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23 de maig del 2018

Altres disposicions
Decret
Vist el Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment
costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de
les tarifes de responsabilitat;
Vist l’annex d’aquest Decret en què s’estableix els medicaments per als quals es pren en càrrec el 100%
de les tarifes de responsabilitat, així com les condicions de reembossament que fan referència al règim de
prescripció i de dispensació, a indicacions concretes o bé a controls determinats;
Vistes les actualitzacions efectuades en aquest Decret per incorporar nous medicaments o actes especialment costosos, aprovades per decrets de data 11 de juliol del 2012, 22 de maig del 2013, 14 de gener
del 2015, 25 de juny del 2015, 26 d’agost del 2015, 13 de gener del 2016, 6 d’abril del 2016, 20 de juliol del
2016, 21 de setembre del 2016 i 14 de desembre del 2016;
Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica l’annex del Decret en funció dels nous medicaments i
de la informació disponible;
Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió
del 24 d’abril del 2018;
El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 16 de maig del 2018 aprova aquest Decret
amb el contingut següent:

Decret
Article 1
S’afegeix a l’annex del Decret del 16 de novembre del 2011, el medicament que es detalla a continuació,
en les condicions que s’estableixen:
J05AX ALTRES ANTIVIRALS
Glecaprevir, Pibrentasvir: ús hospitalari (H).
Prescripció: per part de metges especialistes en medicina interna i en gastroenterologia acreditats al Centre Hospitalari Andorrà, seguint el protocol de tractament de l’hepatitis C aprovat pel Ministeri de Salut.

Disposició transitòria
Aquesta modificació s’aplica als medicaments dispensats en els tres mesos anteriors a la data d’entrada
en vigor d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Govern

Andorra la Vella, 16 de maig del 2018
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
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