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În atenția :  

                      - Medicilor prescriptori  cu   specialitatea cardiologie, medicină internă, 

neurologie, geriatrie, chirurgie cardio-vasculară, chirurgie vasculară, pneumologie, 

ortopedie și traumatologie;  

                   - Medicilor de familie;                           

 
Referitor : recomandări interval prescriere Eliqius(Apixabanum) și Xarelto (Rivaroxabanum) în   

cadrul  contractelor cost volum,  conform adresei CNAS nr. P 7574 /07.08.2020 

 

Având în vedere : 

       - Schemele terapeutice și duratele de administrare prevăzute în protocoalele terapeutice specifice 

aprobate prin Ordinul MS / CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare;   

       - Prevederile art.156 alin (1) lit.a din  HG nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare, 

conform cărora: “(1)(…)  Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu și 

fără contribuție personală, cu respectarea următoarelor condiții: a) pentru sublistele A, B și D o 

prescripție /mai multe prescripții lunar, care să nu depășească cumulativ 7 medicamente diferite pe 

toate prescripțiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la 

nivelul prețului de referință, este de până la 330 lei pe lună;(…) și 

         - Prețurile de referință pe unitatea terapeutică pe fiecare medicament și concentrație în parte, 

aprobate prin ordin al președintelui CNAS și publicat pe pagina web www.casan.ro și  

        - Perioada maximă pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost 

volum / cost volum rezultat de până la 30-31 de zile, 

 

     Valoarea totală a schemei terapeutice pentru medicamentul Rivaroxabanum, prevăzută în 

protocolul terapeutic specific pentru indicația codificată la prescriere prin codul 486, de 20 mg 

 ( 1comprimat de 20 mg)/zi sau de 15 mg ( 1 comprimat de 15 mg)/zi, prescrisă pentru o perioadă de 

maxim 30-31 de zile, calculată la nivelul prețului de referință este de până la 330 Ron/ lună, 

nefiind necesare astfel recomandări de prescriere pentru îndeplinirea cumulativă a celor 4 condiții mai 

sus menționate,  pentru DCI  APIXABANUM (Eliquis) indicația 486 și  indicația 490 și DCI  

RIVAROXABANUM (Xarelto) pentru   indicația 490. 

      Față de cele mai sus menționate, prescrierea  medicamentului Rivaroxabanum concentrația 20 

mg sau 15 mg, în cadrul contractului cost volum pentru   indicația codificată la prescriere prin 

codul 486, se realizează pentru pacienții eligibili în concordanță cu dozele recomandate din 

protocolul terapeutic specific și durata maximă pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac 

obiectul contractelor cost volum / cost volum rezultat.  

    Vă rugam să luați toate măsurile ce se impun în vederea evitării disfunctionalităților de prescriere a 

medicamentului Rivaroxabanum pentru indicatia 486 și asigurării accesului asiguraților la 

medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum.  
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