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DECIZIA NR. 142 / 28.02.2019
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, dr. Rasnoveanu Mihaela Delia, având în
vedere:
-

-

prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările
ulterioare, republicată;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr. 715/13.09.2017,
DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 05.03.2019, se actualizează componența Comisiei oncologice, astfel:
-

Dr. Raican Stefan - medic specialist hematology
Dr. Giovani Marian – medic primar hematolog
Dr. Andrei Cristina – medic primar radiolog
Dr. Mihalache Daniela – medic pr. Anatomopatolg
Dr. Voicu Dragoș - medic primar chirurg
Dr. Țovîrnac Florin – medic prima obs.-ginec.
Dr. Grecu Anatol –medic primar urolog
Dr. Dr. Lăpușneanu Lucian
Dr. Turtoi Iulian- medic primar oncolog
Cons. jr. Gheorghe Luminița

- Președinte;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
– Membru;
- Secretar

Art. 2. Atribuțiile Comisiei oncologice:
- decide tratamentul cel mai adecvat pacienților oncologi, precum și planul personalizat de
diagnostic şi tratament;
- aprobă tratamentul specific conform protocoalelor terapeutice;
- aprobă inițierea/continuarea tratamentului, prescrierea, monitorizarea și decontarea
medicamentelor specific bolilor cornice pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- respectă criteriile de eligibilitate, de excludere și de prioritizare a pacienților eligibili în
vederea includerii în tratament în conformitate cu protocoalel terapeutice prevăzute în
Ordinul MPS/CNAS nr. 1301/500/2008;
- aprobă inițierea și/sau continuarea tratamentelor conform HOTĂRÂRII Nr. 720 din 9 iulie
2008 pentru aprobarea Listei 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, precum şi denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate, precum și Hotărârilor de Guvern și Ordinelor MS/CNAS

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile
acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Ordinelor pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătatecare se aplică în
fiecare an.
Art. 3. Orice hotărâre a comisiei se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.
Art. 4. Activitatea comisiei:
1. Prezentarea noului caz diagnosticat, de către președintele comisiei ;
2. Analiza dosarului pacientului în plenul comisiei;
3. Emiterea deciziei terapeutice;
4. Medicii curanţi comunică pacientului decizia comisiei.
Art. 5.
(1) Comisia oncologică se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie;
(2) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei, conducerea instituției poate delega
atribuțiile unui alt reprezentant al instituției;
(3) Comisia oncologică aprobă/respinge referatele justificative cu votul majorității simple a
membrilor prezenți la data ședinței;
(4) După fiecare ședință a comisiei, pe referatele justificative depuse de pacient sau aparținători ,
însoțite de documente, se menționează perioada de aprobare a tratamentului sau motivele
neavizării tratamentului, după caz.
Art. 6. Cu comunicarea prezentei decizii se însărcinează Serviciul RUNOS din cadrul spitalului.
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 2, și va constitui anexă la
Fișa postului.

MANAGER,
Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia

Director medical,
Dr. Neacsu Alina

Biroul juridic,
Cons. jr. Gheorghe Luminița
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