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Metodologia de lucru a consilierului in tratamentul 

Starii post transplant 

 

 

Scopul activitatii 

Analiza si validarea prescriptiilor medicale in vederea decontarii tratamentului 

ambulatoriu al starii posttransplant pentru pacientii transplantati si pentru tratamentul recidivei 

hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic 

   Baza Legala: 

    - Legea 95/2006 Reforma sanatatii 

   -H.G. nr.  720/2008 Lista de medicamente 

   -H.G nr. 400/2014 Contractul-Cadru pentru 2014-2015 

   -H.G. nr 206/2015 de aprobare a PNS pentru 2015-2016 

   -Ord. MS/CNAS nr. 388/186/2015 (norme co-ca pentru 2015) 

   -Ord. nr. 185/2015 Norme tehnice PNS pentru 2015-2016 

   -Ord 269/2014 de modificare si completare a ord 190 

   -Ord.nr. 1301/500/2008  Protocoale terapeutice cu modificarile si completarile 

    ulterioare  

   -Lista de medicamente 

Consilierul desemnat cu atributii specifice – Dr. Guran Costel 

Medici prescriptori                                                                                                                        

Dr.Cretu Olimpia 

-Dr.Ionescu  Damian 

 -Dr. Rosu Gheorghe 

Domeniu de aplicare 

      Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se face 

in baza scrisorii medicale eliberata de medicul specialist din centrele acreditate pentru 

activitatea de transplant, insotita dupa caz de:  

• aprobarea sefului centrului acreditat in situatia in care valoarea presciptiei medicale este 

mai mare de 3000 lei/luna (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 

la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare) 

• aprobarea Agentie Nationale de Transplant pentru DCI-urile VORICONAZOLUM si 

VALGANCICLOVIRUM (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la 

Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare) 

1. In scrisoarea medicala se consemneaza obligatoriu denumirea comuna internationala a 

medicamentului, denumirea comerciala a acestuia, doza de administrare recomandata, 

forma farmaceutica si perioada de prescriere. Scrisoarea medicala are valabilitate pe o 

perioada maxima de 6 luni calendaristice.  

2. Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se va 

face pe denumirea comerciala mentionata in scrisoarea medicala cu obligativitatea 

precizarii pe prescriptie si a denumirii comune internationale corespunzatoare.  



3. In situatia in care, valoarea prescriptie medicale este mai mare de 3000 lei/luna si/sau 

schema terapeutica recomandata contine unul din DCI-urile VORICONAZOLUM/ 

VALGANCICLOVIRUM, pentru eliberarea prescriptie medicale prin farmacia cu circuit 

deschis, prescriptia medicala va fi insotita dupa caz de aprobarea sefului centrului 

acreditat/aprobarea Agentie Nationale de Transplant.  

4. In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu 

medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiativa 

medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a 

farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita 

riscurile de rejet al grefelor transplantate.  

      Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul starii postransplant in ambulatoriu se face in 

baza urmatoarelor documente:  

a. prescriptia medicala  

b. aprobarea sefului centrului acreditat in situatia in care valoarea presciptiei medicale este 

mai mare de 3000 lei/luna (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 

la Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare) 

c. aprobarea Agentiei Nationale de Transplant pentru DCI-urile VORICONAZOLUM si 

VALGANCICLOVIRUM (in baza referatul de justificare - model prevazut in anexa nr 4 la 

Ordinul CNAS nr 190/2013, cu modificarile si completarile ulterioare) 

1. Eliberarea medicamentelor se va face pe denumirea comerciala mentionata in 

prescriptia medicala.  

2. Pentru bolnavii in status postransplant aflati in tratament cu medicamente 

imunosupresoare, substitutia cu medicamente avand acelasi DCI (fie ele generice fie de 

referinta) se realizeaza numai la recomandarea medicilor specialisti din centrele 

acreditate pentru activitatea de transplant.  

3. In situatia realizarii substitutiei medicamentelor de referinta imunosupresoare cu 

medicamnete generice imunosupresoare sau a genericelor intre ele, fie din initiative 

medicilor specialisti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a 

farmacistilor, se mentine tratamentul imunosupresor de substitutie pentru a evita 

riscurile de rejet al grefelor transplantate.  

4. In cazul initierii sau mentinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru 

bolnavii in status postransplant, pretul cu amanuntul maximal cu TVA, calculat pe 

unitatea terapeutica, devine pret de decontare. 

PROCEDURA 

-Pacientul aflat in posesia Referatului de justificare aprobat de seful centrului acreditat sau, 

dupa caz, a sefului Agentiei Nationale de Transplant se prezinta la CJAS Teleorman unde este 

inregistrat in registrul de evidenta a pacientilor transplantati iar numarul de inregistrare se trece 

pe referat. 

- Un referat se pastreaza la nivelul CJAS Teleorman 

- Cu referatul inregistrat, pacientul merge la un medicul curant dintre medicii agreati de CJAS in 

vederea eliberarii prescriptiei medicale. 

- Pe baza inregistrarilor din registrul de evidenta al bolnavilor transplantati si a copiilor 

referatelor de justificare se va face analizarea si validarea retetelor in vederea decontarii. 

 

Responsabilitatile Consilierului desemnat 



-Intocmeste registrul pacientilor pentru aceasta afectiune ( CNP, diagnostic, data de la care se 

afla in tratament, perioada pentru care s-a facut recomandarea de tratament) si gestioneaza 

baza de date; 

- Inscrie referatele de justificare in registrul pacientilor transplantati . 

- Verifica existenta aprobarii sefului centrului acreditat sau al sefului Agentiei nationale de 

transplant. 

- Verifica concordanta intre medicamentele cuprinse in referatele aprobate si inregistrate si 

medicamentele eliberate, in mod retroactiv, prin folosirea rapoartelor generate de SIUI 

Circuitul documentelor:  

- Medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant si 

nominalizate prin ordin al MSP completeaza scrisoarea medicala sau referatul de 

justificare  in doua exemplare, pe care le trimite spre aprobare sefului centrului acreditat 

sau sefului agentiei nationale de transplant; 

- Prezentarea scrisorii medicale sau referatului de justificare la CJAS TR pentru 

inregistrare si validare 

- Pe baza scrisorii medicale sau a referatului  aprobat Medicul curant initiaza tratamentul 

cu schema terapeutica aprobata sub forma de prescriptie fara contributie personala; 

- Prescriptia medicala se elibereaza pentru o durata de pana la 90 de zile. 

- Incepind cu a doua prescriptie, pe baza scrisorii medicale, medicul de familie va putea 

continua tratamentul in ambulatoriu 

- Scrisoarea medicala,respectiv referatul de justificare se pastreaza la nivelul consilierului 

desemnat de la nivelul CJAS pentru inregistrare, evidenta si validare retete.   

 

               Medicamente aprobate de Agentia Nationala de Transplant: 

-VORICONAZOLUM 

-VALGANCICLOVIR 

                Medicamente aprobate de Seful Centrului Acreditat: 

-PRESCRIPTII MAI SCUMPE DE 3000 LEI 
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