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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 660
din 30 aprilie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Petre Lăzăroiu
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Carmen-Cătălina Gliga
— procuror
Marieta Safta
— magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, excepție ridicată de Alexandru Bănilă în
Dosarul nr. 11.721/280/2007 al Tribunalului Argeș — Secția
civilă.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că
dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea
fundamentală invocate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 8 decembrie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 11.721/280/2007, Tribunalul Argeș — Secția civilă a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat
la art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție
ridicată de Alexandru Bănilă.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține,
în esență, că deși sancțiunile contravenționale complementare
ar trebui să fie mai puțin aspre decât cele principale, sancțiunea
complementară instituită de normele criticate, și anume
suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o
perioadă determinată, este mai aspră decât cele principale —
amendă și avertisment. Ca urmare, restrângerea exercițiului
unor drepturi și libertăți cetățenești apare ca o sancțiune
principală, și nu complementară, ceea ce legiuitorul nu a dorit,
având în vedere tocmai principiul proporționalității și ierarhizării
pedepselor.
Tribunalul Argeș — Secția civilă apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că principiul
proporționalității sancțiunii principale cu sancțiunea
complementară trebuie avut în vedere de către instanță cu
prilejul individualizării sancțiunii și nicidecum de către legiuitor.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Guvernul apreciază că dispozițiile criticate nu contravin
prevederilor constituționale invocate, astfel că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Avocatul Poporului, invocând și jurisprudența Curții
Constituționale în materie, consideră că textele de lege criticate
sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu
modificările și completările ulterioare, cuprinse în art. 96, care
reglementează sancțiunile contravenționale complementare, și
în art. 101 alin. (3), care reglementează faptele ce constituie
contravenție și care se sancționează cu amenda prevăzută în
clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii
complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce
pentru o perioadă de 60 de zile.
Dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției
sunt cele ale art. 25 — Libera circulație și ale art. 53 —
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.
Examinând excepția de neconstituționalitate, astfel cum a
fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.
Astfel, nu poate fi reținută încălcarea art. 25 din Constituție
privind dreptul la liberă circulație, deoarece acesta nu are
legătură cu textele de lege criticate. Dreptul la liberă circulație
vizează libertatea de mișcare a cetățeanului, textul constituțional
reglementând ambele aspecte care formează acest drept
fundamental, și anume: libera circulație pe teritoriul României și
libera circulație în afara teritoriului țării. Dreptul la liberă
circulație, astfel cum este reglementat de Constituție, prin
receptarea sa din Pactul internațional privitor la drepturile civile
și politice, nu include și dreptul de a conduce autovehicule,
respectiv de a deține un permis de conducere auto în acest
scop, prevederile constituționale nefăcând referire și la
mijloacele de transport prin care se realizează libera circulație.
În ceea ce privește invocarea încălcării dispozițiilor art. 53
din Constituție, se observă că textul constituțional se referă
exclusiv la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor
libertăți prevăzute de Constituție, iar normele criticate nu
restrâng drepturi constituționale, ci prevăd sancționarea unor
fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranța circulației
rutiere. Pe de altă parte, este de observat că alin. (1) al art. 53
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prevede, între alte situații, că exercițiul unor drepturi poate fi
restrâns și pentru apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor.
De altfel, autorul excepției își fundamentează criticile de
neconstituționalitate pe compararea dispozițiilor ce fac obiectul
excepției. Or, așa cum a statuat în mod constant Curtea
Constituțională în jurisprudența sa (de exemplu, prin Decizia
nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004), examinarea
constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea
acestui text cu dispozițiile constituționale pretins încălcate, iar
nu compararea mai multor prevederi legale între ele și
raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație la
dispoziții ori principii ale Constituției.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Alexandru Bănilă în Dosarul nr. 11.721/280/2007
al Tribunalului Argeș — Secția civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 30 aprilie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 850
din 9 iunie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)—(3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 11 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție,
excepție ridicată de Ilie Rachieru în Dosarul nr. 26.754/3/2008 al
Tribunalului București — Secția I penală.
La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției și
asistat de doamna avocat Ioana Focșa din cadrul Baroului
Constanța, cu delegație la dosar, precum și personal partea
Petronela Grigorescu. Se constată lipsa celorlalte părți, față de
care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
Doamna avocat Ioana Focșa, în calitate de apărător al
autorului excepției, pune concluzii de admitere a excepției, sens
în care face trimitere la o serie de documente depuse la dosar
potrivit cărora specialiștii din cadrul Direcției Naționale

Anticorupție fac anchetă ca un veritabil procuror. De asemenea,
solicită reconsiderarea jurisprudenței Curții, deoarece ar trebui
avute în vedere o serie de propuneri de lege ferenda potrivit
cărora statutul specialistului de înaltă calificare nu trebuie să fie
unul formal.
Partea Petronela Grigorescu pune concluzii de respingere a
excepției și arată că ori de câte ori a avut de semnalat în faza de
urmărire penală anumite neregularități de procedură a avut
libertatea de a se adresa procurorului, care, la rândul său, a
dispus în consecință.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției, întrucât pledoaria apărătorului autorului
excepției vizează fondul cauzei. De altfel, echitatea unei
proceduri se apreciază în ansamblul său și nu din perspectiva
unui anumit moment punctual rupt și lipsit de legătură cu
întregul. Or, dacă lucrurile stau așa cum susține autorul
excepției, acesta a avut la îndemână căile procesuale de a
contesta nelegalitatea anumitor acte întocmite de procuror.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 17 martie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 26.754/3/2008, Tribunalul București — Secția I penală a
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sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1)—(3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind
Direcția Națională Anticorupție, excepție ridicată de Ilie
Rachieru în dosarul de mai sus.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că dispozițiile legale atacate contravin
prevederilor art. 21, art. 24 alin. (1) și art. 124 din Constituția
României, deoarece statutul specialiștilor nu oferă garanții de
independență și imparțialitate în condițiile în care sunt numiți
prin ordin al procurorului șef și își desfășoară activitatea sub
conducerea, supravegherea și controlul din partea procurorilor
din cadrul parchetului.
Tribunalul București — Secția I penală nu și-a exprimat
opinia cu privire la temeinicia excepției de neconstituționalitate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale atacate
nu contravin Constituției.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 11 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din
11 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții
care au următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) În cadrul Direcției Naționale Anticorupție sunt
numiți, prin ordin al procurorului șef al acestei direcții, cu avizul
ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul
economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte
domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea
de urmărire penală.
(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar
public și își desfășoară activitatea sub directa conducere,
supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Direcția
Națională Anticorupție. Specialiștii au drepturile și obligațiile
prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile
menționate în prezenta ordonanță de urgență. De asemenea,
specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile
prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților,
cu modificările și completările ulterioare.
(3) Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția
scrisă a procurorului de specialiștii prevăzuți la alin. (1)
constituie mijloc de probă, în condițiile legii.”
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai fost supuse
controlului instanței de contencios constituțional prin raportare la
critici similare. Astfel, cu prilejul pronunțării Deciziei nr. 805 din
3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 587 din 5 august 2008, Curtea Constituțională a respins ca
neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 11 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.
Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de
natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe,
considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează
valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, excepție ridicată de Ilie Rachieru în Dosarul nr. 26.754/3/2008 al Tribunalului
București — Secția I penală.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 9 iunie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 698 din 4 iunie 2009

