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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
privind organizarea ºi finanþarea programelor de sãnãtate în anul 2001
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere dispoziþiile art. 16 alin. (3), art. 34, art. 99 alin. (1) ºi art. 93 alin. (2), lit. b) ºi d) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 66 din Contractul-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 165/2001, ale Hotãrârii Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sãnãtate finanþate în
anul 2001 din bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, ale art. 1
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001, Referatul de aprobare al Departamentului politici
bugetare nr. 819/2001,
în temeiul dispoziþiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din
29 martie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Programele de sãnãtate prevãzute în anexele
nr. 1Ñ14 care fac parte integrantã din prezentul ordin se
finanþeazã, în anul 2001, din bugetul Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate.
(2) Din sumele prevãzute pentru programele de sãnãtate
se finanþeazã cheltuielile necesare pentru asigurarea unor
medicamente ºi materiale sanitare, în spital ºi în ambulatoriu,
specifice unor boli cu consecinþe grave asupra stãrii de
sãnãtate a populaþiei.
Art. 2. Ñ Pentru realizarea obiectivelor menþionate la art. 1
alin. (2) se aprobã scopul, obiectivele, instituþiile coordona-

toare, instituþiile cu responsabilitãþi în realizarea programelor de
sãnãtate, natura cheltuielilor, indicatorii specifici, instituþiile
implicate în realizarea indicatorilor, precum ºi responsabilitãþile
în controlul fondurilor alocate, cuprinse în anexele la prezentul
ordin.
Art. 3. Ñ Finanþarea programelor de sãnãtate din bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate se efectueazã de
casele de asigurãri de sãnãtate în cadrul bugetului aprobat
pentru cheltuieli materiale ºi prestãri de servicii cu caracter
medical.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 535/31.VIII.2001

Art. 4. Ñ Sumele alocate pentru fiecare program de
sãnãtate sunt stabilite în funcþie de numãrul de bolnavi trataþi
ºi de costul mediu pe bolnav.
Art. 5. Ñ Defalcarea sumelor alocate pe spital ºi în ambulatoriu se face de casele de asigurãri de sãnãtate în colaborare cu direcþiile de sãnãtate publicã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
Art. 6. Ñ Alocarea sumelor destinate programelor de
sãnãtate se face pe baza unor contracte distincte încheiate
între casele de asigurãri de sãnãtate ºi unitãþile prestatoare
de servicii medicale, implicate în derularea programelor de
sãnãtate.
Art. 7. Ñ (1) Finanþarea programelor de sãnãtate se face
lunar din fondurile realizate de casele de asigurãri de sãnãtate
ºi din fondul de redistribuire, la cererea fundamentatã a
unitãþilor prestatoare de servicii prin care se deruleazã programele de sãnãtate respective.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate vireazã cu ordin de
platã suma aprobatã pentru finanþarea programelor de
sãnãtate, în contul unitãþilor prestatoare de servicii medicale.
Art. 8. Ñ (1) Casele de asigurãri de sãnãtate transmit
lunar Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, pânã la data
de 11 a lunii urmãtoare, o datã cu raportarea contului de
execuþie, sumele alocate de acestea pentru fiecare program
de sãnãtate, sumele utilizate de unitãþile prestatoare de servicii medicale care deruleazã aceste programe, precum ºi indicatorii realizaþi.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaþia de a
asigura, pe baza situaþiilor trimestriale transmise de unitãþile
prestatoare de servicii medicale, evidenþa nominalã a

