
 

INFORMARE 

 cu privire la raspunsul formulat de Comisia de specialitate relevanta a 

 Ministerului Sanatatii referitor la solicitarea de clarificare a numărului de 

 pacienţi eligibili aferent populaţiei infectate cu virus C cu insuficienţă renală 

cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză 

 

Avand in vedere: 

- Comunicatul cu privire la solicitarea de clarificare a numărului de pacienţi eligibili 

aferent populaţiei infectate cu virus C cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent 

de gradul de fibroză publicat pe pagina web a  CNAS in data de 29.06.2018 

- Adresa 30915/04.07.2018 prin care Ministerul Sanatatii transmite CNAS punctul de 

vedere al Comisiei de specialitate relevanta a Ministerului Sanatatii cu privire la solicitarea de 

clarificare a numărului de pacienţi eligibili a companiei MERCK SHARP & DHOME 

ROMÂNIA SRL 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de 

contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi 

derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat potrivit cărora " (6) Informarea 

cu privire la răspunsul formulat de comisia de specialitate relevantă a Ministerului Sănătăţii 

în condiţiile alin. (5) se publică pe pagina web a CNAS în termen de 5 zile lucrătoare de la 

comunicare.” 

aducem la cunoștința tuturor celor interesaţi punctul de vedere al Comisiei de 

gastroenterologie a Ministerului Sanatatii comunicat prin adresa 30915/04.07.2018: 

“Referitor la solicitarea reevaluarii numarului estimat de pacienti cu Hepatita cronica 

HCV si insuficienta renala severa- dializati- Comisia de gastroenterologie isi mentine punctul 

de vedere si considera ca cifra propusa de 100 de pacienti este corecta. S-a tinut seama de 

experienta anilor precedenti dar si de realitatile bazate pe studii. 

Cifrele estimative ale posibililor infectati cu virus C intre pacientii cu insuficienta renala 

cronica dializati (17%) nu reflecta si necesitatea tratarii acestora ( pacienti coinfectati cu B, 

ciroze decompensate, lipsa argumentelor pentru includerea in tratament, refuzul pacientilor, 

efectuarea tratamentului antiviral posttransplant, contraindicatii de alt tip ale tratamentului 

antiviral, etc).” 


