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ÎN ATENȚIA MEDICILOR PRESCRIPTORI 

 

 Ref: derularea contractului cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum (Brilique 60 

mg și Brilique 90 mg) 

 

  Prin contract cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum ce se derulează pe 

perioada 2020-2021, ca beneficiu adițional, deținătorul de autorizație de punere pe piață 

prin reprezentantul său legal susține în continuare derularea unui program – suport 

pentru optimizarea derulării contractului cost volum pentru pacienții cu sindrom 

coronarian acut și stent, cu sprijinul și participarea CNAS, a Societății Române de 

Cardiologie, a medicilor cardiologi, precum și a Societății Naționale de Medicina 

Familiei și a medicilor de familie. Programul suport conține următoarele activități: 

1. Evenimente locale, desfășurate virtual sau fizic, organizate de AstraZeneca, în 

parteneriat cu casele de asigurări de sănătate, la care să participe medici din 

specialitățile cardiologie, medicină internă și medicină de familie 

2. Broșură pentru medicii prescriptori 

3. Material educativ destinat pacienților 

4. Proiect pilot privind implementarea în softul medicilor de familie a unor mesaje 

de alertă la emiterea precsripțiilor medicale cu numărul 6,9, respectiv 13 pentru 

Brilique comprimate 90 mg, atât pentru asigurarea aderenței optime la tratament, 

cât și a reevaluării de către medicul cardiolog în a 12-a lună de tratament post-

SCA pentru decizia de continuare a tratamentului cu Brilique 60 mg la pacienții 

cu istoric de IM asociat cu implantarea unei proteze endovasculare (stent) de cel 

puțin un an și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic 

5. Program suport pentru pacineți privind implementarea unor mesaje de alertă, atât 

pentru asigurarea aderenței optime la tratament, cât și a prezentării la maedicul 
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cardiolog în a 12-a lună de tratament post-SCA asociat cu implantarea unei 

proteze endovasculare, pentru reevaluare în vederea deciziei de continuare a 

tratamentului pentru maximizarea beneficiilor terapeutice. 

 

 






































