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Începând cu 1 iunie, 
există în derulare şi un 
contract de tip cost-vo-
lum-rezultat (C-V-R), în 
cadrul căruia pot benefi-
cia de tratament pacienţii 
adulţi, fără ciroză hepati-
că sau cu ciroză hepatică 
compensată, care în ur-
ma tratamentelor anteri-
oare cu medicamente cu 
acţiune antivirală directă 
nu au obţinut răspuns te-
rapeutic. Contractul pre-
vede tratamente pentru 
un număr de 300 de pa-
cienţi eligibili, iar până 
la această dată au fost 
transmise de medicii cu-
ranţi şi confirmate în Plat-
forma Informatică a Asi-
gurărilor Sociale de Sănă-
tate (PIAS) un număr de 
61 de formulare specifice. 
Tratamentul adulţilor es-
te asigurat de medici din 
specialitatea gastroente-
rologie şi boli infecţioase 
aflaţi în relaţie contrac-
tuală cu casele de asigu-
rări din 16 judeţe (Arad, 
Bacău, Braşov, Bucureşti, 
Cluj, Constanţa, Dolj, Ga-
laţi, Iaşi, Bihor, Argeş, 

Vâlcea, Sibiu, Sucea-
va, Mureş, Timiş) şi CAS 
AOPSNAJ. Pentru copii, 
tratamentul este asigurat 
de medici din specialita-
tea gastroenterologie pe-
diatrică şi boli infecţioase 
aflaţi în relaţie contractu-
ală cu casele de asigurări 
de sănătate din 11 judeţe 
(Bucureşti, Bihor, Braşov, 
Cluj, Constanţa, Dolj, Ga-
laţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Ti-
miş) şi CAS AOPSNAJ. În 
contextul pandemiei de 
COVID-19, aplicarea mă-
surilor implementate pen-
tru a asigura accesul pa-
cienţilor eligibili cu hepa-
tită C la tratamentele fă-
ră interferon au fost pre-
lungite până la data de 30 
septembrie. Pacienţii cu 
domiciliu în alt judeţ de-
cât cel prin care se deru-
lează contractul C-V-R şi 
pentru care a fost iniţiat 
tratamentul fără interfe-
ron au posibilitatea să ri-
dice prescripţiile medicale 
din judeţul în care acesta 
domiciliază, în baza unei 
proceduri afişate pe site-
ul CNAS.

Reglementări 
speciale pentru 
tratamentul 
bolnavilor de 
hepatită C 

Accesul pacienților cu hepatită C la 
tratamentul fără interferon, este asigurat 
în perioada pandemiei, prin reglementări 
speciale. Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate asigură tratamente fără 
interferon pentru 17.500 de pacienți 
adulți cu hepatită C, indiferent de stadiul 
de fibroză şi ciroză compensate, în 
perioada februarie - iulie, 4.158 de bolnavi 
accesând acest tip de medicație. 

Dacă faceţi ultimele 
pregătiri pentru vacanţă, 
trebuie să acordaţi o 
atenţie deosebită locu-
lui în care urmează să vă 
cazaţi, transportului până 
la destinaţie şi în  excursii! 
Și nu uitaţi să evitaţi lo-
curile aglomerate şi să 
păstraţi distanţa socială 
oriunde aţi merge! Nu es-
te de glumă! Rata de in-
fectare cu noul coronavi-
rus este mai mare în ju-
deţele în care este dezvol-
tat turismul. Atenţionarea 
vine chiar de la minis-
trul Sănătăţii, Nelu Tăta-
ru, care avertizează asu-
pra faptului că majorita-
tea cazurilor noi depista-
te sunt din regiuni frec-
ventate şi aglomerate de 
turişti. „Avem în acest 
moment mai multe in-
fectări în Argeş, Dâmbo-
viţa, Prahova. (...) În 15 
mai am intrat în stare de 
alertă şi am început mă-
surile de relaxare. Am re-
laxat cu măsuri uşoare, 
uşor controlabile. Oda-
tă cu deschiderea tera-
selor, am avut ordine co-

mune, ministrul Sănătă-
ţii cu ministrul de resort. 
Indiferent că este minis-
trul Turismului, ministrul 
Sportului, că a fost minis-
trul Educaţiei, am avut or-
dine comune care specifi-
cau foarte clar şi normele 
de aplicare în momentul 
desfăşurării acestor ac-
tivităţi. Și-au asumat cei 
din HoReCa, şi cei care îşi 
desfăşurau alte activităţi 
economice, respectarea 
acestor reguli. Dacă aces-
te reguli se respectau, 
nu aveam probleme şi 
nu aveam o creştere ac-
centuată a transmiterii în 
comunitate sau aveam o 
creştere care era contro-
labilă. În momentul în ca-
re nu s-a respectat acest 
lucru, şi aţi văzut şi dum-
neavoastră ce se întâmplă 
şi pe litoral, avem o trans-
mitere. Litoralul este o 
zonă în care populaţia vi-
ne, îşi petrece o săptămâ-
nă, se infectează, se reîn-

toarce în judeţele de baş-
tină, şi acolo putem ve-
dea creşterile”, a spus mi-
nistrul Nelu Tătaru, într-o 

conferinţă de presă care a 
avut loc, la Iaşi.    

Relaxarea din tim-
pul vacanţei fără păstra-
rea măsurilor de protecţie 
va fi urmată de un număr 
şi mai mare de îmbolnă-
viri. Medicii se aşteaptă ca 
tot mai mulţi români să se 

confrunte cu forme seve-
re de boală şi să aibă ne-
voie de îngrijire în secţiile 
de terapie intensivă. De 
asemenea, şi numărul de-
ceselor va creşte în pe-
rioada următoare. “Am 
avut peste 1.000 de ca-
zuri noi, zilnic, în ultime-
le două săptămâni aproa-
pe, şi consecinţa acestei 
acumulări de cazuri nu-
meroase va fi după un 
anumit interval, de ca-
re  ne-am apropiat foarte 
mult în momentul de faţă, 
creşterea numărului de 
cazuri şi numărului de de-
cese în secţiile de terapie 
intensivă. Sunt convins că 
dacă am face o curbă, o 
să vedem că această cur-
bă are, în continuare, un 
caracter crescător. Dar, 
numărul de cazuri în sec-
ţiile de terapie intensivă şi 
decesele vor creşte în pe-
rioada următoare”, a spus 
prof. dr. Alexandru Rafi-
la, preşedintele Societă-
ţii Române de Microbiolo-
gie la o emisiune difuza-
tă de postul de televiziu-
ne Digi 24.

Atenție unde vă petreceți vacanța și cu ce 
mijloace de transport vă deplasați prin stațiuni! 

Turiştii sunt printre cei 
mai expuşi infectării cu 
noul coronavirus 

Încă de la începutul sezonului turistic, 
rata de infectare cu virusul SARS-CoV 2 
a crescut masiv, în România. Nepăsarea 
duce inevitabil la răspândirea cu uşurință 
a coronavirusului. Specialiştii recomandă 
respectarea cât mai strictă a măsurilor de 
prevenire, la destinație, la plajă, la terase, 
dar mai ales în timpul deplasărilor. Aceştia 
avertizează şi asupra faptului că turiştii care 
folosesc mijloacele de transport în comun 
se expun şi mai mult unui risc major. 

Numărul de 
cazuri în secţiile 
de terapie 
intensivă şi 
decesele 
vor creşte 
în perioada 
următoare”
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