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 636 din 20 mai 2009

ORDIN
pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici
și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale
de sănătate cu scop curativ
Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. I.B. 5.577/2009 al Ministerului Sănătății și nr. I.P. 2.608 din 20 mai 2009 al Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate;
— titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009, cu modificările
și completările ulterioare;
— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5)
din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără
regim special a indicatorilor specifici programelor/
subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ, finanțate
în anul 2009 din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 și 2.
Art. 2. — Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor
aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu
scop curativ, conform anexei nr. 3.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate,
unitățile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătății să
deruleze programe/subprograme naționale de sănătate cu scop
curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează

medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamentele specifice
antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și testele de
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat,
medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant și
medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză,
scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă), precum și
centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de dializă
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Irinel Popescu
ANEXA Nr. 1

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECȚIE HIV/SIDA ȘI TRATAMENTUL
POSTEXPUNERE

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009,
respectiv 1.01 — 31.12.2009)]
TABEL 1.1.1 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi
cărora li s-au eliberat
medicamente

Nr. persoane
cu tratament
postexpunere

Nr. total beneficiari
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru bolnavii
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru persoane
cu tratament
postexpunere

Cheltuieli totale
medicamente

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5

C6=C4+C5
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TABEL 1.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

C3=C6 din tabelul 1.1.1
UNITATEA SANITARĂ: ...................................
1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECȚIE HIV/SIDA ȘI TRATAMENTUL
POSTEXPUNERE

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009,
respectiv 1.01 — 31.12.2009)]
TABEL 1.1.3 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. persoane monitorizate

Cheltuieli cu monitorizarea

C1

C2

TABEL 1.1.4 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)
Valoare materiale sanitare
(teste) în stoc la începutul
perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare
(teste) intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
(teste) consumate în cursul
perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare
(teste) în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1.1.3
UNITATEA SANITARĂ:...................................
1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ

Raportare pentru .....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009, respectiv 1.01 — 31.12.2009)]
TABEL 1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ȘI RADIOLOGICE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli cu medicamentele
Nr. examene
bacteriologice

Bolnavi TBC Cronici/Bolnavi
cat. I, II, III
cu tratament
(regim I, II, III) individualizat
C1

C2

Nr.
examene
radiologice
Bolnavi TBC Cronici/Bolnavi
cat. I, II, III
cu tratament
(regim I, II, III) individualizat

Total

C3=C1+C2

C4

C5

C6

C7

Total
cheltuieli
pentru
medicamente

Total
Total
cheltuieli cu cheltuieli cu
Total
materiale
materiale
cheltuieli cu
sanitare
sanitare
materiale
pentru
pentru
sanitare
examene
examene
bacteriologice radiologice

C8=C6+C7

C9

C10

Total
cheltuieli

C11=C9+C10 C12=C8+C11

TABEL 1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ȘI MATERIALELOR SANITARE (LEI)
Valoare
Valoare
medicamente în stoc medicamente intrate
la începutul perioadei în cursul perioadei
de raportare
de raportare
C1

C3=C8 din tabelul 1.2.1
C7=C11 din tabelul 1.2.1

C2

Valoare
medicamente
consumate
în cursul perioadei
de raportare
C3

Valoare
Valoare
materiale sanitare
medicamente în stoc
în stoc la începutul
la sfârșitul perioadei
perioadei
de raportare
de raportare
C4=C1+C2-C3

C5

Valoare
materiale sanitare
intrate în cursul
perioadei
de raportare
C6

Valoare
Valoare materiale
materiale sanitare
sanitare în stoc
consumate în cursul
la sfârșitul perioadei
perioadei
de raportare
de raportare
C7

C8=C5+C6-C7

C2

C1

C3

C4

C3 proceduri de dilatare percutană = C8 din tabelul 2.1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1
C3 intervenții de chirurgie cardiovasculară = C10 din tabelul 2.1
C3 stimulatoare cardiace =C11 din tabelul 2.1
C3 defibrilatoare interne =C12 din tabelul 2.1
C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă =C13 din tabelul 2.1
C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1

TOTAL:

Stimulatoare de resincronizare cardiacă

Defibrilatoare interne

Stimulatoare cardiace

Intervenții de chirurgie cardiovasculară

Proceduri terapeutice de electrofiziologie

Proceduri de dilatare percutană

C2

C1

C9

C0

C8

C11

C12

C3

Valoare materiale sanitare consumate
în cursul perioadei de raportare

C10

Proceduri
Intervenții
terapeutice
Stimulatoare Defibrilatoare
de chirurgie
de
cardiace
interne
cardiovasculară
electrofiziologie

Valoare materiale sanitare intrate în cursul
perioadei de raportare

C7

Proceduri
de dilatare
percutană

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare

C6

Nr. total
bolnavi
beneficiari ai
programului

Tip de intervenție

C5

Stimulatoare
Intervenții
Stimulatoare Defibrilatoare
de
de chirurgie
cardiace
resincronizare
interne
cardiovasculară
cardiacă

TABEL 2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Proceduri
terapeutice
de
electrofiziologie

Proceduri
de dilatare
percutană

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

TABEL 2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECȚIUNE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009, respectiv 1.01 — 31.12.2009)]

C14=C8+...+C13

Cheltuieli totale
pentru materiale
sanitare

C4=C1+C2-C3

Valoare materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C13

Stimulatoare
de
resincronizare
cardiacă

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Raportare pentru ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Program P2: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

Raportare pentru .....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009, respectiv 1.01 — 31.12.2009)]
TABEL 3.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Terapie standard

Medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS

Medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS

C1

C2

C3

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
Total bolnavi
pentru care
s-au eliberat
medicamente

C4

Cheltuieli totale

Terapie standard

Medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS

Medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

TABEL 3.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare
medicamente
în stoc la începutul
perioadei
de raportare

Valoare
medicamente
intrate în cursul
perioadei
de raportare

Valoare
medicamente
consumate în cursul
perioadei
de raportare

Valoare
medicamente
în stoc la sfârșitul
perioadei
de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

C3=C8 din tabelul 3.1

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

Raportare pentru .....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01 — 31.03.2009, 1.01 — 30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009, respectiv 1.01 — 31.12.2009)]
TABEL 3.3

Număr bolnavi beneficiari de:
INTERFERONUM
ALFA 2b

INTERFERONUM
PEGFILGRASTIMUM
ALFA 2a

C1

C4=C2 din tabelul 3.1
C8=C6 din tabelul 3.1

C2

C3

Cheltuieli bolnavi beneficiari de:

TOTAL

INTERFERONUM
ALFA 2b

C4=C1+C2+C3

C5

INTERFERONUM
PEGFILGRASTIMUM
ALFA 2a
C6

C7

TOTAL

C8=C5+C6+C7

C2

C3

C4
C5

C6

C7
C8

C9
C10

C11

C12

C13

C2

C14 = C7 din tabelul 3.1

C1

C3

C4
C5

`C6
C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

ERLOTINIBUM IMATINIBUM TRASTUZUMABUM BEVACIZUMABUM FLUDARABINUM RITUXIMABUM BORTEZOMIBUM ALEMTUZUMABUM CETUXIMABUM SUNITINUBUM SORAFENIBUM DASATINUBUM PEMETREXEDUM

