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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 462 din 18 mai 2010

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 460 din 5 mai 2010

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. Cs.A. 4.918 din 18 mai 2010 al Ministerului Sănătății și nr. DG 290 din 4 mai 2010 al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate;
— titlurile II și VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anul 2010;
— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, 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. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă machetele de raportare fără regim
special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor
naționale de sănătate cu scop curativ, finanțate în anul 2010 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 posttransplant 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. — La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului
ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009
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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 453 din 1 iulie 2009, cu modificările ulterioare.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță
ANEXA Nr. 1

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.1. 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. 264/407/2010.)
TABEL 1.1.1 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. persoane
infectate HIV/SIDA
cărora li s-au eliberat
medicamente

Nr. persoane
cu tratament
postexpunere

C1

C2

Nr. total beneficiari
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru persoane
infectate HIV/SIDA cărora
li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli cu
medicamente pentru
persoane cu tratament
postexpunere

Cheltuieli totale
medicamente

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

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. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.2. 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. 264/407/2010.)
TABEL 1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ȘI RADIOLOGICE ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli cu medicamentele

Total
Total
cheltuieli
cheltuieli
Total
Total
cu
Total
cu materiale
Nr.
Nr.
Total
Total cheltuieli
bolnavi cu
bolnavi cu
Total
Total
materiale
bolnavi cărora
sanitare
examene tuberculoză bolnavi cu
cu materiale
tuberculoză
bolnavi
Bolnavi cu li s-au eliberat examene
Bolnavi cu cheltuieli cu
sanitare
pentru
sanitare
categoria I, cronici cu tuberculoză medicamente bacteriologice radiologice categoria I,
tratament
tuberculoză medicamente
pentru
examene
II, III
II, III
tratament
cronic
MDR*)
MDR*)
examene
bacteriologice
(regim I, individualizat
(regim I,
individualizat
radiologice
II, III)
II, III)
C1

C2

C3

C4=C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C7+C8

C11

C12

Total cheltuieli

C13=C11+C12 C14=C10+C12

*) Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor care se importă cu avizul Ministerului Sănătății conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008.
TABEL1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ȘI MATERIALELOR SANITARE (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=C10 din tabelul 1.2.1
C7=C13 din tabelul 1.2.1

Valoare materiale
Valoare materiale Valoare materiale
Valoare materiale
sanitare
sanitare în stoc la sanitare intrate în
sanitare în stoc la
consumate în
începutul perioadei cursul perioadei de
sfârșitul perioadei
cursul perioadei de
de raportare
raportare
de raportare
raportare
C5

C6

C7

C8=C5+C6–C7
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
2. PROGRAM P2: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.1. Subprogramul de tratament al pacienților cu afecțiuni cardiovasculare
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 2.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE AFECȚIUNE
Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:
proceduri de chirurgie cardiacă și vasculară
proceduri
proceduri
de dilatare
de
percutană electrofiziologie

C1

C2

stimulatoare
stimulatoare defibrilatoare
de
cardiace
interne
resincronizare
proceduri
proceduri
cardiacă
total, din care: de chirurgie de chirurgie
cardiacă
vasculară
adulți

copii

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

Nr. total
bolnavi beneficiari
ai programului

Număr
stenturi*

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

* Se raportează numărul de stenturi de care au beneficiat bolnavii din coloana C1.

TABEL 2.1.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE AFECȚIUNE (LEI)
Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:
proceduri de chirurgie cardiacă și vasculară
proceduri
proceduri
de dilatare
de
percutană electrofiziologie

C1

C2

stimulatoare
stimulatoare defibrilatoare
de
cardiace
interne
resincronizare
proceduri
proceduri
cardiacă
total din care: de chirurgie de chirurgie
cardiacă
vasculară
adulți

copii

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

Cheltuieli totale
pentru materiale
sanitare

Cheltuieli
pentru
stenturi**

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

** Se raportează cheltuiala aferentă stenturilor de care au beneficiat bolnavii din coloana C1 a tabelului 2.1.1 și care se regăsește în cheltuiala totală
din coloana C1 a tabelului 2.1.2.

TABEL 2.1.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Tip de intervenție

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

proceduri de dilatare
percutană
proceduri terapeutice
de electrofiziologie
chirurgie cardiacă și
vasculară copii
chirurgie cardiacă și
vasculară adulți
stimulatoare cardiace
defibrilatoare interne
stimulatoare de
resincronizare cardiacă
TOTAL:

C3 proceduri de dilatare percutană = C1 din tabelul 2.1.2
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C2 din tabelul 2.1.2
C3 chirurgie cardiacă și vasculară copii = C3 din tabelul 2.1.2
C3 chirurgie cardiacă și vasculară adulți = C4 din tabelul 2.1.2
C3 stimulatoare cardiace = C7 din tabelul 2.1.2
C3 defibrilatoare interne = C8 din tabelul 2.1.2
C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C9 din tabelul 2.1.2
C3 TOTAL = C10 din tabelul 2.1.2
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UNITATEA SANITARĂ: .....................................
2. PROGRAM P2: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 2.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU IMA TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi
cu IMA tratați

