
 

PRECIZARI SUPLIMENTARE REFERITOARE LA EVALUAREA 

RASPUNSULUI LA TRATAMENTUL ANTIVIRAL FARA INTERFERON AL 

HEPATITEI CRONICE C SI CIROZEI HEPATICE C 

 

 

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatii si presedintelui Casei 

Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate nr 1379/1023/2015 /2015 privind modificarea şi 

completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor 

terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 

prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008, si tinand cont de faptul ca este necesara evaluarea corecta a 

raspunsului la tratamentul antiviral fara interferon al hepatitei cronice C si cirozei hepatice C, 

evaluarea raspunsului la tratament se va realiza dupa cum urmeaza: 

1. Pentru pacientii care au parcurs intreg ciclul de tratament si pentru care s-au 

determinat cele 2 viremii (viremia de la sfarsitul tratamentului si viremia de la 12 saptamani 

dupa terminarea tratamentului), medicul curant (prescriptor) completează fişa de evaluare a 

rezultatului medical în termen de maxim trei zile lucrătoare de la primirea rezultatului 

viremiei de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului, ataşează investigaţiile paraclinice 

în original (cele două buletine de determinare cantitativă ARN-VHC) și voucherele aferente 

in original  și le transmite la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală prin 

intermediul furnizorului la care își desfășoară activitatea (spital, ambulator, cabinet).  

2. Pentru pacientii care au parcurs intreg ciclul de tratament, dar pentru care nu s-au 

determinat cele 2 viremii care evalueaza rezultatul medical: 

-  la sfarsitul tratamentului (in intervalul ziua 85 - ziua 91 de la inceperea tratamentului 

pentru pacientii cu o durata a terapiei de 12 saptamani, respectiv in intervalul ziua 169 

- ziua 175 de la inceperea tratamentului pentru pacientii cu o durata a terapiei de 24 

saptamani)  

si/sau 

-  in luna in care ar fi trebuit determinata a doua viremie (in intervalul ziua 169 - ziua 

175 de la inceperea tratamentului pentru pacientii cu o durata a terapiei de 12 

saptamani respectiv in intervalul ziua 253 - ziua 259 de la inceperea tratamentului 

pentru pacientii cu o durata a terapiei de 24 saptamani)  

medicul curant (prescriptor) completează formularul de instiintare privind imposibilitatea 

evaluarii rezultatului medical si în termen de maxim trei zile lucrătoare de la ultima zi a 

intervalului de evaluare  il transmite la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală 

prin intermediul furnizorului la care își desfășoară activitatea (spital, ambulator, cabinet). In 

situatia in care pacientul a efectuat doar viremia de la sfarsitul tratamentului, la formularul de 

instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical se va atasa investigatia 

paraclinica in original (buletinul de determinare cantitativa ARN-VHC) si voucherul aferent. 



3. Pentru pacientii care au intrerupt ciclul de tratament, medicul curant (prescriptor) 

completeaza formularul de instiintare privind intreruperea  tratamentului antiviral  in termen 

de maxim trei zile lucratoare de la data luarii la cunostinta  a intreruperii tratamentului , 

ataseaza, dupa caz, documentele care fac dovada raportarii reactiilor adverse in sistemul de 

farmacovigilenta  sau alte documente ce justifica intreruperea tratamentului si le transmite 

casei de asigurari asigurări cu care se află în relație contractuală prin intermediul furnizorului 

la care își desfășoară activitatea (spital, ambulator, cabinet). 

NOTA 

1. Medicii curanti vor utiliza fişa de evaluare a rezultatului medical, respectiv formularul 

de instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical/ formularul de instiintare 

privind intreruperea  tratamentului antiviral actualizate la data de 27.05.2016 ce pot fi 

descarcate de pe site-ul CNAS sectiunea “Informaţii pentru furnizori” – “Medicamente” – 

„Tratament fără interferon”. 

2. Nu se vor accepta alte formulare decat cele publicate pe site-ul CNAS. 

3. Pentru pacientii care au urmat intreg ciclul de tratament, medicul curant are 

obligatia de a programa pacientul in vederea efectuarii celor 2 viremii, respectiv viremia 

de la sfarsitul tratamentului precum si viremia de la 12 saptamani de la sfarsitul 

tratamentului, indiferent de rezultatul viremiei de la sfarsitul tratamentului. 

 