TABEL 3.5 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI)

C14 = C3 din tabelul 3.1

C1

ERLOTINIBUM IMATINIBUM TRASTUZUMABUM BEVACIZUMABUM FLUDARABINUM RITUXIMABUM BORTEZOMIBUM ALEMTUZUMABUM CETUXIMABUM SUNITINUBUM SORAFENIBUM DASATINUBUM PEMETREXEDUM

TABEL 3.4 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS

nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01 — 30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

C14=C1+...C13

TOTAL

C14=C1+...C13

TOTAL

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
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UNITATEA SANITARĂ: ......................
4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 4.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:
Interferon beta 1a Interferon beta 1b Glatiramer acetat Natalizumab
C1

C2

C3

C4

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

TOTAL

Interferon beta 1a Interferon beta 1b Glatiramer acetat Natalizumab

C5=C1+...+C4

C6

C7

C8

C9

TOTAL
C10=C6+...+C9

TABEL 4.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
Medicament

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C0

C1

C2

Valoare medicamente consumate
Valoare medicamente în stoc
în cursul perioadei de raportare la sfârșitul perioadei de raportare
C3

C4=C1+C2-C3

Interferon beta 1a
Interferon beta 1b
Glatiramer acetat
Natalizumab
TOTAL:

C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1
C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1
C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1
C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1
C3 total = C10 din tabelul 4.1.1
UNITATEA SANITARĂ: .............................
4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear și proteze auditive)

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 4.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU SURDITATE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

Implant cohlear

Proteză BAHA

VIBRANT

TOTAL

Implanturi cohleare

Proteze BAHA

VIBRANT

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

TABEL 4.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Materiale sanitare
C0

Valoare materiale sanitare în stoc Valoare materiale sanitare intrate Valoare materiale sanitare consumate Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare în cursul perioadei de raportare
în cursul perioadei de raportare
la sfârșitul perioadei de raportare
C1

Implanturi cohleare
Proteze BAHA
VIBRANT
TOTAL:

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1
C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1
C3 VIBRANT=C7 din tabelul 4.2.1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/1.VII.2009
UNITATEA SANITARĂ:..........................
5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 5.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie
Insulină

ADO

ADO + insulină

C1

C2

C3

Nr.
total bolnavi
C4=C1+C2+C3

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
Insulină

ADO

ADO + insulină

C5

C6

C7

Cheltuieli totale
cu medicamente
C8=C5+C6+C7

TABEL 5.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
Valoare
medicamente
în stoc
la începutul
perioadei
de raportare

Valoare
medicamente
intrate
în cursul perioadei
de raportare

C1

C2

Valoare
Valoare
medicamente
medicamente
consumate
în stoc
în cursul perioadei la sfârșitul perioadei
de raportare
de raportare
C3

C4=C1+C2-C3

C3=C8 din tabelul 5.1

UNITATEA SANITARĂ: ...............................
5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 5.3 — SITUAȚIA BOLNAVILOR EVALUAȚI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Număr bolnavi
cu diabet zaharat evaluați prin dozarea
HbA1c

Cheltuieli
pentru evaluarea bolnavilor
prin dozarea HbA1c

C1

C2

UNITATEA SANITARĂ: .............................
6. Program P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 6.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ȘI TALASEMIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Hemofilie
Cu intervenție
Fără intervenție
chirurgicală
chirurgicală
majoră
majoră
pentru artropatii
invalidante
C1

C2

Total bolnavi
cu hemofilie

C3=C1+C2

Talasemie

C4

Cheltuieli cu medicamentele, pentru
Hemofilie
Total bolnavi
beneficiari în
Cu intervenție
luna de raportare Fără intervenție
chirurgicală
chirurgicală
majoră
majoră
pentru artropatii
invalidante
C5=C3+C4

C6

C7

Cheltuieli totale
Total bolnavi
cu hemofilie

C8=C6+C7

Talasemie

C9

C10=C8+C9
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TABEL 6.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C0

C1

C2

Valoare medicamente consumate
Valoare medicamente în stoc
în cursul perioadei de raportare la sfârșitul perioadei de raportare
C3

C4=C1+C2–C3

Hemofilie
Talasemie
TOTAL:

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1
C3 total = C10 din tabelul 6.1

UNITATEA SANITARĂ: .............................
7. Program P7: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI ENDOCRINE

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 7.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECȚIUNE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Osteoporoză

Gușă prin
tireomegalie
datorată carenței
de iod

Gușă prin
tireomegalie
datorată
proliferării
maligne

Total

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

Osteoporoză

Gușă prin
tireomegalie
datorată carenței
de iod

Gușă prin
tireomegalie
datorată
proliferării
maligne

C5

C6

C7

Cheltuieli totale

C8=C5+C6+C7

TABEL 7.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C0

C1

C2

Osteoporoză
Gușă carență iod
Gușă proliferare malignă
TOTAL:

C3 osteoporoză = C5 din tabelul 7.1
C3 gușă carență iod = C6 din tabelul 7.1
C3 gușă proliferare malignă = C7 din tabelul 7.1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1

Valoare medicamente consumate
Valoare medicamente în stoc
în cursul perioadei de raportare la sfârșitul perioadei de raportare
C3

C4=C1+C2–C3

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9
C10

C11
C12

C3

C4

C5

C6

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C7

C8
C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20=C17+C18+C19

Cheltuieli totale
program

C21=C18+C19+C20

Nr. total
bolnavi program

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale

N O T Ă:

C2

C14

Cheltuieli
Cheltuieli
Proteză
pentru
pentru
Proteză
totală
Proteză
Proteză
Proteză
Inele
Total cheltuieli endoproteze implant
totală
genunchi
Proteză Proteză Proteză
segmentar
Alte
unicompar- totală șold totală șold ranforsare
pentru
tumorale
genunchi totală parțială totală
cimentată
de coloana
endoproteze endoproteze în
timentală cimentată necimentată
cotil
cimentată umăr
cu
umăr
cot
REVIZIE REVIZIE
genunchi REVIZIE
luna de raportare
REVIZIE
stabilizare
posterioară

de șold cimentate și a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

C1

Proteză
Proteză
totală
Proteză
Proteză
Proteză totală șold
genunchi
bipolară Proteză
totală șold cimentată totală șold
cimentată
șold
Moore
cimentată tip luxație necimentată
fără
cimentată
congenitală
stabilizare
posterioară

Cheltuieli pentru endoproteze

C13

Nr. bolnavi Nr. bolnavi
Nr. bolnavi
Proteză
cu implant
cu
Proteză
TOTAL
Proteză
Inele
cu
totală
Proteză Proteză Proteză
ENDOPROTEZE endoproteze endoproteze segmentar
totală șold totală șold ranforsare
Alte
genunchi totală parțială totală
tumorale de coloană
cimentată necimentată cotil
endoproteze ÎN LUNA DE
cimentată umăr
umăr
cot
RAPORTARE
REVIZIE REVIZIE REVIZIE
REVIZIE

TABEL 8.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE ȘI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)