Cheltuieli pentru bolnavii
cu IMA tratați

Număr stenturi

Cheltuieli
pentru stenturi*

C1

C2

C3

C4

* Cheltuiala pentru stenturi se regăsește în totalul cheltuielii pentru bolnavii cu IMA tratați din coloana C2.
TABEL 2.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

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

3.1. Subprogramul de tratament al afecțiunilor oncologice
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 3.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI 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

medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS

medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS

Cheltuieli totale

terapie standard

C4

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

TABEL 3.1.2 — 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=C8 din tabelul 3.1.1
UNITATEA SANITARĂ: ...................................
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE:

3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice
Raportare pentru ......................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 3.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE ACTIVĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu monitorizare activă
a terapiilor specifice oncologice

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare activă
a terapiilor specifice oncologice

C1

C2
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI NEUROLOGICE:

4.2. Subprogramul de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 4.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu surditate 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

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

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

UNITATEA SANITARĂ: ...................................
5. 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. 264/407/2010.)

TABEL 5.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, 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

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
Nr. total bolnavi

C4

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

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 5.1
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TABEL 5.3 — SITUAȚIA BOLNAVILOR EVALUAȚI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ȘI A
CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu diabet zaharat evaluați
prin dozarea HbA1c în perioada de raportare

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor
prin dozarea HbA1c

C1

C2

UNITATEA SANITARĂ: ..

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

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — scleroză multiplă (6.1.1)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, 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

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer
natalizumab
acetat

TOTAL
Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

TOTAL

C7=C1++C6

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14=C8++C13

TABEL 6.1.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Medicament

Valoare medicamente
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

Avonex
Rebif
Betaferon
Extavia
Copaxone
Tysabri
TOTAL:

C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.1
C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.1
C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.1
C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.1
C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.1
C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.1
C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.1
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UNITATEA SANITARĂ: .............................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — hemofilie, talasemie (6.1.2)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ȘI TALASEMIE TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Hemofilie
fără
intervenție
medicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

Total bolnavi
cu hemofilie

C1

C2

C3=C1+C2

Talasemie

Total bolnavi
beneficiari
în luna de
raportare

C4

C5=C3+C4

Hemofilie
fără
intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

Total bolnavi
cu hemofilie

C6

C7

C8=C6+C7

Talasemie

C9

Cheltuieli
totale

C10=C8+C9

TABEL 6.1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
Medicamente
pentru:

Valoare medicamente
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

hemofilie
talasemie
TOTAL:

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1.2.1
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1.2.1
C3 total = C10 din tabelul 6.1.2.1
UNITATEA SANITARĂ: ....................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — alte boli rare (6.1.3)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.3.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE TRATAȚI (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Boli
Boli
Miastenie
neurologice
neurologice
gravis —
degenerative/
degenerative/
crize
inflamatorii —
inflamatorii
miastenice
puseu acut
C1

C2

C3

HTPA
Osteogeneză
imperfectă

Boala
Fabry

Boala
Pompe

Tirozinemie

C4

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan
și Sindenafil

Total
HTPA

C8

C9

C10

C11

TABEL 6.1.3.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR CU BOLI RARE (LEI)

(medicamente eliberate prin farmacii cu

circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente boli rare
Boli
Boli
Miastenie
neurologice
neurologice
gravis — Osteogeneză
degenerative/
degenerative/
crize
imperfectă
inflamatorii —
inflamatorii
miastenice
puseu acut
C1

C2

C3

C4

HTPA
Boala
Fabry

Boala
Pompe

Tirozinemie

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan
și Sindenafil

C8

C9

C10

Total
HTPA
C11

Total
cheltuieli

C12
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TABEL 6.1.3.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente
Valoare medicamente
Valoare medicamente
în stoc la începutul
intrate în cursul perioadei consumate în cursul
perioadei de raportare
de raportare
perioadei de raportare

Medicamente pentru:

C0

C1

C2

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul
perioadei de raportare

C3

C4=C1+C2–C3

Boli neurologice degenerative/inflamatorii
Boli neurologice degenerative/inflamatorii —
puseu acut
Miastenie gravis — crize miastenice
Osteogeneză imperfectă
Boala Fabry
Boala Pompe
Tirozinemie
HTPA
TOTAL:

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii — puseu acut = C2 din tabelul 6.1.3.2
C3 Miastenie gravis — crize miastenice = C3 din tabelul 6.1.3.2
C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.1.3.2
C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.1.3.2
C3 HTPA = C11 din tabelul 6.1.3.2
C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.1.3.2

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

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.2.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU SEPSIS SEVER TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi tratați

Cheltuieli pentru bolnavi tratați
Cheltuieli totale

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

C1

C2

C3

C4

C5

TABEL 6.2.2 — 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=C5 din tabelul 6.2.1
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
7. 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. 264/407/2010.)
TABEL 7.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, PE TIPURI DE AFECȚIUNE, ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Osteoporoză

