Numal'ul de pacienti eligibili comunic1di de comisiile de specialitate ale Ministerului S1urntatii, penh'u fiecare terapie in parte aferenfll medicamentelor pentru care s-a emis Deciziei de incl11de1·e conditionat11 in Lisla in
perioadR decembrie 2021 - iulie 2022, pentru care detinllforii de autol'iz11tii de punere pe piafll prin reprezenhtntii lor legali, in conformitale cu prevcdel'lle Ordinului MS/CNAS 111· 735/976/2018 au depus IH CNAS cc1·erea
prin care isi ex primii disponibilit11lc11 pentru i11cepCl'eR 1>rocesului de negociere II conll'llctelor cost-volum/cost- volum -rez11lt11t - sihrntle achrnllzatH 28 iulie 2022
NR PAC EUGIBIU
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comunicat de
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ASTRAZENECA

5

EU UltY

da, criteriul 1

31.03,2022

ESKETAMINUM

SPRAVATO

SPRAY NAZAL SOLUTIE

28mg

30,0S.2022

CARIPRAZINUM

REAGILA

CAPSULE

1,5 MG,3 MG, 4,5
MG,6MG

1724/13,12.2021

16,12.2021

IXEKIZUMABUM

TALTZ

SOL,INJ

SO MG/ML

•

•

975/18.07.2022

22.07.2022

ENHERTU

PULB PT CONC PRT SOL PERF

100MG/S ML

•

•

TRASTUZUMABUM
DERUXTECANUM

920/07.07,2022

14.07.2022

ABEMACICUBUM

VERZENIOS

COMPR FJLM

SO, 100,150 MG

418/30.03,2022

651/25.05,2022

Estimarea populatlel ellglblle s-a
bazat pe datele nat!ona!e privind
rezidenta sl domlclllul persoanelor,
Incidenta sl evolutla tulburarll
depresive, prevalenta de 3,5-4,5% a
stadiului evolutiv, precum s! deflnltla
de caz; Populatle generala (medie
2021); 20,583.000; prevalenta de
3,5%: 7204; prevalenta de 4,5%:
9262; prevalenta medie; 8233; total
pacient! el!glbll!:8000

•

.

+ Datele urme aia a fl completate pe masura ce comlsll!e de specialitate ale M!nlsterulul Sanatatll vor comunica !ncadrarea Jn crlterllfe de ellglbllltate prevazute ln OUG nr 77/2011, gradul de substltulbllltate pentru medicamentele cu aceeasl lndkatle terapeutica sl numaru! de pacient!
el/glblU pentru fiecare arie terapeutica aferenta medicamentelor pentru care s-a emis declz!el de Includere cond!tlonata ln Usta s1 pentru care DAPP sl-au exprimat Jntentla de Intra ln procesul de negociere a contractelor cost votum/cost votum rezultat
Nota l, ln conformitate cu prevederile art 1111 c) sl ale art 4 alin (4) s1 {12) din Ordlnul MS/CNAS nr 735/976/2018, cu modlflca rlle sl completarlle ulterloare,ln termen de 5 zile lucratoare de la data publlcar!I pe site-ul CNAS a numarulul de padenii ellglblll, detlnatorll autorlzatlllor de
punere pe plata/ reprezentantll legall al acestora depun la sediul CNAS, Jn completarea cererii prin care lsl exprima dlsponlbllltatea pentru lnceperea procesulul de negociere, propunerea cu privire la elementele prevăzute la art. 12 alin. (10) şi (11) din ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2011, cu modlfldir!Je şl completările ulterioare, care stau la baza negocierii, respectiv procentul maxim al numărului estimat de paclenţl ce urmează a fi trataţi efectiv pe perioada de derulare a contractulul faţă de numărul de pacienţi el!glblll, volumele maximale de
unită\! terapeutice aferente numărulul estimat de paclenţt, preţul cu amănuntul maMlmal fără TVA/pretul maX!mal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutlcă din CANAMED-ul în vigoare la data depunerii propunerii şl procentele corespunzătoare tabelulul nr.1 sau tabelulul nr. 2 de la art,
12 aUn. (11) din Ordon anta de urgenţă a Guvernulut nr. 77/2011,cu modlflcărlte şi completărl!e ulterloare.
Nota 2· ln conformitate cu prevederlle art 4 alin {S) din Orei/nul MS/CNAS nr 735/976/2018, cu modlflcarlfe sl complelarlle ulterloare, detlnatorll autorlzatlUor de punere pe plata/ reprezentantll lega!l al acestora pot formula o singură solicitare de clarlflcare cu privire la lnformatllle
publicate pe site-ul CNAS legate de numarul paclenll!or ellg!blll, lndep!Jnlrea crlterlllor de eflglbllltate prevazute la art 12 alin {4) din oUG nr 77/2011 sl gradul de subslltulb!lltate al medkamentelor cu decizie de Includere condiţionată în Listă pentru aceeaşi lnd!caJle terapeutica, dupa
caz, pe care O depun la sediul CNAS ln termen de 5 zile lucratoare de la data pub!lcarll pe site-ul CNAS a acestor lnformat!l. pe perioada de sollcltare a clarlflcărll/clar!Fkărllor, care nu poate depăşi 30 de zlle calculate de !a data depunerl1 la sediul CNAS a primei solicitări de clarificare,
procesul de negociere nu poate fi lnl\lat.