C1

Proteză Proteză
Proteză
totală
totală
Proteză
Proteză
genunchi genunchi
Proteză totală șold Proteză
bipolară Proteză
unicomparcimentată cimentată
totală șold cimentată totală șold
șold
timentală
Moore
fără
cimentată tip luxație necimentată
cu
cimentată
genunchi
congenitală
stabilizare stabilizare
posterioară posterioară

Nr. endoproteze

TABEL 8.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Program P8: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
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C1

C0
C2

Valoare materiale sanitare intrate
în cursul perioadei de raportare
C4=C1+C2+C3

Valoare materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

Numărul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

N O T Ă:

C2

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

Proteză Proteză
Număr
totală
Proteză
totală
Proteză
implanturi
Proteză
Proteză
Proteză Proteză
Inele
TOTAL
genunchi genunchi
totală Proteză Proteză Proteză
Proteză totală șold Proteză
bipolară Proteză
unicompar- totală șold totală șold ranforsare
ENDOPROTEZE segmentare
Alte
cimentată cimentată
genunchi totală parțială totală
totală șold cimentată totală șold
șold
Moore
timentală cimentată necimentată cotil
endoproteze ÎN LUNA DE de coloană
cu
fără
cimentată umăr umăr
cot
cimentată tip luxație necimentată
cimentată
genunchi REVIZIE REVIZIE REVIZIE
RAPORTARE
congenitală
stabilizare stabilizare
REVIZIE
posterioară posterioară

Număr endoproteze

TABEL 8.4 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE ȘI IMPLANTURI SEGMENTARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

C3

Valoare materiale sanitare consumate
în cursul perioadei de raportare

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale și instrumentație segmentară de coloană.

N O T Ă:

C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2
C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2
C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2
C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2

TOTAL:

Implant segmentar

Endoproteze tumorale

Endoproteze + ciment

Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare

Materiale sanitare

TABEL 8.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
9. Program P9: PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 9.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAȚI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
Nr. bolnavi tratați

Cheltuieli pentru medicamente

C1

C2

TABEL 9.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2C3

C3=C2 din tabelul 9.5

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
10. Program P10: PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 10.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC
Nr. bolnavi dializați
Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C1

C2

C3=C1+C2

Nr. ședințe
hemodializă

C4

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Hemodializă

Dializă peritoneală

C5

C6

Cheltuieli
totale

C7=C5+C6

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
10. Program P10: PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru ......................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 10.2 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ȘI ALTE UNITĂȚI PRIVATE
Nr. bolnavi dializați
Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C1

C2

C3=C1+C2

Nr. ședințe
hemodializă

C4

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor
Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C5

C6

C7=C5+C6
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UNITATEA SANITARĂ: .

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.04—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
SITUAȚIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENȚI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV
Indicatori fizici
Program/Subprogram de sănătate
Denumire indicator fizic

Număr de persoane infectate cu HIV/SIDA
Subprogramul de tratament și monitorizare a tratate
persoanelor cu infecție HIV/SIDA și
Număr de persoane postexpunere tratate
tratamentul postexpunere
Număr de persoane monitorizate
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu
Numărul de bolnavi de tuberculoză tratați
tuberculoză

Programul național de boli cardiovasculare

Programul național de oncologie

Valoare
(nr.)

Denumire indicator de eficiență

Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat
Cost mediu/persoană tratată postexpunere
Cost mediu/persoană monitorizată
Cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

Număr de bolnavi cu proceduri de dilatare
percutană

Cost mediu/bolnav cu proceduri de dilatare
percutană

Număr de bolnavi cu proceduri terapeutice de
electrofiziologie

Cost mediu/bolnav cu proceduri terapeutice
de electrofiziologie

Număr de bolnavi cu intervenții de chirurgie
cardiovasculară

Cost mediu/bolnav cu intervenții de chirurgie
cardiovasculară

Număr de bolnavi cu stimulatoare cardiace

Cost mediu/bolnav cu stimulatoare cardiace

Număr de bolnavi cu defibrilatoare interne

Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare interne

Număr de bolnavi cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă

Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă

Număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice

Cost mediu/bolnav tratat

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu
Număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați
scleroză multiplă
Număr de bolnavi cu implant cohlear
Subprogramul de tratament al surdității prin
Număr de bolnavi cu proteză BAHA
proteze auditive, implantabile
VIBRANT

Programul național de diabet zaharat

Indicatori de eficiență

Cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
Cost mediu/bolnav cu implant cohlear
Cost mediu/bolnav cu proteză BAHA
Cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați

Cost mediu/bolnav tratat

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu
insulină

Cost mediu/bolnav tratat cu insulină

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu
ADO

Cost mediu/bolnav tratat cu ADO

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu
ADO + insulină

Cost mediu/bolnav tratat cu ADO + insulină

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluați
prin dozarea HbA1c

Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat
prin dozarea HbA1c

Număr de copii cu diabet zaharat
automonitorizați

Cost mediu/copil cu diabet zaharat
automonitorizat

Număr de adulți 19—40 ani cu diabet zaharat
automonitorizați

Cost mediu/adult 19—40 ani cu diabet
zaharat automonitorizat

Număr de adulți > 40 ani cu diabet zaharat
automonitorizați

Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet zaharat
automonitorizat

Valoare
(lei)

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/1.VII.2009
Indicatori fizici
Program/Subprogram de sănătate
Denumire indicator fizic

Număr de bolnavi cu hemofilie, fără
intervenție chirurgicală majoră
Programul național de diagnostic și tratament Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită
pentru boli rare și sepsis sever
intervenții chirurgicale majore pentru artropatii
invalidante

Programul național de boli endocrine

Programul național de ortopedie

Valoare
(nr.)

Denumire indicatori de eficiență

Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără
intervenție chirurgicală majoră
Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu
intervenție chirurgicală majoră

Număr de bolnavi cu talasemie

Cost mediu/bolnav cu talasemie

Număr de bolnavi cu osteoporoză tratați

Cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat

Număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie
datorată carenței de iod tratați

Cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie
datorată carenței de iod

Număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie
datorată proliferării maligne

Cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie
datorată proliferării maligne

Număr de bolnavi endoprotezați

Cost mediu/bolnav endoprotezat

Număr de bolnavi cu endoproteze tumorale

Cost mediu/bolnav cu endoproteză tumorală

Număr de bolnavi cu implant segmentar de
coloană

Cost mediu/bolnav cu implant segmentar de
coloană

Programul național de transplant de organe, Număr de bolnavi cu transplant hepatic pentru
țesuturi și celule de origine umană
recidiva hepatitei cronice
Programul național de supleere a funcției
renale la bolnavii cu insuficiență renală
cronică

Indicatori de eficiență

Cost mediu/bolnav tratat

Număr de bolnavi tratați prin hemodializă

Cost mediu/bolnav tratat prin hemodializă

Număr de bolnavi tratați prin dializă
peritoneală

Cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală

Valoare
(lei)

ANEXA Nr. 2

C2

C1

C3

Nr. total bolnavi
cu HIV/SIDA
pentru care
s-au eliberat
medicamente

C4

Unități
sanitare
C8

C9

deschis
C10=C8+C9

C3

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

Unități sanitare

Cheltuieli totale cu
medicamente
pentru bolnavi
HIV/SIDA
Farmacii cu circuit

Cheltuieli cu medicamente
pentru bolnavi
cărora li s-au eliberat
medicamente, prin:

C11

C13=C11+C12

C4=C1+C2–C3

C2

C1

C3

C2

C1

C3=C2 din tabelul 1.1.3

Valoare materiale sanitare (teste)
consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste)
intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste)
în stoc la începutul perioadei de raportare

TABEL 1.1.4 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)

Cheltuieli cu monitorizarea

Nr. persoane monitorizate

C4=C1+C2-C3

Valoare materiale sanitare (teste)
în stoc la sfârșitul perioadei de raportare

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

TABEL 1.1.3 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

C14=C10+C13

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C12

Cheltuieli totale cu
medicamente
Cheltuieli totale
pentru persoane
medicamente
cu tratament
Farmacii cu circuit postexpunere
Unități sanitare
deschis

Cheltuieli cu medicamente
pentru persoane cu tratament
postexpunere, prin:

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................................