bolnavilor care beneficiazã de medicamente prescrise în cadrul
programelor de sãnãtate, în spital ºi ambulatoriu.
Art. 9. Ñ (1) Casele de asigurãri de sãnãtate rãspund de
asigurarea fondurilor aprobate pentru derularea programelor de
sãnãtate, de raportarea ºi de controlul indicatorilor fizici, de
eficienþã ºi de rezultate.
(2) Controlul raportãrii indicatorilor prevãzuþi în programele
de sãnãtate finanþate din bugetul Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate, precum ºi organizarea ºi conducerea evidenþei
nominale a bolnavilor care beneficiazã de medicamente prescrise în cadrul programelor, în spital ºi ambulatoriu, vor fi
efectuate de casele de asigurãri de sãnãtate, trimestrial, la
unitãþile prestatoare de servicii medicale care deruleazã aceste
programe.
(3) Datele privind controlul fondurilor alocate unitãþilor prestatoare de servicii medicale vor fi transmise Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate trimestrial, o datã cu depunerea de cãtre
casele de asigurãri de sãnãtate a dãrii de seamã contabile.
Art. 10. Ñ Modificarea volumului ºi structurii programelor
de sãnãtate pe parcursul derulãrii finanþãrii acestora, în funcþie
de necesitãþi ºi cu încadrarea în bugetul aprobat, se aprobã
de preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate în
calitate de ordonator principal.
Art. 11. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi cele asimilate acestora, precum ºi direcþiile de specialitate din cadrul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate sunt obligate sã aducã la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 18 iulie 2001.
Nr. 450.
ANEXA Nr. 1
P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 3

1. Denumirea programului:
Supravegherea ºi controlul tuberculozei
2. Scopul:
Ñ scãderea morbiditãþii ºi mortalitãþii cauzate de tuberculozã, prin asigurarea medicamentelor specifice în spital ºi
ambulatoriu pentru tratamentul bolii ºi a materialelor consumabile pentru investigaþii
3. Obiective principale:
Ñ tratarea în proporþie de 100% a cazurilor noi de tuberculozã confirmate
Ñ vindecarea în proporþie de 85% a cazurilor noi de tuberculozã pulmonarã pozitivã microscopic
Ñ vindecarea cu primul retratament a 75% din cazurile de
tuberculozã pulmonarã pozitivã la examenul microscopic, eliminatoare de bacili sensibili
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul de Pneumoftiziologie ”Prof. dr. Marius NastaÒ,
Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Institutul de Pneumoftiziologie ”Prof. dr. Marius NastaÒ,
Bucureºti
Ñ reþeaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare
TBC, sanatorii TBC, secþii, preventorii)
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare:
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor Ñ cheltuieli materiale ºi servicii:
Ñ medicamente antituberculoase/de prima linie ºi de rezervã
Ñ materiale consumabile pentru investigaþii

7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

numãr
numãr
numãr
numãr
numãr

de
de
de
de
de

cazuri noi în tratament
cazuri cu retratament
bolnavi cronici
examene radiologice efectuate
examene bacteriologice efectuate

¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu tratament + investigaþii/bolnav nou bk +
(categoria I OMS)
Ñ cost mediu tratament + investigaþii/bolnav cu retratament
(categoria II OMS)
Ñ cost mediu tratament + investigaþii/bolnav cu TBC extrapulmonar (categoria III OMS)
Ñ cost mediu tratament + investigaþii/bolnav cronic polirezistent
Ñ cost mediu/examen radiologie
Ñ cost mediu/examen bacteriologic
¥ de rezultat:

Ñ numãr de cazuri noi bk+microscopic diagnosticate
Ñ numãr de cazuri noi bk+diagnosticate ºi tratate
Ñ numãr de cazuri noi bk+diagnosticate, tratate ºi
vindecate
Ñ numãr de cazuri cu abandon terapeutic
Ñ numãr de decese prin TBC
8. Evaluare:
Ñ Institutul de Pneumoftiziologie ”Prof. dr. Marius NastaÒ,
Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului:
casele de asigurãri de sãnãtate.
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ANEXA Nr. 2
P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 4

1. Denumirea programului:
Supravegherea ºi controlul infecþiei HIV/SIDA
2. Scopul:
Ñ creºterea speranþei de viaþã a bolnavilor infectaþi
HIV/SIDA, prin terapia ARV, utilizând schemele terapeutice
conform indicatorilor din Ghidul terapeutic al C.N.L.A.S.
3. Obiective principale:
Ñ menþinerea sistemului imunitar al bolnavilor infectaþi la
un nivel protector faþã de infecþiile oportuniste prin terapia
ARV ºi faþã de infecþiile asociate
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul de Boli Infecþioase ”Prof. dr. Matei BalºÒ,
Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Centrul regional Bucureºti (Institutul de Boli Infecþioase
”Prof. dr. Matei BalºÒ, Bucureºti)
Ñ Centrul regional Bucureºti (Spitalul Clinic de Boli
Infecþioase ”Dr. Victor BabeºÒ)
Ñ Centrul regional Craiova (Spitalul Municipal de Boli
Infecþioase Nr. 9)
Ñ Centrul regional Timiºoara (Spitalul Clinic de Boli
Infecþioase ”Victor BabeºÒ)
Ñ Centrul regional Târgu Mureº (Spitalul Municipal, Clinica
de Boli Infecþioase Nr. 1)
Ñ Centrul regional Braºov (Spitalul de Boli Infecþioase)
Ñ Centrul regional Cluj-Napoca (Spitalul Municipal de Boli
Infecþioase)
Ñ Centrul regional Iaºi (Spitalul Clinic de Boli Infecþioase)