Gușă prin
Gușă prin
tireomegalie
tireomegalie
datorată carenței datorată proliferării
de iod
maligne

C1

C2

C3

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Total

Osteoporoză

C4=C1+C2+C3

C5

Gușă prin
Gușă prin
tireomegalie
tireomegalie
datorată carenței datorată proliferării
de iod
maligne
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

Valoare medicamente
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

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

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

8. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 8.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

Nr. bolnavi cu implant segmentar
de coloană

C12 C13 C14 C15 C16 C17=C1+...+C16

alte endoproteze

C11

proteză totală cot

C10

proteză parțială umăr

C9

proteză totală umăr

C8

Nr. bolnavi cu endoproteze tumorale

C7

Total
endoproteze
în luna de
raportare

Nr. bolnavi cu endoproteze

C6

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

C5

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză Moore

C4

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

proteză bipolară șold
cimentată

C3

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată

C2

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

C1

proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară
proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză totală șold cimentată

Nr. endoproteze

C18

C19

C20

Nr. total
bolnavi program

C21=C18+C19+C20
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proteză Moore

proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară

proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 C13 C14 C15 C16

alte endoproteze

Total
cheltuieli pentru
endoproteze
în luna de raportare

C17=C1+...+C16

Cheltuieli pentru implant segmentar
de coloană

proteză bipolară șold
cimentată

C3

proteză totală cot

proteză totală șold
necimentată

C2

proteză parțială umăr

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

C1

proteză totală umăr

proteză totală șold cimentată

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

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

C18

C19

Cheltuieli
totale
program

C20=C17+C18+C19

NOTĂ:

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 cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

TABEL 8.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

endoproteze + ciment
endoproteze tumorale
implant segmentar
TOTAL:

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
NOTĂ:

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

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

proteză totală șold cimentată

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

proteză totală șold
necimentată

proteză bipolară șold
cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară

proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parțială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Nr. endoproteze

Total endoproteze
în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

Nr. implanturi
segmentare
de coloană

C18

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării
unui caz.
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
9. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ —
tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic
Raportare pentru .....................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 9.2.1 — 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 9.2.2 — 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=C2 din tabelul 9.2.1

UNITATEA SANITARĂ: ..
10. 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. 264/407/2010.)
TABEL 10.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC
Nr. bolnavi dializați
hemodializă
convențională
C1

hemodiafiltrare dializă
dializă
intermitentă peritoneală peritoneală
on-line
continuă automată
C2

C3

C4

Total
C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe
Nr. ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
dializă
dializă
intermitentă hemodializă hemodiafiltrare
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12=C8++C11

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
convențională
C1

hemodiafiltrare dializă
dializă
intermitentă peritoneală peritoneală
on-line
continuă automată
C2

C3

C4

Total
C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe
Nr. ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
dializă
dializă
intermitentă hemodializă hemodiafiltrare
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12=C8++C11

UNITATEA SANITARĂ: ..
11. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENȚEI HEPATICE

Raportare pentru ....................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 11.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAȚI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE
Nr. bolnavi tratați prin epurare extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare extrahepatică

C1

C2
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TABEL 11.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE (LEI)
Valoare
medicamente
în stoc la începutul
perioadei de
raportare

Valoare
medicamente
intrate în cursul
perioadei de
raportare

C1

C2

Valoare
Valoare
Valoare materiale Valoare materiale
Valoare materiale Valoare materiale
medicamente
medicamente
sanitare
sanitare în stoc
sanitare în stoc la
sanitare intrate
consumate
în stoc la sfârșitul
consumate
la sfârșitul
începutul perioadei în cursul perioadei
în cursul perioadei
perioadei
în cursul perioadei
perioadei de
de raportare
de raportare
de raportare
de raportare
de raportare
raportare
C3

C4=C1+C2-C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6-C7

C3+C7=C2 din tabelul 11.1

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. 264/407/2010.)
SITUAȚIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENȚI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV

Programul/Subprogramul
de sănătate

Indicatori fizici
Denumirea indicatorului fizic

Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

număr de persoane infectate
HIV/SIDA tratate

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

număr de persoane postexpunere
tratate

cost mediu/persoană tratată
postexpunere

număr de persoane monitorizate

cost mediu/persoană monitorizată

număr de bolnavi de tuberculoză
tratați

cost mediu/bolnav de tuberculoză
tratat

număr de bolnavi de tuberculoză
MDR tratați

cost mediu/bolnav de tuberculoză
MDR 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 (copii) cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

cost mediu/bolnav copil cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

număr de bolnavi (adulți) cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

cost mediu/bolnav adult cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

număr de bolnavi cu stimulatoare
cardiace implantate

cost mediu/bolnav cu stimulatoare
cardiace implantate

număr de bolnavi cu defibrilatoare
interne implantate

cost mediu/bolnav cu defibrilatoare
interne implantate

număr de bolnavi cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă

cost mediu/bolnav cu stimulatoare
de resincronizare cardiacă

Subprogramul de
tratament invaziv al
infarctului miocardic acut

număr de bolnavi cu IMA tratați prin
intervenții coronariene percutane

cost mediu/bolnav cu IMA tratat prin
intervenții coronariene percutane

Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu
afecțiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecțiuni
oncologice

cost mediu/bolnav tratat

Subprogramul de
monitorizare activă a
terapiilor specifice
oncologice

număr de bolnavi cu monitorizare
activă a terapiei specifice

cost mediu/ bolnav cu monitorizare
activă a terapiei

Subprogramul de
tratament și monitorizare a
persoanelor cu infecție
HIV/SIDA și tratamentul
postexpunere
Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu
tuberculoză

