
N E C O N F I D E N T I A L

Nr . P 2117 din 07. 02. 2018 

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR 
DE SERVICII MEDICALE ȘI DE MEDICAMENTE

AFLAȚI ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CAS NEAMȚ

A. În urma publicării în Monitorul Oficial al României nr. 112/ 06. 02. 2018 a Ordinului
MS/  CNAS  nr.  89/  300/  2018  privind  modificarea  şi  completarea  anexei  nr.  1  la  Ordinul
ministrului  sănătăţii  publice  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de Asigurări  de  Sănătate  nr.
1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor  terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferente denumirilor comune internaţionale  prevăzute în Lista cuprinzând denumirile  comune
internaţionale  corespunzătoare  medicamentelor  de  care  beneficiază  asiguraţii,  cu  sau  fără
contribuţie  personală,  pe  bază  de  prescripţie  medicală,  în  sistemul  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  aprobată  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  720/2008,  pe  site-ul  CNAS,  în  secțiunea
“Informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice” au fost postate actualizările
protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 89/ 300/ 2018.

B. Prin ordinul CNAS nr. 301/ 2018 a fost modificat și completat Ordinul CNAS nr. 14/
2017 cu un nou formular specific, respectiv:

Cod formulat specific DCI/ afecțiune
L01XE07-II LAPATINIBUM în asociere cu capacitabina –

tratament boală metastatică
și nu au fost actualizate formularele specifice:
L01XB07 - LAPATINIBUM – linia I în asociere cu tratament hormonal.
L01XC08 – PANITUMUMABUM.
În acest sens, pe site-ul CNAS în secțiunea “Informații pentru furnizori – medicamente –

formulare  specifice”  au  fost  postate  cele  3  formulare  specifice  în  fișierul  cu  denumirea
“Formulare  specifice  Ordin  301/  2018”.  Ordinul  CNAS  nr.  301/  2018  a  fost  publicat  în
Monitorul Oficial al României, partea I nr. 112 din data de 06. 02. 2018.

C. În PIAS se regăsește noul formular specific mai sus menționat și schema terapeutică
aferentă. În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligția de
a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.
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