1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECȚIE HIV/SIDA ȘI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

C3=C8+C11 din tabelul 1.1.1

C2

C1

C7=C3+C6

Nr. total
beneficiari
cărora li s-au
eliberat
medicamente

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C6

Nr. total
persoane
cu tratament
postexpunere

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

C5

Farmacii
cu circuit deschis

Nr. persoane cu tratament
postexpunere, prin:

TABEL 1.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Farmacii
cu circuit deschis

Unități
sanitare

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente, prin:

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 1.1.1 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECȚIE HIV/SIDA ȘI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C3=C1+C2

C2

C1

C4

Nr. examene
bacteriologice

C5

Nr. examene
radiologice

C3

C2

C1

C4=C1+C2–C3

Valoare
medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C6

Bolnavi TBC
cat. I, II, III
(regim I, II, III)

C6

C5

C9

Valoare
materiale sanitare intrate
în cursul perioadei
de raportare

C8=C6+C7

Total cheltuieli
pentru
medicamente

C7

C12=C8+C11

Total cheltuieli

C8=C5+C6–C7

Valoare
materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C11=C9+C10

Valoare
materiale sanitare consumate
în cursul perioadei
de raportare

C10

Total cheltuieli cu Total cheltuieli cu
materiale sanitare materiale sanitare Total cheltuieli cu
pentru examene pentru examene materiale sanitare
bacteriologice
radiologice

Valoare
materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei
de raportare

C7

Cronici/Bolnavi
cu tratament
individualizat

Cheltuieli cu medicamentele

Proceduri
terapeutice de
electrofiziologie

C2

Proceduri de
dilatare
percutană

C1

C3

Intervenții
de chirurgie
cardiovasculară

C4

Stimulatoare
cardiace
C5

Defibrilatoare
interne

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

C6

Stimulatoare de
resincronizare
cardiacă

C7

Nr. total bolnavi
beneficiari ai
programului

C8

Proceduri
de dilatare
percutantă

C9

Proceduri
terapeutice de
electrofiziologie

C10

Intervenții
de chirurgie
cardiovasculară

C11

Stimulatoare
cardiace

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

C12

Defibrilatoare
interne

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECȚIUNE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

C13

C14=C8++C13

Cheltuieli totale
Stimulatoare de pentru materiale
sanitare
resincronizare
cardiacă

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Program P2: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

C3=C8 din tabelul 1.2.1
C7=C11 din tabelul 1.2.1

Valoare
medicamente consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoare
medicamente intrate
în cursul perioadei
de raportare

Valoare
medicamente în stoc
la începutul perioadei
de raportare

TABEL 1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ȘI MATERIALELOR SANITARE (LEI)

Total

Cronici/Bolnavi
cu tratament
individualizat

Bolnavi TBC
cat. I, II, III
(regim I, II, III)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ȘI RADIOLOGICE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C2

C1

C0

C3

Valoare materiale sanitare consumate în cursul
perioadei de raportare
C4=C1+C2–C3

Valoare materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C4

C6

C10

C3=C11+C14+C17 din tabelul 3.1

C2

C9

C1

C8

Total
C11

C12

C14

Unități
sanitare

C15

Farmacii
cu circuit
deschis

C3

C16=C14+C15

Total

Medicamente cu aprobarea
comisiei CAS

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

C13=C11+C12

Total bolnavi
Terapie standard
pentru care
s-au eliberat
Farmacii
medicamente Unități
cu circuit
Total
sanitare
deschis

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C7

Unități
sanitare

Farmacii
cu circuit
deschis

Medicamente cu aprobarea
comisiei CNAS

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

TABEL 3.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

C3

C5

C2

C1

Total

Unități
sanitare

Unități
sanitare

Farmacii
cu circuit
deschis

Farmacii
cu circuit
deschis

Total

Medicamente cu aprobarea
comisiei CAS

Terapie standard

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

TABEL 3.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

C17

Unități
sanitare

C19=C17+C18 C20=C13+C16+C19

Total

Cheltuieli totale

C4=C1+C2-C3

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C18

Farmacii
cu circuit
deschis

Medicamente cu aprobarea
comisiei CNAS

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

C3 proceduri de dilatare percutană = C8 din tabelul 2.1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1
C3 intervenții de chirurgie cardiovasculară = C10 din tabelul 2.1
C3 stimulatoare cardiace = C11 din tabelul 2.1
C3 defibrilatoare interne = C12 din tabelul 2.1
C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C13 din tabelul 2.1
C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1

TOTAL:

Defibrilatoare interne
Stimulatoare de resincronizare
cardiacă

Proceduri terapeutice de
electrofiziologie
Intervenții de chirurgie
cardiovasculară
Stimulatoare cardiace

Proceduri de dilatare percutană

Valoare materiale sanitare intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare

Tip de intervenție

TABEL 2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
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C2

TOTAL
C4=C1+C2+C3

PEGFILGRASTIMUM
C3
C5

C6

INTERFERONUM ALFA 2b INTERFERONUM ALFA 2a
C7

PEGFILGRASTIMUM

Cheltuieli bolnavi beneficiari de:

C8=C5+C6+C7

TOTAL

C2

C3

C4
C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C2

C14 = C19 din tabelul 3.1

C1

C3

C4
C5

`C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

ERLOTINIBUM IMATINIBUM TRASTUZUMABUM BEVACIZUMABUM FLUDARABINUM RITUXIMABUM BORTEZOMIBUM ALEMTUZUMABUM CETUXIMABUM SUNITINUBUM SORAFENIBUM DASATINUBUM PEMETREXEDUM

TABEL 3.5 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI)

C14 = C9 din tabelul 3.1

C1

ERLOTINIBUM IMATINIBUM TRASTUZUMABUM BEVACIZUMABUM FLUDARABINUM RITUXIMABUM BORTEZOMIBUM ALEMTUZUMABUM CETUXIMABUM SUNITINUBUM SORAFENIBUM DASATINUBUM PEMETREXEDUM

TABEL 3.4 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

C14=C1+...C13

TOTAL

C14=C1+...C13

TOTAL

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .

C4= C6 din tabelul 3.1
C8=C16 din tabelul 3.1

C1

INTERFERONUM ALFA 2b INTERFERONUM ALFA 2a

Număr bolnavi beneficiari de:

TABEL 3.3 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS (LEI)

nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Raportare pentru ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Program P3: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ

Raportare pentru .............................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 4.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:
Interferon beta 1a Interferon beta 1b Glatiramer acetat Natalizumab
C1

C2

C3

C4

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

TOTAL

Interferon beta 1a Interferon beta 1b Glatiramer acetat Natalizumab

C5=C1+...+C4

C6

C7

C8

C9

TOTAL
C10=C6+...+C9

TABEL 4.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
Medicament

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C0

C1

C2

Valoare medicamente consumate
Valoare medicamente în stoc
în cursul perioadei de raportare la sfârșitul perioadei de raportare
C3

C4=C1+C2-C3

Interferon beta 1a
Interferon beta 1b
Glatiramer acetat
Natalizumab
TOTAL:

C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1
C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1
C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1
C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1
C3 total = C10 din tabelul 4.1.1
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear și proteze auditive)

Raportare pentru .............................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 4.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU SURDITATE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

Implant cohlear

Proteză BAHA

VIBRANT

TOTAL

Implanturi cohleare

Proteze BAHA

VIBRANT

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

TABEL 4.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Materiale sanitare
C0

Valoare materiale sanitare în stoc Valoare materiale sanitare intrate Valoare materiale sanitare consumate Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare în cursul perioadei de raportare
în cursul perioadei de raportare
la sfârșitul perioadei de raportare
C1

Implanturi cohleare
Proteze BAHA
VIBRANT
TOTAL:

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1
C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1
C3 VIBRANT=C7 din tabelul 4.2.1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

Unități
sanitare

C4

Total

C3

ADO
Farmacii
cu circuit
deschis
C5

C6

Total

ADO + insulină
Farmacii
Unități
cu circuit
Total
sanitare
deschis
C7
C8
C9

C2

C1

C11

Unități
sanitare

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare
C4=C1+C2-C3

C3

ADO + insulină
ADO
Cheltuieli totale
Farmacii
Farmacii
cu medicamente
Unități
Total
cu circuit
cu circuit
Total
sanitare
deschis
deschis
C15
C16=C14+C15 C17
C18
C19=C17+C18 C20=C13+C16+C19

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

Insulină
Farmacii
Unități
cu circuit
Total
sanitare
deschis
C12
C13=C11+C12 C14

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

C2

C1

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor
prin dozarea HbA1c

C2

Număr bolnavi cu diabet zaharat evaluați
prin dozarea HbA1c

C1

TABEL 5.4 — SITUAȚIA BOLNAVILOR EVALUAȚI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

Cheltuieli pentru tiazolidindione
și combinațiile acestora

Număr bolnavi beneficiari
de tiazolidindione și combinațiile acestora

TABEL 5.3 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI ÎN TRATAMENT CU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS, ELIBERATE ÎN AMBULATORIU

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01 —31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ............................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

C3=C11+C14+C17 din tabelul 5.1

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C10=C3+C6+C9

Nr. total
bolnavi

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

TABEL 5.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

C1

Unități
sanitare

Insulină
Farmacii
cu circuit
deschis
C2

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

TABEL 5.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ..............................................................................................................................................................................................

5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C2

C1

C4=C1+C2+C3

Total
C5

Copii
C6

Adulți 19—40 ani
C7

Adulți > 40 ani

Cheltuieli pentru automonitorizare (lei)

C8=C5+C6+C7

Total

C2

C1

C3=C1+C2

Total bolnavi
cu hemofilie

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1
C3 total = C10 din tabelul 6.1

TOTAL:

Talasemie

Hemofilie

C2

C1

C0

C6

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C5=C3+C4

Fără intervenție
chirurgicală majoră

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

C4

Talasemie

Total bolnavi
beneficiari în luna de
raportare

Medicamente pentru:

TABEL 6.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

Cu intervenție
chirurgicală majoră
pentru artropatii
invalidante

Fără intervenție
chirurgicală majoră

Hemofilie

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pentru:

TABEL 6.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ȘI TALASEMIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

C8=C6+C7

Total bolnavi cu
hemofilie

C3

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

C7

Cu intervenție
chirurgicală majoră
pentru artropatii
invalidante

Hemofilie

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

nr. 417/431/2009 (1.01-—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

C10=C8+C9

Cheltuieli totale

C4=C1+C2–C3

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C9

Talasemie

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Program P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER

C3

Adulți > 40 ani

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

Adulți 19—40 ani

Copii

Număr bolnavi cu diabet zaharat tratați cu insulină automonitorizați

TABEL 5.5 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI CU INSULINĂ AUTOMONITORIZAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Program P5: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C2

C1

C3=C1+C2

Total bolnavi
cu mucoviscidoză

C4

Epidermoliză
buloasă
C5

C6=C3+C4+C5

Total bolnavi
beneficiari în luna
Scleroză laterală
de raportare
amiotrofică
C7

Copii
C8

Adulți

Mucoviscidoză

C9=C7+C8

Total bolnavi cu
mucoviscidoză
C10

Epidermoliză
buloasă

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

C11

Scleroză laterală
amiotrofică
C12=C9+C10+C11

Cheltuieli totale

C2

C1

C1

C0

C3 osteoporoză = C5 din tabelul 7.1
C3 gușă carență iod = C6 din tabelul 7.1
C3 gușă proliferare malignă = C7 din tabelul 7.1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1

TOTAL:

Gușă proliferare malignă

Gușă carență iod

Osteoporoză

Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Medicamente pentru:

C3

Gușă prin tireomegalie datorată
proliferării maligne

TABEL 7.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Gușă prin tireomegalie datorată
carenței de iod

Osteoporoză

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

C5

Osteoporoză

C2

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

C4=C1+C2+C3

Total

TABEL 7.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECȚIUNE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

C3

C8=C5+C6+C7

Cheltuieli totale

C4=C1+C2–C3

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C7

Gușă prin tireomegalie datorată
proliferării maligne

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

C6

Gușă prin tireomegalie datorată
carenței de iod

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Program P7: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI ENDOCRINE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

Adulți

Copii

Mucoviscidoză

Nr. bolnavi beneficiari de medicamente pentru:

TABEL 6.3 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU ALTE BOLI RARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Program P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C2

C3

C4

C5

C6
C7

C8

C9
C10

C11

Proteză
Proteză
totală
totală
Proteză
Proteză
Proteză
Inele
genunchi
genunchi
unicomparti- totală șold totală șold ranforsare
cimentată cimentată
mentală
cimentată necimentată
cotil
fără
cu
REVIZIE
genunchi
REVIZIE
REVIZIE
stabilizare stabilizare
posterioară posterioară

N O T Ă:

C2

C3

C4

C5

Proteză
Moore

C6

C7

C8

Proteză
Proteză
totală
totală
genunchi
Proteză
genunchi
cimentată
unicompartimentală
cimentată
fără
genunchi
cu stabilizare
stabilizare
posterioară
posterioară