Subprogramul de
tratament al pacienților cu
afecțiuni cardiovasculare

Valoarea
(lei)
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Programul/Subprogramul
de sănătate

Subprogramul de
tratament al surdității prin
proteze auditive
implantabile

Programul național de
diabet zaharat

Subprogramul de
tratament al bolilor rare

Subprogramul de
tratament al sepsisului
sever

Programul național de boli
endocrine
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Indicatori fizici
Denumirea indicatorului fizic

Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

număr de bolnavi cu implant cohlear

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

număr de bolnavi cu proteză BAHA

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

număr de bolnavi cu proteză
VIBRANT

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 bolnavi cu scleroză
multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză
multiplă tratat

număr de bolnavi cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

număr de bolnavi cu hemofilie care
necesită intervenții chirurgicale
majore pentru artropatii invalidante

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu
intervenție chirurgicală majoră

număr de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii tratați

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/inflamatorii
tratat

număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii — în puseu
acut tratați

cost mediu/bolnav cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii — în puseu
acut tratat

număr de bolnavi cu miastenie
gravis — crize miastenice tratați

cost mediu/bolnav cu miastenie
gravis — crize miastenice tratat

număr de bolnavi cu osteogeneză
imperfectă tratați

cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă tratat

număr de bolnavi cu boala Fabry
tratați

cost mediu/bolnav cu boala Fabry
tratat

număr de bolnavi cu boala Pompe
tratați

cost mediu/bolnav cu boala Pompe
tratat

număr de bolnavi cu tirozinemie
tratați

cost mediu/bolnav cu tirozinemie
tratat

număr total de bolnavi cu HTPA
tratați

cost mediu/bolnav cu HTPA tratat

număr de bolnavi cu sepsis sever
tratați cu Drotrecoginum alfa

cost mediu/bolnav cu sepsis sever
tratat cu Drotrecoginum alfa

număr de bolnavi cu sepsis sever
tratați fără Drotrecoginum alfa

cost mediu/bolnav cu sepsis sever
tratat fără Drotrecoginum alfa

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

Valoarea
(lei)
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Indicatori fizici

Programul/Subprogramul
de sănătate

Denumirea indicatorului fizic

Programul național de
ortopedie

Programul național de
transplant de organe,
țesuturi și celule de origine
umană

Programul național de
supleere a funcției renale
la bolnavii cu insuficiență
renală cronică

Programul național de
terapie intensivă a
insuficienței hepatice

Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

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

număr de bolnavi cu transplant
hepatic tratați pentru recidiva
hepatitei cronice

cost mediu/bolnav tratat

număr de bolnavi tratați prin
hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă
convențională

număr de bolnavi tratați prin
hemodiafiltrare intermitentă on-line

cost mediu/ședință de
hemodiafiltrare intermitentă on-line

număr de bolnavi tratați prin dializă
peritoneală continuă

cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală continuă

număr de bolnavi tratați prin dializă
peritoneală automată

cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală automată

număr de bolnavi tratați prin epurare
extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin epurare
extrahepatică

Valoarea
(lei)

ANEXA Nr. 2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.1. 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. 264/407/2010.)
TABEL 1.1.1 — SITUAȚIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. persoane
infectate HIV/SIDA
cărora li s-au eliberat
medicamente

Nr. persoane
cu tratament
postexpunere

Nr. total beneficiari
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru persoane
infectate HIV/SIDA 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

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
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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

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

1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.2. 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. 264/407/2010.)
TABEL 1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ȘI RADIOLOGICE ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli cu medicamentele

Total
Total
cheltuieli
cheltuieli
cu
Total
Total
Total
cu materiale
Nr.
Nr.
Total
Total cheltuieli
materiale
bolnavi cărora
bolnavi cu
bolnavi
cu
Total
Total
sanitare
examene
examene
cheltuieli cu
cu materiale
sanitare
tuberculoză
bolnavi
Bolnavi cu li s-au eliberat bacteriologice radiologice tuberculoză bolnavi cu
Bolnavi cu medicamente
pentru
sanitare
pentru
medicamente
categoria I, cronici cu tuberculoză
categoria I,
tratament
tuberculoză
examene
examene
II, III
II, III
tratament
cronic
MDR*)
MDR*)
bacteriologice
radiologice
(regim I, individualizat
(regim I,
individualizat
II, III)
II, III)
C1

C2

C3

C4=C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C7+C8

C11

C12

Total cheltuieli

C13=C11+C12 C14=C10+C12

*) Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor care se importă cu avizul Ministerului Sănătății conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008.