Ñ Centrul regional Constanþa (Spitalul Clinic de Boli
Infecþioase Constanþa)
Ñ spitale cu secþii care au în competenþã îngrijirea bolnavilor de HIV/SIDA
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate.
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii:
Ñ medicamente ARV ºi pentru infecþiile asociate
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi în tratament, pe tipuri de terapie
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav HIV/SIDA în tratament, pe tipuri de
terapie
Ñ cost mediu tratament infecþii asociate/bolnav
¥ de rezultat:

Ñ numãr de cazuri HIV diagnosticate
Ñ numãr de cazuri SIDA diagnosticate
Ñ numãr de cazuri de apariþie a tulpinelor HIV mutante,
rezistente la tratament
Ñ numãr de decese prin SIDA
8. Evaluare:
Ñ Centrele regionale judeþene ºi din municipiul Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 3

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 5

1. Denumirea programului:
Prevenirea ºi controlul bolilor cu transmitere sexualã
2. Scopul:
Ñ reducerea morbiditãþii în bolile cu transmitere sexualã
prin asigurarea medicamentelor în spital ºi ambulatoriu
3. Obiective principale:
Ñ reducerea incidenþei bolilor cu transmitere sexualã
Ñ creºterea procentului de pacienþi diagnosticaþi ºi trataþi
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Centrul dermato-venerice ”Prof. dr. LonghinÒ
Ñ Comisia de specialitate dermatovenerologie din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Centrul dermato-venerice ”Prof. dr. LonghinÒ
Ñ unitãþi sanitare cu secþii cu profil de dermatovenerologie
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente

6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

numãr
numãr
numãr
numãr

de
de
de
de

pacienþi
contacþi
pacienþi
pacienþi

cu
de
cu
cu

sifilis trataþi
sifilis trataþi
infecþie gonococicã trataþi
infecþii chlamydiene trataþi

¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/pacient cu sifilis tratat
Ñ cost mediu/pacient cu infecþie gonococicã tratat
Ñ cost mediu/pacient cu infecþie chlamydianã tratat
¥ de rezultat:

Ñ numãr de pacienþi diagnosticaþi
Ñ numãr de pacienþi diagnosticaþi ºi trataþi
8. Evaluare:
Ñ Centrul dermato-venerice ”Prof. dr. LonghinÒ
Ñ Comisia de specialitate dermatovenerologie din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 4

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 8

1. Denumirea programului:
Prevenirea ºi controlul dependenþei de droguri ºi patologia
indusã Ñ adulþi ºi copii

2. Scopul:
Ñ reducerea fenomenelor de abuz de droguri ºi sevraj prin
asigurarea medicaþiei specifice în spital ºi ambulatoriu
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3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea cu 10%Ñ15% a afecþiunilor asociate consumului de droguri
Ñ reducerea la sub 10% a mortalitãþii specifice prin supradozare
Ñ reducerea cu 10% a proporþiei reluãrii consumului de
droguri (a recãderilor)
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Spitalul Clinic ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ
Ñ Spitalul Clinic Central de Copii ”Grigore AlexandrescuÒ
Ñ Spitalul de Psihiatrie ”BãlãceancaÒ
Ñ Spitalul de Psihiatrie Socola Iaºi
Ñ Spitalul de Psihiatrie Constanþa
Ñ Spitalul de Psihiatrie Sibiu
Ñ L.S.M. sector 4, Bucureºti
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente

6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi cu intoxicaþie acutã prin supradozaj
sau sevraj trataþi
Ñ numãr de cure de dezintoxicare
Ñ numãr de bolnavi cu tratament de substituþie
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav cu intoxicaþie acutã prin supradozaj
sau sevraj
Ñ cost mediu/curã de dezintoxicare
Ñ cost mediu/bolnav cu tratament de substituþie
¥ de rezultat:

Ñ numãr de bolnavi cu afecþiuni asociate consumului de
droguri
Ñ numãr de decese prin supradozare de droguri sau
sevraj
Ñ numãr de pacienþi care au reluat consumul de droguri
8. Evaluare:
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 5

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 13

1. Denumirea programului:
Sãnãtatea mintalã ºi profilaxia în patologia psihiatricã ºi
psihosocialã
2. Scopul:
Ñ îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor cu prim episod de schizofrenie prin tratament cu antipsihotice moderne ºi
a bolnavilor cu episod depresiv major prin tratament cu antidepresive moderne
3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea duratei de spitalizare cu 10%Ñ15% a bolnavilor cu prim episod de schizofrenie ºi cu 25% a bolnavilor cu
episod depresiv major
Ñ reducerea efectelor secundare la 70%Ñ90% dintre
bolnavi
Ñ diminuarea recãderii ºi recurenþei cu 50% pe an
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil din centre universitare: Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Timiºoara, Târgu Mureº,
Craiova
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ unitãþi sanitare de psihiatrie ºi secþii de psihiatrie;
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:

6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2 Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi cu schizofrenie trataþi
Ñ numãr de bolnavi cu episod depresiv major trataþi
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav cu schizofrenie
Ñ cost mediu/bolnav cu episod depresiv major
¥ de rezultat:

Ñ durata medie de spitalizare
Ñ numãr de bolnavi fãrã efecte secundare
Ñ numãr de bolnavi cu recãderi
8. Evaluare:
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil din centre universitare: Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Timiºoara, Târgu Mureº,
Craiova
Ñ comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 6

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 15

1. Denumirea programului:
Prevenirea ºi combaterea bolilor cardiovasculare
2. Scopul:
Ñ îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor cu afecþiuni
cardiovasculare prin asigurarea în spital a materialelor sanitare
ºi a unor medicamente specifice chirurgiei cardiovasculare ºi
chirurgiei intervenþionale, prin electrofiziologie ºi pacemakere

3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea morbiditãþii ºi mortalitãþii prin boli cardiovasculare
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. C. C. IliescuÒ,
Bucureºti
Ñ Institutul Inimii ”Prof. dr. Niculae StãncioiuÒ, Cluj-Napoca
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Ñ Institutul de boli Cardiovasculare Timiºoara
Ñ Centrul de boli cardiovasculare Târgu Mureº
Ñ Centrul de Cardiologie Iaºi
Ñ Clinica de chirurgie cardiovascularã din cadrul Spitalului
Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de cardiologie
Ñ Comisia naþionalã de chirurgie cardiovascularã
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Institute ºi centre de profil: Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi,
Timiº, Târgu Mureº,
Ñ Clinica de chirurgie cardiovascularã din cadrul Spitalului
Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Clinica de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic
”Sf. IoanÒ
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate.
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii:

Ñ medicamente ºi materiale sanitare specifice în chirurgia
cardiovascularã
Ñ medicamente ºi materiale sanitare specifice în cardiologia intervenþionalã ºi în electrofiziologie
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi pe tipuri de intervenþii
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav pe tipuri de intervenþii
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese prin afecþiuni cardiovasculare
8. Evaluare:
Ñ Institute ºi centre de profil: Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi,
Timiº, Târgu Mureº.
Ñ Clinica de chirurgie cardiovascularã din cadrul Spitalului
Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de cardiologie
Ñ Comisia naþionalã de chirurgie cardiovascularã
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 7

