către CNAS  

cu societățile ROCHE ROMÂNIA SRL, respectiv ASTRAZENECA PHARMA SRL în beneficiul 

pacienţilor, astfel:   

 

ASTRAZENECA PHARMA SRL va acoperi pe durata 01.01.2018-31.12.2018, în baza 

protocolului nr.LM/11171/22.12.2017, costul testelor paraclinice necesare stabilirii statusului 

mutațiilor BRCA1 și BRCA2  pentru pacientele cu neoplasm ovarian, conform ghidului de practică 

medicală pentru specialitatea oncologie medicală, aprobat prin ordin MS, și conform protocoalelor 

terapeutice aprobate prin ordin MS/CNAS. 

Pentru pacientele cărora li s-a recomandat această testare din partea medicului specialist, în 

conformitate cu ghidurile de practică medicală și protocoalele terapeutice pentru tratamentul 

oncologic, ASTRAZENECA PHARMA va acoperi cheltuielile. 

Testarea BRCA se poate realiza din sânge (mutații germinale) sau din țesut tumoral (mutații 

somatice) conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (DCI OLAPARIBUM), la recomandarea 

medicului oncolog pe baza protocolului terapeutic și a ghidului de practică medicală, în beneficiul 

exclusiv al pacientelor. 

Programul de testare BRCA funcționează pe baza unor vauchere personalizate, completate de 

către medicii oncologi și trimise către laboratoarele partenere în proiect. 

Pacienții beneficiari ai vaucherelor nu vor suporta niciun cost pentru testarea statusului 

mutațiilor BRCA.  

Această testare este recomandată doar de către medicul oncolog, atunci când acesta consideră 

necesar. 

 

ROCHE ROMÂNIA SRL va acoperi pe durata 01.01.2018-31.12.2018, în baza protocolului 

nr.LM/11172/22.12.2017, costul testelor paraclinice necesare stabilirii statusului HER2 pentru 

pacienții cu neoplasm mamar, respectiv test de imunohistochimie și hibridizare in situ, conform 

ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală, aprobat prin ordin MS. 

Pentru pacienții cărora li s-a recomandat această testare din partea medicului specialist, în 

conformitate cu ghidurile de practică medicală și protocoalele terapeutice pentru tratamentul 

oncologic, ROCHE ROMÂNIA va acoperi cheltuielile. 

Efectuarea testărilor paraclinice respective la pacienții eligibili și cu recomandare din partea 

medicului, nu va fi condiționată în niciun fel de plata din partea pacientului respectiv, nici către 

ROCHE ROMÂNIA, nici către furnizorul de servicii medicale paraclinice.   

 

 

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL    MEDIC ȘEF 

dr.GHEORGHE DOMŞA      dr.ADRIANA POPOVICI 

CASA DE ASIGURĂRI 

DE SĂNĂTATE ARAD 
Cont: RO86TREZ0212621050302XXX                         

Cod fiscal: 11390839 

  Arad      

  B-dul Revoluţiei nr.45 

Tel:    0257/270202 

          0357/401180 

Fax:   0257/270207 

Secretariat: 270307 

Telverde:0800800968 

       CAS ARAD 