TABEL1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ȘI MATERIALELOR SANITARE (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=C10 din tabelul 1.2.1
C7=C13 din tabelul 1.2.1

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

C5

C6

C7

C8=C5+C6–C7
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.1. Subprogramul de tratament al pacienților cu afecțiuni cardiovasculare
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 2.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE AFECȚIUNE
Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:
proceduri de chirurgie cardiacă și vasculară
proceduri
proceduri
de dilatare
de
percutană electrofiziologie

C1

C2

stimulatoare
stimulatoare defibrilatoare
de
cardiace
interne
resincronizare
proceduri
proceduri
cardiacă
total, din care: de chirurgie de chirurgie
cardiacă
vasculară
adulți

copii

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

Nr. total de
bolnavi beneficiari
ai programului

Număr
stenturi*

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

* Se raportează numărul de stenturi de care au beneficiat bolnavii din coloana C1.

TABEL 2.1.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE AFECȚIUNE (LEI)
Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:
proceduri de chirurgie cardiacă și vasculară
proceduri
proceduri
de dilatare
de
percutană electrofiziologie

C1

C2

stimulatoare
stimulatoare defibrilatoare
de
cardiace
interne
resincronizare
proceduri
proceduri
cardiacă
total, din care: de chirurgie de chirurgie
cardiacă
vasculară
adulți

copii

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

Cheltuieli totale
pentru materiale
sanitare

Cheltuieli
pentru
stenturi**

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

** Se raportează cheltuiala aferentă stenturilor de care au beneficiat bolnavii din coloana C1 a tabelului 2.1.1 și care se regăsește în cheltuiala totală
din coloana C1 a tabelului 2.1.2.

TABEL 2.1.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Tip de intervenție

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

proceduri de dilatare
percutană
proceduri terapeutice
de electrofiziologie
chirurgie cardiacă și
vasculară copii
chirurgie cardiacă și
vasculară adulți
stimulatoare cardiace
defibrilatoare interne
stimulatoare de
resincronizare cardiacă
TOTAL:

C3 proceduri de dilatare percutană = C1 din tabelul 2.1.2
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C2 din tabelul 2.1.2
C3 chirurgie cardiacă și vasculară copii = C3 din tabelul 2.1.2
C3 chirurgie cardiacă și vasculară adulți = C4 din tabelul 2.1.2
C3 stimulatoare cardiace = C7 din tabelul 2.1.2
C3 defibrilatoare interne = C8 din tabelul 2.1.2
C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C9 din tabelul 2.1.2
C3 TOTAL = C10 din tabelul 2.1.2
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 2.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU IMA TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Număr bolnavi
cu IMA tratați

Cheltuieli pentru bolnavii
cu IMA tratați

Număr stenturi

Cheltuieli
pentru stenturi*

C1

C2

C3

C4

* Cheltuiala pentru stenturi se regăsește în totalul cheltuielii pentru bolnavii cu IMA tratați din coloana C2.
TABEL 2.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
Valoare materiale sanitare în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 2.2.1
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE:

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice
Raportare pentru .......................................................................................................................................................... 2009
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 3.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente
medicamente
medicamente
cu aprobarea
cu aprobarea
terapie standard
comisiei CAS
comisiei CNAS

Total bolnavi
terapie standard
pentru care
s-au eliberat
farmacii
farmacii
farmacii
medicamente unități farmacii
unități
unități
unități
cu circuit total
cu circuit total
cu circuit total
cu circuit
total
sanitare
sanitare
sanitare
sanitare
deschis
deschis
deschis
deschis
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS
farmacii
unități
cu circuit
sanitare
deschis

C13=C11+C12

C14

C15

medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS
farmacii
unități
cu circuit
sanitare
deschis

total

C16=C14+C15

C17

C18

Cheltuieli
totale

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

TABEL 3.1.2 — 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=C11+C14+C17 din tabelul 3.1.1
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE:

3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 3.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE ACTIVĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu monitorizare activă
a terapiilor specifice oncologice

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare activă
a terapiilor specifice oncologice

C1

C2
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI NEUROLOGICE:

4.2. Subprogramul de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 4.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cu surditate 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

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

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

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
5. 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. 264/407/2010.)
TABEL 5.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie
insulină

insulină
Nr.
total
farmacii
farmacii
farmacii
bolnavi unități farmacii
unități
unități
unități
cu circuit total
cu circuit total
cu circuit total
cu circuit
sanitare
sanitare
sanitare
sanitare
deschis
deschis
deschis
deschis
C1