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 16

1. Denumirea programului:
Prevenþia în patologia nefrologicã ºi dializa renalã
2. Scopul
Ñ creºterea duratei de supravieþuire a bolnavilor cu insuficienþã renalã cronicã în stadiul uremic prin asigurarea în spital
a medicamentelor ºi materialelor sanitare specifice hemodializei
ºi dializei peritoneale
3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea morbiditãþii specifice prin insuficienþã renalã
cronicã în stadiul uremic
Ñ reducerea cu 0,5%/an a indicelui de mortalitate a bolnavilor dializaþi
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol DavilaÒ
Ñ Comisia de Nefrologie ºi Dializã a Ministerului Sãnãtãþii
ºi Familiei
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ unitãþile sanitare cu secþii ºi compartimente de profil
Ñ centrele de dializã judeþene ºi din municipiul Bucureºti
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire;
b) venituri curente

6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii:
Ñ materiale consumabile pentru hemodializã;
Ñ medicamente specifice pentru dializã
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

numãr
numãr
numãr
numãr

de
de
de
de

bolnavi
ºedinþe
bolnavi
ºedinþe

trataþi prin hemodializã
de hemodializã
trataþi prin dializã peritonealã
de dializã peritonealã

¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/ºedinþã de hemodializã
Ñ cost mediu pe lunã/bolnav tratat prin dializã peritonealã
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese (dializaþi)
Ñ durata medie de supravieþuire prin:
Ñ hemodializã
Ñ dializã peritonealã
8. Evaluare:
Ñ Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol DavilaÒ
Ñ Centrele de dializã judeþene ºi din municipiul Bucureºti
Ñ Comisia de Nefrologie ºi Dializã din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 8

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 17

1. Denumirea programului:
Prevenþia ºi controlul în patologia oncologicã
2. Scopul
Ñ creºterea speranþei de viaþã a bolnavilor cu patologie
oncologicã prin asigurarea în spital ºi ambulatoriu a medicamentelor citostatice
3. Obiectiv prioritar:
Ñ reducerea mortalitãþii specifice prin afecþiuni oncologice
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul Oncologic ”Prof. dr. Alexandru TrestioreanuÒ,
Bucureºti
Ñ Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. ChiricuþãÒ, Cluj-Napoca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate

5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ centrele universitare oncologice
Ñ unitãþi sanitare care au în structurã secþii ºi compartimente ce au în competenþã îngrijirea bolnavilor de cancer
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate.
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire,
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor Ñ cheltuieli materiale ºi servicii:
medicamente citostatice
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7. Indicatori specifici:

8. Evaluare:

¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi trataþi pe coduri de boalã ºi stadii
Ñ numãr de bolnavi trataþi pe tipuri de terapie (mono, bi,
politerapie)
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav pe tipuri de terapie
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese prin afecþiuni oncologice

Ñ Institutul Oncologic ”Prof. dr. Alexandru TrestioreanuÒ,
Bucureºti ºi Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. ChiricuþãÒ, ClujNapoca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 9

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 18

1. Denumirea programului:
Prevenþia ºi controlul talasemiei ºi hemofiliei
2. Scopul:
Ñ îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor cu talasemie ºi hemofilie prin asigurarea în spital ºi ambulatoriu a
medicamentelor specifice
3. Obiective prioritare:
Ñ scãderea mortalitãþii prin hemofilie ºi talasemie
Ñ reducerea cazurilor cu talasemie majorã complicate cu
hemosiderozã
Ñ reducerea cu 10% a accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C. T. NicolauÒ, Bucureºti
Ñ Comisia de Transfuzie Sanguinã
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Clinica de Hematologie Fundeni, Clinica de Pediatrie
Fundeni
Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C. T. NicolauÒ, Bucureºti, ºi reþeaua de hematologie
transfuzionalã
Ñ Centrele de transfuzie sanguinã judeþene
Ñ unitãþi sanitare cu secþii de pediatrie ºi hematologie
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire

b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

numãr
numãr
numãr
numãr

de
de
de
de

bolnavi cu hemofilie tip A trataþi
bolnavi cu hemofilie tip B trataþi
bolnavi cu talasemie majorã trataþi
transfuzii

¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav cu hemofilie A
Ñ cost mediu/bolnav cu hemofilie B
Ñ cost mediu/bolnav cu talasemie
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese bolnavi cu hemofilie
Ñ numãr de decese bolnavi cu talasemie
Ñ numãr de bolnavi cu hemosiderozã
Ñ numãr de accidente hemoragice la bolnavii cu hemofilie
8. Evaluare:
Ñ Clinica de Hematologie Fundeni ºi Clinica de Pediatrie
Fundeni
Ñ Institutul de Ocrotire a Mamei ºi Copilului ”Prof. dr.
Alfred RusescuÒ
Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C. T. NicolauÒ, Bucureºti
Ñ Comisia de Transfuzie Sanguinã
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 10

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 19

1. Denumirea programului:
Prevenþia ºi controlul în diabetologie ºi alte boli de
nutriþie Ñ adulþi ºi copii
2. Scopul:
Ñ îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor cu diabet
zaharat prin asigurarea insulinei, a medicamentelor antidiabetice orale ºi a materialelor sanitare
3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea mortalitãþii prin diabet zaharat
Ñ reducerea procentului de bolnavi cu complicaþii cronice
ale diabetului zaharat
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice ”Prof. dr.
N. PaulescuÒ (pentru Bucureºti)
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Institutul de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice ”Prof. dr.
N. PaulescuÒ, Bucureºti
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare

Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii:
Ñ medicamente ºi materiale sanitare specifice
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi cu diabet zaharat trataþi cu insulinã
Ñ numãr de bolnavi cu diabet zaharat trataþi cu medicamente antidiabetice orale
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav tratat cu insulinã
Ñ cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese prin diabet zaharat
Ñ numãr de bolonavi cu complicaþii cronice ale diabetului
zaharat
8. Evaluare:
Ñ Institutul de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice ”Prof. dr.
N. PaulescuÒ (pentru Bucureºti)
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
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ANEXA Nr. 11
P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 20

1. Denumirea programului:
Prevenþia în ortopedie ºi traumatologie; ortopedia proteticã Ñ
adulþi ºi copii
2. Scopul:
Ñ îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate ºi a integrãrii socio-familiale a adulþilor ºi copiilor care necesitã proteze ortopedice
implantabile prin asigurarea în spital a materialelor sanitare
specifice
3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea perioadei de imobilizare postoperatorie pentru
pacienþii endoprotezaþi
Ñ recuperarea locomotorie cu cca 80% a bolnavilor cu
endoproteze articulare primare
Ñ recuperarea locomotorie cu cca 60% a pacienþilor cu
endoproteze de revizie
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Spitalul Clinic de Ortopedie Foiºor
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate

6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor Ñ cheltuieli materiale ºi servicii:
materiale sanitare specifice
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi endoprotezaþi pe tipuri de endoproteze
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav pe tipuri de endoproteze
¥ de rezultat:

Ñ durata medie de spitalizare a bolnavilor endoprotezaþi
Ñ numãr de bolnavi cu endoproteze articulare primare cu
recuperare locomotorie de 80%
Ñ numãr de bolnavi cu endoproteze de revizie cu recuperare locomotorie de 60%
8. Evaluare:
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 12

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 21

1. Denumirea programului:
Prevenþia în patologia endocrinã
2. Scopul:
Ñ scãderea morbiditãþii prin afecþiuni endocrine, asigurând
în spital ºi ambulatoriu medicamentele specifice
3. Obiective prioritare:
Ñ calitatea vieþii la climacterium ºi profilaxia osteoporozei
Ñ depistarea, profilaxia ºi prevenirea complicaþiilor guºei
prin carenþa de iod
Ñ combaterea infertilitãþii endocrine
Ñ prezervarea creºterii liniare ºi prevenirea handicapului
statural la copii, adolescenþi ºi tineri cu boli hipotalamo-hipofizare
Ñ supravegherea tumorilor endocrine benigne ºi maligne
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Institutul de Endocrinologie ”C.I. ParhonÒ Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Institutul de Endocrinologie ”C.I. ParhonÒ Bucureºti
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare

Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi trataþi pe afecþiuni endocrine
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav tratat
¥ de rezultat:

Ñ incidenþa pe tipuri de afecþiuni
Ñ incidenþa complicaþiilor
8. Evaluare:
Ñ Institutul de Endocrinologie ”C.I. ParhonÒ Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 13