C9

Proteză
totală șold
cimentată
REVIZIE

C10

C11

Proteză
Inele
totală șold ranforsare
necimentată
cotil
REVIZIE
REVIZIE

C12

Proteză
totală
genunchi
cimentată
REVIZIE

C13

C13

Proteză
totală umăr

C14

C14

Proteză
parțială
umăr

C15

C15

C18

C19

C20

Nr. bolnavi
cu implant
segmentar
de coloană

C16

C17=C1+
+C16

C18

C19

Cheltuieli
Cheltuieli
Total
pentru
pentru
cheltuieli
implant
endoproteze
pentru
Alte
segmentar
endoproteze endoproteze tumorale
de coloană
în luna de
raportare

C17=C1+
+C16

Proteză
totală
cot

C16

Nr. bolnavi
cu
Nr. bolnavi
Total
Proteză Proteză
endoproteze cu endoproteze endoproteze
Alte
Proteză
parțială totală
tumorale
endoproteze în luna de
totală umăr
cot
umăr
raportare

C20=C17+
C18+C19

Cheltuieli
totale
program

C21=C18+
C19+C20

Nr. total
bolnavi
program

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale
de șold cimentate și a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

C1

Proteză
totală șold
cimentată

Proteză
totală șold
Proteză
Proteză
cimentată
totală șold bipolară șold
tip luxație necimentată cimentată
congenitală

Cheltuieli pentru endoproteze

C12

Proteză
totală
genunchi
cimentată
REVIZIE

TABEL 8.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE ȘI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)

C1

Proteză
totală șold
cimentată

Proteză
totală șold
Proteză
Proteză
Proteză
cimentată
totală șold bipolară șold
Moore
tip luxație necimentată cimentată
congenitală

Nr. endoproteze

TABEL 8.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Program P8: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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C1

Materiale sanitare

C0

C2

Valoare materiale
sanitare intrate
în cursul perioadei
de raportare
C3

Valoare materiale
sanitare consumate
în cursul perioadei
de raportare
C4=C1+C2–C3

Valoare materiale
sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C3

C4

C5

Proteză
Moore

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Proteză
Proteză
totală
totală
Proteză
Proteză
Inele
Proteză
genunchi genunchi
unicomparti- totală șold totală șold ranforsare
cimentată cimentată
mentală
cotil
cimentată necimentată
fără
cu
genunchi
REVIZIE
REVIZIE
REVIZIE
stabilizare stabilizare
posterioară posterioară

C12

Proteză
totală
genunchi
cimentată
REVIZIE

C13

Proteză
totală
umăr

C14

Proteză
parțială
umăr

Numărul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteza, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

N O T Ă:

C2

Proteză
Proteză
Proteză
Proteză
totală șold
bipolară
totală șold cimentată totală șold
șold
cimentată tip luxație necimentată
cimentată
congenitală

Număr endoproteze

C15

Proteză
totală cot

TABEL 8.4 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE ȘI IMPLANTURI SEGMENTARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

Materiale sanitare = endoproteze,ciment, endoproteze tumorale și instrumentație segmentară de coloană.

N O T Ă:

C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2
C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2
C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2
C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2

TOTAL:

Implant
segmentar

Endoproteze
tumorale

Endoproteze +
ciment

Valoare materiale
sanitare în stoc
la începutul perioadei
de raportare

TABEL 8.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

C16

C17=C1+
+C16

Total
Alte
endoproteze
endoproteze în luna de
raportare

C18

Număr
implanturi
segmentare
de coloană
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C2

C1

C3

Cord
C4

Medular autolog
C5

Medular alogen

C3

C2

C1

C6

Hepatic

C4

Medular autolog
C5

Medular alogen
C7

Pulmonar

C7

Pulmonar

C8

Celule pancreatice

C8

Celule pancreatice

C9=C1++C8

Total

C9=C1++C8

Total

C2

C1

DARBOPOETINA
C4

EPOETINA BETA
C3

VALGANCICLOVIR

C2

VORICONAZOL

C1

DARBOPOETINA
C4

EPOETINA BETA
C3

DCI-uri cu aprobarea Agenției Naționale de Transplant

TABEL 9.4 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR STARE POSTTRANSPLANT — MEDICAMENTE CARE NECESITĂ APROBARE (LEI)

VALGANCICLOVIR

VORICONAZOL

DCI-uri cu aprobarea Agenției Naționale de Transplant

TABEL 9.3 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI STARE POSTTRANSPLANT — MEDICAMENTE CARE NECESITĂ APROBARE

C5

DCI-uri cu aprobarea șefului de centru acreditat

C5

DCI-uri cu aprobarea șefului de centru acreditat

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

C6=C1++C5

Total

C6=C1++C5

Total

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

C6

Hepatic

Cheltuieli pentru medicamente pentru starea posttransplant

9. Program P9: PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

Cord

Combinat rinichi și pancreas

Renal

TABEL 9.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT (LEI)

Combinat rinichi și pancreas

Renal

Nr. bolnavi cu transplant cărora li s-au eliberat medicamente pentru starea posttransplant

TABEL 9.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT

nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Program P9: PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
9. Program P9: PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009 respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 9.5 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAȚI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
Nr. bolnavi tratați

Cheltuieli pentru medicamente

C1

C2

TABEL 9.6 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
Valoare medicamente în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

C3=C2 din tabelul 9.5
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
10. Program P10: PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01 —30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 10.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC
Nr. bolnavi dializați

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe hemodializă

Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C1

C2

C3=C1+C2

C4

Cheltuieli totale
Hemodializă

Dializă peritoneală

C5

C6

C7=C5+C6

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
10. Program P10: PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009, respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 10.2 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ȘI ALTE UNITĂȚI PRIVATE
Nr. bolnavi dializați

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor
Nr. ședințe hemodializă

Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C1

C2

C3=C1+C2

C4

Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C5

C6

C7=C5+C6

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................
10. Program P10: PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.2009 respectiv 1.01—31.12.2009)]
TABEL 10.3 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) CUMULAT LA NIVELUL CAS
Nr. bolnavi dializați

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor
Nr. ședințe hemodializă

Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C1

C2

C3=C1+C2

C4=C4 din tabelul 10.1 + C4 din tabelul 10.2
C5=C5 din tabelul 10.1 + C5 din tabelul 10.2
C6=C6 din tabelul 10.1 + C6 din tabelul 10.2
C7=C7 din tabelul 10.1 + C7 din tabelul 10.2

C4

Hemodializă

Dializă peritoneală

Total

C5

C6

C7=C5+C6
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

Raportare pentru ....................................................................................................................................................................................................
[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 417/431/2009 (1.01—31.03.2009, 1.01—30.06.2009, 1.01—30.09.200,9 respectiv 1.01—31.12.2009)]
SITUAȚIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENȚI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV
Indicatori fizici
Program/Subprogram de sănătate
Denumire indicator fizic

Număr de persoane infectate HIV/SIDA
Subprogramul de tratament și
tratate
monitorizare a persoanelor cu
infecție HIV/SIDA și tratamentul Număr de persoane postexpunere tratate
postexpunere
Număr persoane monitorizate
Subprogramul de tratament al
Număr de bolnavi de tuberculoză tratați
bolnavilor cu tuberculoză
Număr de bolnavi cu proceduri de dilatare
percutană
Număr de bolnavi cu proceduri
terapeutice de electrofiziologie
Număr de bolnavi cu intervenții de
Programul național de boli cardio- chirurgie cardiovasculară
vasculare
Număr de bolnavi cu stimulatoare
cardiace

Indicatori de eficiență
Valoare
(nr.)

