
 
 
 
 
 
 

Totul despre accesul la tratamentul fără interferon 
 
 
 

 
Aproape o mie de pacienţi care suferă din cauza hepatitei C şi a cirozei hepatice C au primit 
până acum vouchere pentru investigaţii de laborator, necesare la întocmirea dosarelor pentru 
aprobarea tratamentului fără interferon. 

 
Paşii pe care trebuie să îi parcurgă pacientul cu hepatita C şi ciroză hepatică C pentru a avea 
acces la tratamentul fără interferon sunt: 

 
  Cu un bilet de trimitere de la medicul de familie şi cardul de sănătate, pacientul se va 

prezenta  pentru consultaţie şi evaluare la un medic specialist din unul dintre centrele 
desemnate din ţară. 

     Dacă în urma evaluării, medicul decide că pacientul corespunde criteriilor de 
eligibilitate, pacientul va primi un voucher pentru investigaţii. Atenţie! Voucherul va fi 
utilizat pentru efectuarea setului de investigaţii necesare doar în unul dintre 
laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon. 

  Pacientul va înmâna rezultatul primit de la laborator medicului curant,  care stabileşte în 
urma investigaţiilor dacă pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate şi întocmeşte 
dosarul pentru aprobarea tratamentului. 

     Dosarul îi va fi înmânat pacientului. 
  Pacientul trebuie să depună dosarul la casa de asigurări cu care se află în relaţie 

contractuală medicul curant. 
  Reprezentanţii casei de asigurări unde a fost depus dosarul îl vor transmite, mai departe, 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
     Dosarul este analizat de comisia de specialitate din cadrul CNAS, care ia o decizie privind 

eligibilitatea şi o transmite casei de asigurări unde a fost depus dosarul. 
     Casa de asigurări respectivă va transmite pacientului decizia comisiei CNAS. 
     Dacă dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la medicul curant, 

care îi va elibera o prescripţie medicală pentru tratament. 
     În urma investigaţiilor făcute până acum s-a constatat însă că doar 60% dintre pacienţi 

îndeplinesc criteriile necesare pentru a avea acces la acest tratament inovativ.



 