C2

ADO

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

C3

C4

C5

ADO + insulină

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

ADO

total

C13=C11+C12

farmacii
unități
cu circuit
sanitare
deschis
C14

C15

ADO + insulină

total

C16=C14+C15

farmacii
unități
cu circuit
sanitare
deschis
C17

C18

Cheltuieli totale
cu medicamente
total

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

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

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=C11+C14+C17 din tabelul 5.1
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TABEL 5.3. — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT AUTOMONITORIZAȚI ȘI A BOLNAVILOR EVALUAȚI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI
GLICOZILATE (HbA1c) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Număr bolnavi cu diabet zaharat tratați cu insulină
automonitorizați în perioada de raportare

copii

adulți>40 ani

C1

C2

Număr bolnavi cu diabet
zaharat evaluați prin
dozarea HbA1c în
perioada de raportare

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat tratați cu
insulină automonitorizați în perioada de raportare

C3

copii

adulți>40 ani

C4

C5

Cheltuieli pentru
evaluarea bolnavilor
prin dozarea HbA1c

C6

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — scleroză multiplă (6.1.1)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.1.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI 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

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer
natalizumab
acetat

TOTAL
Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

TOTAL

C7=C1++C6

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14=C8++C13

TABEL 6.1.1.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Medicament

Valoare medicamente
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

Avonex
Rebif
Betaferon
Extavia
Copaxone
Tysabri
TOTAL:

C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.1
C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.1
C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.1
C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.1
C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.1
C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.1
C3 Total = C14 din tabelul 6.1.1.1
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — hemofilie, talasemie (6.1.2)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.2.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ȘI TALASEMIE TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamente pentru:

Hemofilie
fără
intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

Total bolnavi
cu hemofilie

C1

C2

C3=C1+C2

Talasemie

Total bolnavi
beneficiari
în luna de
raportare

C4

C5=C3+C4

Hemofilie
fără
intervenție
chirurgicală
majoră

cu inervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

Total bolnavi
cu hemofilie

C6

C7

C8=C6+C7

Talasemie

C9

Cheltuieli
totale

C10=C8+C9

TABEL 6.1.2.2 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

Medicamente
pentru:

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

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

hemofilie
talasemie
TOTAL:

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1.2.1
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1.2.1
C3 total = C10 din tabelul 6.1.2.1
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare — alte boli rare (6.1.3)
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.1.3.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE TRATAȚI (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Boli
Boli
Miastenie
neurologice
neurologice
gravis —
degenerative/
degenerative/
crize
inflamatorii —
inflamatorii
miastenice
puseu acut
C1

C2

C3

HTPA
Osteogeneză
imperfectă

Boala
Fabry

Boala
Pompe

Tirozinemie

C4

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan
și Sindenafil

Total
HTPA

C8

C9

C10

C11

TABEL 6.1.3.2 — SITUAȚIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR CU BOLI RARE (LEI)

(medicamente eliberate prin farmacii cu

circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente boli rare
Boli
Boli
Miastenie
neurologice
neurologice
gravis — Osteogeneză
degenerative/
degenerative/
crize
imperfectă
inflamatorii —
inflamatorii
miastenice
puseu acut
C1

C2

C3

C4

HTPA
Boala
Fabry

Boala
Pompe

Tirozinemie

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan
și Sindenafil

Total
HTPA

C8

C9

C10

C11

Total
cheltuieli

C12
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TABEL 6.1.3.3 — SITUAȚIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)
Valoare medicamente
Valoare medicamente
Valoare medicamente
în stoc la începutul
intrate în cursul perioadei consumate în cursul
perioadei de raportare
de raportare
perioadei de raportare

Medicamente pentru:

C0

C1

C2

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul
perioadei de raportare

C3

C4=C1+C2–C3

Boli neurologice degenerative/inflamatorii
Boli neurologice degenerative/inflamatorii —
puseu acut
Miastenie gravis — crize miastenice
Osteogeneză imperfectă
Boala Fabry
Boala Pompe
Tirozinemie
HTPA
TOTAL:

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii — puseu acut = C2 din tabelul 6.1.3.2
C3 Miastenie gravis — crize miastenice = C3 din tabelul 6.1.3.2
C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.1.3.2
C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.1.3.2
C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.1.3.2
C3 HTPA = C11 din tabelul 6.1.3.2
C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.1.3.2

TABEL 6.1.3.4 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) (medicamente

eliberate prin farmacii cu

circuit deschis)
Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Mucoviscidoză
copii
C1

Mucoviscidoză Scleroză laterală
adulți
amiotrofică
C2

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Epidermoliză
buloasă

Mucoviscidoză
copii

C4

C5

C3

Mucoviscidoză Scleroză laterală Epidermoliză
adulți
amiotrofică
buloasă
C6

C7

C8

Cheltuieli totale

C9 = C5 ++ C8

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER:

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 6.2.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU SEPSIS SEVER TRATAȚI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi tratați

Cheltuieli pentru bolnavi tratați
Cheltuieli totale

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

C1

C2

C3

C4

C5
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TABEL 6.2.2 — 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 = C5 din tabelul 6.2.1
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
7. 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. 264/407/2010.)
TABEL 7.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI, PE TIPURI DE AFECȚIUNE, ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Osteoporoză

Gușă prin
Gușă prin
tireomegalie
tireomegalie
datorată carenței datorată proliferării
de iod
maligne

