ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR INTERESAŢI DE TRATAMENTUL
FĂRĂ INTERFERON ÎN HEPATITA C / CIROZA HEPATICĂ C
-PRECIZĂRI DEPUNERE DOSARELa C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se pot depune dosarele complete (conform
opisului) întocmite numai de către medicii din specialităţile gastroenterologie sau
boli infecţioase in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., care îşi desfăşoară activitatea
in centrele universitare desemnate pentru a putea întocmi aceste dosare.
1. Dosarele se depun in 2 exemplare (original si xerocopie) îndosariate, astfel:
- personal de către solicitant (nu împuternicit) la registratura instituţiei;
- prin poştă* (În cazul în care adresa de corespondenţă este diferită faţă de
adresa din actul de identitate, se va face notă în clar cu adresa de corespondenţă
pe cerere sau pe copia actului de identitate).
2. Documentele din dosar vor avea strict aceeaşi ordine cu cea din opis.
3. Dosarele vor fi întocmite de către medicii curanţi cu respectarea protocolului
terapeutic în vigoare si a precizărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
valabile la acel moment.
4. Atragem atenţia ca depunerea unui dosar incomplet din punct de vedere
al documentelor necesare (conform opisului), poate duce la întârzierea
deciziei finale asupra dosarului.
5. După emiterea deciziilor de către Comisia de specialitate a C.N.A.S. pentru
aprobarea terapiei, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va contacta solicitanţii în cel mai
scurt timp pentru a le pune la dispoziţie aceste decizii. Contactarea se va face
telefonic la numerele menţionate în cerere iar în cazurile de eşec repetat,
deciziile se transmit prin poştă**.

PROGRAM DEPUNERE DOSARE:
LUNI – JOI 09.00 – 16.00
VINERI
09.00 – 14.00
Având în vedere condiţiile speciale de acordare ale acestui tratament, vă rugăm
să înţelegeţi că regulile de mai sus sunt obligatorii şi nu se vor putea face derogări.
* Pentru persoanele care transmit dosarele prin poştă, acolo unde se vor constata documente lipsă, se va purta corespondenţă ulterioară
pentru completarea dosarelor.
** Pentru dosarele respinse se transmit deciziile direct prin poştă la adresa de corespondenţă

