PAŞII DE PARCURS PENTRU ACCESUL LA TRATAMENT
PRIN C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

• Pacientul, cu bilet de trimitere de la medicul de familie şi cardul de sănătate, se va
prezenta pentru consultaţie şi evaluare la un medic specialist din unul dintre centrele
desemnate din ţară, în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
• În urma evaluării, dacă acesta corespunde criteriilor de eligibilitate conform
protocolului elaborat de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, pacientul va
primi voucherul pentru investigaţiile necesare la dosarul de aprobare.
• Voucherul va fi utilizat pentru efectuarea setului de investigaţii necesare în unul
dintre laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon.
• Rezultatul primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, dacă în urma
investigaţiilor stabileşte că pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeşte
dosarul pentru aprobarea tratamentului şi îl înmânează pacientului.
• Pacientul va depune dosarul (conform „precizări depunere dosar” şi conform „opis
dosar iniţiere”) la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală medicul
curant (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.)
• C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va transmite dosarul la CNAS
• Comisia de specialitate din cadrul CNAS analizează dosarul şi transmite decizia
către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
• C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va pune la dispoziţie pacientului decizia comisiei CNAS și
lista farmaciilor care au încheiat contract pentru eliberarea acestei terapii
• În cazul în care dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la
medicul curant, care îi va elibera prescripţia medicală
• Cu prescripţia medicală şi cu o copie a deciziei de aprobare va merge la una din
farmaciile care au contract încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru ridicarea
tratamentului
• La 12 săptămâni de la terminarea terapiei pacientul depune la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
FIȘA DE EVALUARE A REZULTATULUI MEDICAL completată integral, datată,
semnată și parafată de medicul curant (prescriptor) cu investigaţiile paraclinice
corespunzătoare ataşate (în original, datate şi asumate prin semnătură şi parafă de către
persoana care le-a efectuat)
Pentru orice alte situaţii întâlnite pe parcursul acestui proces sau dacă aveţi
orice neclarităţi vă rugăm să contactaţi medicul curant sau C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..