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 28

1. Denumirea programului:
Prevenþia ºi diagnosticarea precoce în bolile neurologice
2. Scopul:
Ñ reducerea invaliditãþii neurologice la bolnavii cu sclerozã
multiplã prin asigurarea medicamentelor (interferon Beta 1a ºi
interferon Beta 1b) în spital
3. Obiective prioritare:
Ñ reducerea intensitãþii ºi a numãrului puseelor cu 20 %
la un numãr de 400 de pacienþi diagnosticaþi cu sclerozã mul-

tiplã (200 pacienþi pentru interferon Beta 1a ºi 200 pacienþi
pentru interferon Beta 1b).
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic
Universitar Bucureºti
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic judeþean
Mureº
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Institutului de Boli
Cerebrovasculare Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
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5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic
Universitar Bucureºti
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic
judeþean Mureº
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Institutului de Boli
Cerebrovasculare Bucureºti
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi cu sclerozã multiplã trataþi pe grade
de invaliditate

¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/bolnav cu sclerozã multiplã tratat
¥ de rezultat:

Ñ numãr de decese bolnavi cu sclerozã multiplã
Ñ numãr de bolnavi trataþi care au trecut dintr-un grad
superior de invaliditate într-unul inferior
Ñ numãr mediu de pusee/bolnav tratat
8. Evaluare:
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic
Universitar Bucureºti
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Spitalului Clinic
judeþean Mureº
Ñ Clinica de neurologie din cadrul Institutului de Boli
Cerebrovasculare Bucureºti
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.
ANEXA Nr. 14

P R O G R A M U L D E S Ã N Ã T A T E Nr. 33

1. Denumirea programului:
Transplant de organe, þesuturi ºi transplant medular
2. Scopul:
Ñ reabilitarea stãrii de sãnãtate a unor bolnavi aflaþi în
fazã terminalã prin insuficienþa diferitelor organe
3. Obiective prioritare:
Ñ profilaxia bolilor terminale prin transplant de organe
sau/ºi þesuturi
4. Instituþii coordonatoare:
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
5. Instituþii cu responsabilitãþi în realizarea programului:
Ñ unitãþile sanitare cu secþii de profil din centrele universitare: Cluj-Napoca, Timiºoara, Târgu Mureº, Bucureºti
Ñ casele de asigurãri de sãnãtate
6. Finanþarea programului:
6.1. Sursele de finanþare

Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate:
a) fond de redistribuire
b) venituri curente
6.2. Natura cheltuielilor: cheltuieli materiale ºi servicii: medicamente ºi materiale sanitare
7. Indicatori specifici:
¥ fizici:

Ñ numãr de bolnavi/tip de transplant efectuat
¥ de eficienþã:

Ñ cost mediu/tip de transplant efectuat
¥ de rezultat:

Ñ numãr de bolnavi recuperaþi/tip de transplant
8. Evaluare:
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca
Ñ Comisia naþionalã de specialitate
9. Controlul gestionãrii fondului: casele de asigurãri de
sãnãtate.

RECTIFICÃRI
În Hotãrârea Guvernului nr. 391/1995 privind transmiterea unor spaþii comerciale în patrimoniul
societãþilor comerciale cu activitate de producþie din domeniile: morãrit ºi panificaþie, carne ºi produse
din carne, lapte ºi produse din lapte, peºte ºi produse din peºte, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 163 din 27 iulie 1995, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ în anexa nr. 3 Ñ Lista spaþiilor comerciale cu obiect de activitate desfacerea cãrnii ºi
produselor din carne, care se transmit fãrã platã Ñ Municipiul Bucureºti, la nr. crt. 96, coloana 1, în
loc de: ”ªos. Iancului nr. 102, sectorul 2 Ò se va citi ”ªos. Iancului nr. 53, bl. 102, sectorul 2 Ò.
«
În Hotãrârea Guvernului nr. 586/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2001 pentru finalizarea lucrãrilor la un imobil din municipiul
Târgoviºte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 30 iunie 2001, se face
urmãtoarea rectificare:
Ñ la art. 1 în loc de: ”ÉBloc 7ÉÒ se va citi: ”ÉBloc 39 AÉÒ.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/31.VIII.2001 conþine 8 pagini.

Preþul 3.352 lei

ISSN 1453Ñ4495

