
 

 

 

 

 

 

Regulament de functionare 

Comisia locala de specialitate privind aprobarea tratamentului pentru afecţiuni 

ginecologice (endometrioza, infertilitate şi metroragie idiopatica) 

 

  

 

Comisia de specialitate locala de la nivelul Casei judetene de asigurari de sanatate 

Botoșani privind tratamentul  in leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii 

monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, pentru medicamentele 

care necesita aprobare locala conform HG nr. 720/2008 cu modificarile si completarile 

ulterioare, isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor protocolului terapeutic 

privind criteriile de eligibilitate pentru includerea in tratamentul specific.  

 

Medicamentele care se prescriu pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de 

comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiei de la 

nivelul CAS Botoșani: 

 

-GANIRELIXUM 

-CETRORELIXUM 

-GOSERELINUM 

-LEUPRORELINUM 

-TRIPTORELINUM 

 

Comisia urmareste conform protocoalelor criteriile de  includere/excludere in/din 

tratament. 

  

 Comisia este formată din 3 membri titulari și 3 membri supleanți desemnați 

conform Deciziei nr. 73 din 08.05.2015 dată de Președintele Casei de Asigurări de 

Sănătate Botoșani, după cum urmează: 

 

Dr. PUFLEA GINA – medic prescriptor (titular) 

Dr. SCLADAN DORINEL – medic prescriptor (supleant) 

 

Dr. SARADAN CORNELIU – reprezentant D.S.P. Botoșani (titular) 

Dr. BELECA FELICIA - reprezentant D.S.P. Botoșani (supleant) 

 

TODIRISCA RODICA – reprezentant C.A.S. Botoșani (titular) 

ROTARIU IULIA - reprezentant C.A.S. Botoșani (supleant) 

 

 

CAS 

BOTOŞANI 



Medicul curant in specialitatea ginecologie care are in evidenta bolnavul, va 

inainta comisiei de specialitate de la CAS Botoșani referatul pacientului pentru care se 

doreste initierea sau continuarea tratamentului. 

Actele necesare pentru aprobarea tratamentului: 

1. referatul tip de initiere/continuare a tratamentului pentru pacient intocmit, 

completat integral, semnat, parafat, datat 

2. copie carte de identitate  

 

Comisia se va intruni lunar sau de cate ori este nevoie, va analiza din punct de 

vedere medical oportunitatea introducerii/continuarii medicamentului in tratamentul 

bolnavului. 

Referatele medicale analizate se consemneaza in registrul de procese verbale al 

comisiei. 

Referatele medicale incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate iar 

intreaga responsabilitate pentru intarzierea solutionarii acestor probleme revine in 

exclusivitate medicului curant. 

 

 Aprobarile se emit in 2 exemplare. 

 

 Un exemplar al aprobarii se pastreaza la nivelul Cas Botosani iar celalalt se ridica 

de catre pacient de la biroul de Serviciul Medical incepand cu ziua urmatoare intrunirii 

comisiei sau se transmite prin fax la un numar precizat de catre acesta. 

  

 Medicul curant intocmeste prescriptia medicala pe care o inmaneaza patintelui 

pacientului. 

 

 Pentru eliberarea medicamentului, bolnavul prezinta farmaciei cu circuit deschis 

prescriptia medicala împreuna cu o copie dupa aprobare. 

 Pacientul pastreaza copia referatului de aprobare pe toata perioada de valabilitate 

a acestuia. 

  

Farmacia va elibera reteta cu medicamentele care necesita aprobarea comisiei 

locale de specialitate doar daca pe reteta se mentioneaza numarul si data aprobarii si 

este insotita de o copie după aprobarea semnata de membrii comisiei și stampilata de 

CAS Botoșani 

 

 Retetele prescrise si eliberate bolnavilor care nu sunt in evidenta CAS Botoșani 

cu referat aprobat de comisie vor fi refuzate la plata. 

 
 


