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Comisia locala de specialitate privind aprobarea tratamentului in
proceduri interventionale percutane (stent)- CAS BRAILA, constituita in baza
Deciziei nr.2630/01.10.2015 a Presedintelui-Director General al C.A.S.Braila

Regulament de functionare

Componenta comisiei :
Dr. BUJOR ANDA
Dr. MEIROSU SABINA (Directia de Sanatate Publica), conform adresei

DSP Braila nr.2023/16.03.20 15
Dr. CRUCERU SILVIA MIHAELA -(medic sefCAS Braila)

Medicamentele care se prescriu pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de
comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiei de
la nivelul CIAS Braila:

Clopidogrelum 75 mglzi
medicamente care se regasesc in cadrul sublistei CI - G3 (DCI-uri corespunzatoare
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de
compensare 100% din pretul de referinta).

Comisia urmareste conform protocolului, criteriile de includere/excludere din
tratament ( 9 luni dupa stentare) .

Medicul curant cardiolog, care are in evidenta pacientul si care isi desfasoara
activitatea intr-o unitate sanitara aflata in contract cu CI AS Braila, va intocmi
dosarul pacientului pentru care se doreste initierea tratamentului.

Avand competenta judeteana, comisia va analiza doar dosarele pacientilor
asigurati CAS Braila.

Dosarul va contine urmatoarele documente:
1. referatul tip de initiere a tratamentului pentru pacient, completat

integral, semnat, parafat, cu stampila institutiei sanitare, datat.
2. documente care sustin datele completate in referat:

-copie dupa biletul de externare din spital al pacientului,
cu mentionarea datei implantului de stent

3. copie carte de identitate
4. dovada calitatii de asigurat a pacientului -adeverinta asigurat,

adeverinta de salariat, cupon de pensie, certificat de persoana cu
handicap (dupa caz)



Comisia se va intruni lunar, sau la nevoie, dupa caz, va analiza dosarele si va
consemna in registrul de procese verbale al comisiei.

Dosarele incomplete sau incorect Întocmite nu vor fi aprobate, iar Întreaga
responsabilitate pentru intarzierea solutionarii dosarului revine in exclusivitate
medicului curant.

Un exemplar al deciziei se pastreaza la nivelul CAS Braila pentru analiza si
validarea prescriptiei medicale in vederea decontarii, iar unul se inmaneaza
pacientului/apartinatorului, pentru a se prezenta la medicul curant care a intocmit
dosarul, pentru initierea tratamentului.

Medicul curant intocmeste prescriptia medicala pe care o mmaneaza
pacientului impreuna cu copia deciziei.

Pentru eliberarea medicamentului, bolnavul prezinta farmaciei cu circuit
deschis prescriptia medicala si copia deciziei.

Pacientul pastreaza copia deciziei de aprobare pe toata perioada de valabilitate
a acesteia.

Farmacia va elibera reteta cu medicamentele care necesita aprobarea comisiei
locale de specialitate doar daca reteta este insotita de decizie

Retetele prescrise si eliberate bolnavilor care nu sunt in evidenta CAS Braila cu
decizie vor fi refuzate la plata.

Prescrierea si eliberarea medicamentelor se va face cu respectarea
prevederilor actelor normative in vigoare din domeniu.
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