C1

C2

C3

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Total

Osteoporoză

C4=C1+C2+C3

C5

Gușă prin
Gușă prin
tireomegalie
tireomegalie
datorată carenței datorată proliferării
de iod
maligne
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

Valoare medicamente
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare medicamente
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2–C3

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

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
8. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE

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

Nr. bolnavi cu endoproteze

Nr. bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. bolnavi cu implant segmentar
de coloană

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 8.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

Nr. total
bolnavi program

C18

C19

C20

C21=C18+C19+C20

C6

C7

C11

C12 C13 C14 C15 C16 C17=C1+...+C16

alte endoproteze

C10

proteză totală cot

C9

proteză parțială umăr

C8

proteză totală umăr

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

C5

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză Moore

C4

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

proteză bipolară șold
cimentată

C3

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată

C2

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

C1

proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară
proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză totală șold cimentată

Nr. endoproteze

Total
endoproteze
în luna de
raportare
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proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară

proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 C13 C14 C15 C16

Total
cheltuieli pentru
endoproteze
în luna de raportare

C17=C1+...+C16

Cheltuieli pentru implant segmentar
de coloană

proteză Moore

C4

alte endoproteze

proteză bipolară șold
cimentată

C3

proteză totală cot

proteză totală șold
necimentată

C2

proteză parțială umăr

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

C1

proteză totală umăr

proteză totală șold cimentată

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

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

C18

C19

Cheltuieli
totale
program

C20=C17+C18+C19

NOTĂ:

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 cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

TABEL 8.3 — SITUAȚIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoare materiale sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

endoproteze + ciment
endoproteze tumorale
implant segmentar
TOTAL:

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
NOTĂ:

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

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

proteză totală șold cimentată

proteză totală șold cimentată
tip luxație congenitală

proteză totală șold
necimentată

proteză bipolară șold
cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi
cimentată fără stabilizare
posterioară

proteză totală genunchi
cimentată cu stabilizare
posterioară

proteză unicompartimentală
genunchi

proteză totală șold cimentată
REVIZIE

proteză totală șold
necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare
cotil și metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi
cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză parțială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Nr. endoproteze

Total endoproteze
în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

Nr. implanturi
segmentare
de coloană

C18

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării
unui caz.
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
9. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ —

tratamentul stării posttransplant
Raportare pentru ...................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 9.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR CU STARE POSTTRANSPLANT

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

Cheltuieli cu medicamente
pentru starea posttransplant

C1

C2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
9. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ —
tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic
Raportare pentru ...................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 9.2.1 — 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 9.2.2 — 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 = C2 din tabelul 9.2.1

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
10. 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. 264/407/2010.)
TABEL 10.1 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC
Nr. bolnavi dializați
hemodializă
convențională
C1

hemodiafiltrare dializă
dializă
intermitentă peritoneală peritoneală
on-line
continuă automată
C2

C3

C4

Total
C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe
Nr. ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
dializă
dializă
intermitentă hemodializă hemodiafiltrare
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12=C8++C11
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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
convențională

hemodiafiltrare dializă
dializă
intermitentă peritoneală peritoneală
on-line
continuă automată

C1

C2

C3

C4

Total
C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe
Nr. ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
dializă
dializă
intermitentă hemodializă hemodiafiltrare
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12=C8++C11

TABEL 10.3 — SITUAȚIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) CUMULAT LA NIVELUL CAS
Nr. bolnavi dializați
hemodializă
convențională

hemodiafiltrare dializă
dializă
intermitentă peritoneală peritoneală
on-line
continuă automată

C1

C2

C3

C4

Total
C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr. ședințe
Nr. ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
dializă
dializă
intermitentă hemodializă hemodiafiltrare
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12=C8++C11

C6 = C6 din tabelul 10.1 + C6 din tabelul 10.2
C7 = C7 din tabelul 10.1 + C7 din tabelul 10.2
C8 = C8 din tabelul 10.1 + C8 din tabelul 10.2
C9 = C9 din tabelul 10.1 + C9 din tabelul 10.2
C10 = C10 din tabelul 10.1 + C10 din tabelul 10.2
C11 = C11 din tabelul 10.1 + C11 din tabelul 10.2
C12 = C12 din tabelul 10.1 + C12 din tabelul 10.2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................
11. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENȚEI HEPATICE

Raportare pentru ...................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 264/407/2010.)
TABEL 11.1 — SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAȚI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE

Nr. bolnavi tratați prin epurare extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare extrahepatică

C1

C2

TABEL 11.2 — SITUAȚIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare
medicamente
în stoc la începutul
perioadei de
raportare

Valoare
medicamente
intrate în cursul
perioadei de
raportare

C1

C2

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

C3+C7 = C2 din tabelul 11.1

C3

C4=C1+C2–C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6–C7
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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. 264/407/2010.)
SITUAȚIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENȚI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV

