Circuit pacient
Pacient cu
hepatită
cronică cu
virus C

Medic de familietrimitere+ scrisoare
medicala (boli
asociate, medicatie
concomitenta) la:

Medic
curant și
prescriptor
conform
protocol

Pacientul semnează consimțământ informat care va fi contrasemnat de
medicul curant și prescriptor

Medic curant și
prescriptor
completează
voucher*+
recomanda
analize pentru
inițiere***

Medicul prezintă pacientului conditiile administrarii terapiei
Viekirax/Exviera (posibile reacții adverse si interactiuni
medicamentoase-in cazul medicatiei concomitente)
Medicul completează fișa de Inițiere – parafată, datată, semnată cu
rezultatele investigațiilor paraclinice anexate în original (***+Fibromax,
Viremie, Genotipare)
Medicul înmânează pacientului Fișa de inițiere cu rezultatele investigațiilor
paraclinice anexate în original și consimțământul informat semnat

Medic curanti si prescriptori
1.
F4 naivi și experimentati, Prescriptori
Medici din specialitatea gastroenterologie din centrele: București, Brașov,
Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara și
medicii din specialitatea boli infecțioase din centrele: București, Brașov, Cluj,
Iași, Timișoara.
2.
Co-infecția VHC+VHB
Prescriptori
Medici din specialitatea gastroenterologie din centrele: București, Brașov,
Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara și
medicii din specialitatea boli infecțioase din centrele: București, Brașov, Cluj,
Iași, Timișoara.
3.
Co-infecție HIV+HCV
Prescriptori
Medici din specialitatea boli infecțioase din centrele regionale HIVL:
București (Institutul Matei Balș și Spitalul Victor Babeș), Brașov, Cluj, Craiova,
Constanța, Iași, Târgu Mureș, Timișoara.
4.
Recurența post-transplant
Prescriptori
Medici din specialitatea gastroenterologie din centrele în care s-a efectuat
transplantul hepatic.
5.
F3 cu contraindicație la interferon:
Prescriptori
Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din centrele:
București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu
Mureș, Timișoara.

Pacientul se
adresează cu
voucher primit
laboratoarelor
agreate**

Pacientul depune la C.A.S a medicului curant dosarul cu documentele
înmânate de medicul curant

Pacientul va fi anunțat de CAS unde a depus dosarul despre decizia de
aprobare/respingere a dosarului de inițiere

Efectuează analizele
din voucher
(Fibromax,
Genotipare, Viremie)

Pacientul se prezintă cu decizia de aprobare la medicul curant pentru
prescripție de 28 zile și are obligația să anunțe medicului curant data
începerii efective
a tratamentului

*conform site CNAS oferit gratuit; ** conform site CNAS; ***Conform protocol: ALT, AST, Hemograma,
Creatinina serică, Albumina serică, Bilirubina, INR, alfa-fetoproteina, ecografia abdominală, test de sarcină
negativ (pentru femeile cu vârsta fertilă), documente medicale care să ateste ciroza compensată .

! În situaţia în care se întrerupe tratamentul antiviral sau nu se poate realiza evaluarea rezultatului
medical, medicul curant are obligatia sa completeze şi să bifeze rubricile corespunzătoare din documentul
denumit
„ÎNŞTIINŢARE PRIVIND
a. ÎNTRERUPEREA TRATAMENTULUI ANTIVIRAL
b. IMPOSIBILITATEA REALIZĂRII EVALUĂRII REZULTATULUI MEDICAL

Comisia de experti
pentru afectiuni
hepatice CNAS decide
aprobarea sau
respingerea dosarului
CNAS trimite CAS
deciziile și CAS
înștiințează pacientul
asupra acestor decizii

În săptămâna 4 de la data începerii administrării tratamentului
pacientul are obligația să se prezinte la medicul curant pentru evaluarea
hemogramei și obținerea prescripției de V/E pentru 28 zile. Pacientul
oferă medicului spre colectare blisterele și cutiile folosite de
Viekirax/Exviera

Medicul curant
primeste rezultatele
de la laborator

Medicul decide
eligibilitatea
pacientului pentru
tratament conform
protocol

CAS a medicului curant
trimite dosarul la CNAS
în atenția comisiei de
experti pentru afectiuni
hepatice

!

În săptămâna 8 de la data începerii administrării tratamentului pacientul
are obligația să se prezinte la medic pentru prescripția de V/E pentru 28
zile. Pacientul oferă medicului spre colectare blisterele și cutiile folosite
de Viekirax/Exviera
In saptamana 12 de la începerea tratamentului are obligația să se
prezinte la medic pentru ALT, AST, voucher viremie pentru determinarea
ARN-VHC cantitativ, împreună cu blisterele și cutiile folosite de
Viekirax/Exviera. Pentru pacienții Genotip 1a, genotip 4 și pacienții post
transplant, se continuă tratamentul și evaluările la 16, 20 și 24
săptămâni
In saptamana 12 de la terminarea tratamentului (sau in saptamana 24
pentru Gt1a,Gt4 și post transplant) pacientul are obligația să se prezinte
la medic pentru voucher viremie pentru determinarea ARN-VHC
cantitativ necesar evaluării răspuns virusologic susținut
Medicul primeste rezultatul viremiei de raspuns virusologic sustinut
Medicul completează fișa de evaluare a rezultatului medical-parafată,
datată, semnată cu rezultatele investigațiilor paraclinice anexate în
original (viremia de final tratament si viremia de 12 saptamani de la

Medicul trimite dosarul de
evaluare la CAS iar aceasta
la CNAS

