CAS
BOTOŞANI
Regulament de organizare si functionare
a Comisiei locale de specialitate de la nivelul Casei Judetene de asigurari de
sanatate Botoșani privind aprobarea tratamentului in afectiuni endocrine

Comisia de specialitate locala de la nivelul Casei judetene de asigurari de sanatate
privind tratamentul in afectiuni endocrine, 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 Botosani:
- TRIPTORELINUM
- SOMATROPINUM
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. MOLDOVANU CARMEN – medic prescriptor (titular)
Dr. RAILEANU DANIELA – medic prescriptor (supleant)
Dr. TUDORACHE SILVANA – 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)
Comisia are urmatoarele atributii:
- elaboreaza documentele in baza carora se fac initierea si monitorizarea
tratamentului (tip referat de justificare)
- stabileste documentele care alcatuiesc dosarul medical.
- analizeaza conform protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de
specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice dosarele pacientilor, criteriile de
includere/excludere din tratament

- avizeaza/nu avizeaza tratamentul (se specifica motivele neincluderii in
tratament) in conformitate cu protocoalele terapeutice si in conditii de
eficienta economica; nu se emit aprobari cu valabilitate retroactiva.
- stabileste circuitul documentelor astfel:
Medicul curant care are in evidenta pacientul, de specialitate endocrinologie, numit
medic evaluator de catre managerul spitalului (conform protocol) va inainta comisiei
de specialitate prin registratura CAS Botoșani dosarul pacientului pentru care se doreste
initierea / continuarea tratamentului.
Dosarul va contine urmatoarele documente:
1.
referatul tip (anexat) de initiere/continuare a tratamentului pentru pacient
intocmit in doua exemplare, completat integral, semnat, parafat, datat.
2.
bilet de iesire ( internare <1 an/3 luni) din clinica univesitara
3.
formularul pentru consimtamantul scris al parintelui, completat, datat si
semnat .
Comisia se va intruni bilunar /de cate ori este nevoie.
Dosarele analizate se consemneaza in registrul de procese verbale al comisiei,
semnat de membrii prezenti in care se consemneaza deciziile luate. Sedintele comisiei
se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
Referatele de justificare aprobate vor fi semnate si vor avea parafa medicului
specialist desemnat din comisie.
Orice modificare/ intrerupere a tratamentului, ca urmare a evaluarii/ reevaluarii
pacientilor conform protocol, va fi anuntata de catre medicul evaluator comisiei locale
(prin adresa de informare scrisa adresata reprezentantului CJAS )
Dosarele incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate iar intreaga
responsabilitate pentru intarzierea solutionarii dosarului revine in exclusivitate
medicului curant.
Comisia transmite cele doua exemplare ale referatului aprobat sau respins
Serviciului Medical al CAS Botoșani in termen de 2 zile de la data intrunirii.
Un exemplar al referatului se pastreaza la nivelul CAS Botoșani pentru analiza si
validarea prescriptiei medicale in vederea decontarii, al doilea exemplar va fi inmanat
pacientului sau apartinatorului.
Medicul curant intocmeste prescriptia medicala pe care o inmaneaza pacientului
impreuna cu copia referatului aprobat.
Pentru eliberarea medicamentului, pacientul prezinta farmaciei cu circuit deschis
prescriptia medicala si copia referatului.
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 referatul aprobat semnat si parafat de medicul desemnat.
Retetele prescrise si eliberate bolnavilor care nu sunt in evidenta CAS Botoșani
cu referat aprobat de comisie vor fi refuzate la plata.
Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de reprezentantul CJAS
Botoșani.