Denumire indicator de eficiență

Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat
Cost mediu/persoană tratată postexpunere
Cost mediu/persoană monitorizată
Cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat
Cost mediu/bolnav cu proceduri de
dilatare percutană
Cost mediu/bolnav cu proceduri terapeutice
de electrofiziologie
Cost mediu/bolnav cu intervenții de
chirurgie cardiovasculară
Cost mediu/bolnav cu stimulatoare
cardiace

Număr de bolnavi cu defibrilatoare interne

Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare interne

Număr de bolnavi cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă
Programul național de oncologie
Număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice
Subprogramul de tratament al Număr de bolnavi cu scleroză multiplă
bolnavilor cu scleroză multiplă
tratați
Număr de bolnavi cu implant cohlear
Subprogramul de tratament al
surdității prin proteze auditive Număr de bolnavi cu proteză BAHA
implantabile
VIBRANT

Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă
Cost mediu/bolnav tratat
Cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă
tratat
Cost mediu/bolnav cu implant cohlear

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați
Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați
cu insulină
Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați
cu ADO
Număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați
cu ADO + insulină
Programul național de diabet
Număr de bolnavi cu diabet zaharat
zaharat
evaluați prin dozarea HbA1c
Număr de copii cu diabet zaharat
automonitorizați
Număr de adulți 19—40 ani cu diabet
zaharat automonitorizați
Număr de adulți > 40 ani cu diabet zaharat
automonitorizați
Numărul de bolnavi cu hemofilie, fără
intervenție chirurgicală majoră
Număr de bolnavi cu hemofilie care
necesită intervenții chirurgicale majore
pentru artropatii invalidante
Programul național de hemofilie, Număr de bolnavi cu talasemie
talasemie și alte boli rare
Număr de copii cu mucoviscidoză

Cost mediu/bolnav tratat

Cost mediu/bolnav cu proteză BAHA
Cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

Cost mediu/bolnav tratat cu insulină
Cost mediu/bolnav tratat cu ADO
Cost mediu/bolnav tratat cu ADO +
insulină
Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat
evaluat prin dozarea HbA1c
Cost mediu/copil cu diabet zaharat
automonitorizat
Cost mediu/adult 19—40 ani cu diabet
zaharat automonitorizat
Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet
zaharat automonitorizat
Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără
intervenție chirurgicală majoră
Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu
intervenție chirurgicală majoră
Cost mediu/bolnav cu talasemie
Cost mediu/copil cu mucoviscidoză

Număr de adulți cu mucoviscidoză

Cost mediu/adult cu mucoviscidoză

Număr de bolnavi cu SLA
Număr de bolnavi cu epidermoliză
buloasă

Cost mediu/bolnav cu SLA
Cost mediu/bolnav cu epidermoliză
buloasă

Valoare
(lei)
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Indicatori fizici
Program/Subprogram de sănătate
Denumire indicator fizic

Număr de bolnavi cu osteoporoză tratați

Indicatori de eficiență
Valoare
(nr.)

Denumire indicator de eficiență

Cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat

Număr de bolnavi cu gușă prin
Programul național de boli endocrine tireomegalie datorată carenței de iod
tratați

Cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată carenței de iod

Număr de bolnavi cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării maligne

Cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării maligne

Număr de bolnavi endoprotezați

Cost mediu/bolnav endoprotezat

Număr de bolnavi cu endoproteze
tumorale

Cost mediu/bolnav
tumorală

Număr de bolnavi cu implant segmentar
de coloană

Cost mediu/bolnav cu implant segmentar
de coloană

Număr de bolnavi tratați pentru stare
Programul național de transplant de posttransplant
organe, țesuturi și celule de origine
Număr de bolnavi cu transplant hepatic
umană
tratați pentru recidiva hepatitei cronice

Cost mediu/bolnav tratat pentru stare
posttransplant

Număr de bolnavi tratați prin hemodializă
Programul național de supleere a
funcției renale la bolnavii cu Număr de bolnavi tratați prin dializă
insuficiență renală cronică
peritoneală

Cost mediu/bolnav tratat prin hemodializă

Programul național de ortopedie

cu

endoproteză

Cost mediu/bolnav tratat

Cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală
ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA

transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
Unitățile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătății să deruleze programe/subprograme naționale de sănătate
cu scop curativ și farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale)
și teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant și
medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă)
transmit caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale rapoarte privind indicatorii specifici,
valoarea medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de
supleere renală și valoarea stocurilor medicamentelor și materialelor sanitare specifice, după caz.
1. Unitățile sanitare
1.1. Unitățile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor
și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală și valoarea
stocurilor de medicamente și materiale sanitare specifice, pe baza evidenței tehnico-operative.
1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform structurii SIUI și pe suport hârtie, conform machetelor
din anexa nr. 1.
1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 3 zile lucrătoare
ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
2. Farmaciile cu circuit deschis
2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale)
și teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant și
medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă)
raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligațiilor prevăzute în contractele/actele adiționale la
contractele încheiate cu acestea.
2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate
pentru a se obține informațiile necesare completării machetelor din anexa nr. 2.
2.3. Prelucrarea menționată la pct. 2.2 se realizează utilizând aplicația pusă la dispoziție de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate și are ca rezultat, pentru fiecare din cele 4 programe/subprograme pentru care medicamentele
utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru
toate farmaciile cu circuit deschis.

Valoare
(lei)
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3. Centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate
datele, conform prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru
aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală
în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat,
câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă
peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii.
4. Casele de asigurări de sănătate
4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare
unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unitățile sanitare, verificate și validate), centralizat pentru toate
unitățile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum și centralizat la nivel de casă de asigurări de
sănătate.
4.2. Pentru Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică casele de
asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor
transmise de unitățile sanitare, verificate și validate), centralizat pentru toate unitățile sanitare din sectorul public, pe
fiecare centru-pilot și pe fiecare furnizor privat de servicii de hemodializă și dializă peritoneală (conform rapoartelor
transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de hemodializă și dializă peritoneală, verificate și validate),
centralizat pentru centrele-pilot și furnizori privați de servicii de hemodializă și dializă peritoneală, precum și centralizat
la nivel de casă de asigurări de sănătate.
4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate
la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea
medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere
renală și valoarea stocurilor medicamentelor și materialelor sanitare specifice, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii
următoare perioadei pentru care se face raportarea.
4.4. Rapoartele menționate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport
hârtie, conform machetelor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și prevăzute în anexa nr. 2.
4.5. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului raportează și în format
electronic către Casa Națională de Asigurări de Sănătate consumurile de medicamente pe CNP, conform structurii
transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
4.6. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 5 zile lucrătoare
ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
4.7. Trimestrial, în primele 10 zile ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una dintre
persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate și implicată în
completarea, analiza și transmiterea rapoartelor va prezenta personal Direcției programe naționale din cadrul Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, și va participa la analiza și
evaluarea evoluției în dinamică a indicatorilor raportați.
5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
5.1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei
pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.
5.2. Casa Națională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram național de
sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate și centralizat la nivel național.
5.3. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna
precedentă, Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății
indicatorii fizici și de eficiență aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ finanțate din
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, transmiși de casele de asigurări de sănătate.
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