Programul/Subprogramul
de sănătate

Indicatori fizici
Denumirea indicatorului fizic

Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

număr de persoane infectate
HIV/SIDA tratate

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

număr de persoane postexpunere
tratate

cost mediu/persoană tratată
postexpunere

număr de persoane monitorizate

cost mediu/persoană monitorizată

număr de bolnavi de tuberculoză
tratați

cost mediu/bolnav de tuberculoză
tratat

număr de bolnavi de tuberculoză
MDR tratați

cost mediu/bolnav de tuberculoză
MDR 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 (copii) cu
intervenții de chirurgie cardiacă și
vasculară

cost mediu/bolnav copil cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

număr de bolnavi (adulți) cu
intervenții de chirurgie cardiacă și
vasculară

cost mediu/bolnav adult cu intervenții
de chirurgie cardiacă și vasculară

număr de bolnavi cu stimulatoare
cardiace implantate

cost mediu/bolnav cu stimulatoare
cardiace implantate

număr de bolnavi cu defibrilatoare
interne implantate

cost mediu/bolnav cu defibrilatoare
interne implantate

număr de bolnavi cu stimulatoare de
resincronizare cardiacă

cost mediu/bolnav cu stimulatoare
de resincronizare cardiacă

Subprogramul de
tratament invaziv al
infarctului miocardic acut

număr de bolnavi cu IMA tratați prin
intervenții coronariene percutane

cost mediu/bolnav cu IMA tratat prin
intervenții coronariene percutane

Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu
afecțiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecțiuni
oncologice

cost mediu/bolnav tratat

Subprogramul de
monitorizare activă a
terapiilor specifice
oncologice

număr de bolnavi cu monitorizare
activă a terapiei specifice

cost mediu/bolnav cu monitorizare
activă a terapiei

număr de bolnavi cu implant cohlear

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

număr de bolnavi cu proteză BAHA

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

număr de bolnavi cu proteză
VIBRANT

cost mediu/bolnav cu proteză
VIBRANT

Subprogramul de
tratament și monitorizare a
persoanelor cu infecție
HIV/SIDA și tratamentul
postexpunere

Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu
tuberculoză

Subprogramul de
tratament al pacienților cu
afecțiuni cardiovasculare

Subprogramul de
tratament al surdității prin
proteze auditive
implantabile

Valoarea
(lei)
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Programul/Subprogramul
de sănătate

Programul național de
diabet zaharat

Subprogramul de
tratament al bolilor rare
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Indicatori fizici
Denumirea indicatorului fizic

Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

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 cu diabet zaharat
automonitorizați

cost mediu/adult cu diabet zaharat
automonitorizat

număr de bolnavi cu scleroză
multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză
multiplă tratat

număr de bolnavi cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

număr de bolnavi cu hemofilie care
necesită intervenții chirurgicale
majore pentru artropatii invalidante

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu
intervenție chirurgicală majoră

număr de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii tratați

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/inflamatorii
tratat

număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii — în puseu
acut tratați

cost mediu/bolnav cu boli neurologice
degenerative/inflamatorii — în puseu
acut tratat

număr de bolnavi cu miastenie
gravis — crize miastenice tratați

cost mediu/bolnav cu miastenie
gravis—crize miastenice tratat

număr de bolnavi cu osteogeneză
imperfectă tratați

cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă tratat

număr de bolnavi cu boală Fabry
tratați

cost mediu/bolnav cu boală Fabry
tratat

număr de bolnavi cu boala Pompe
tratați

cost mediu/bolnav cu boala Pompe
tratat

număr de bolnavi cu tirozinemie
tratați

cost mediu/bolnav cu tirozinemie
tratat

număr total de bolnavi cu HTPA
tratați

cost mediu/bolnav cu HTPA tratat

număr de copii cu mucoviscidoză
tratați

cost mediu/copil cu mucoviscidoză
tratat

număr de adulți cu mucoviscidoză
tratați

cost mediu/adult cu mucoviscidoză
tratat

număr de bolnavi cu scleroză
laterală amiotrofică tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză
laterală amiotrofică tratat

număr de bolnavi cu epidermoliză
buloasă tratați

cost mediu/bolnav cu epidermoliză
buloasă tratat

Valoarea
(lei)
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Indicatori fizici
Programul/Subprogramul de
sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Subprogramul de
tratament al sepsisului
sever

Programul național de boli
endocrine

Programul național de
ortopedie

Programul național de
transplant de organe,
țesuturi și celule de origine
umană

Programul național de
supleere a funcției renale
la bolnavii cu insuficiență
renală cronică

Programul național de
terapie intensivă a
insuficienței hepatice
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Indicatori de eficiență
Valoarea
(nr.)

Denumirea indicatorului de eficiență

număr de bolnavi cu sepsis sever
tratați cu Drotrecoginum alfa

cost mediu/bolnav cu sepsis sever
tratat cu Drotrecoginum alfa

număr de bolnavi cu sepsis sever
tratați fără Drotrecoginum alfa

cost mediu/bolnav cu sepsis sever
tratat fără Drotrecoginum alfa

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

număr de bolnavi tratați pentru stare
posttransplant

cost mediu/bolnav tratat pentru stare
posttransplant

număr de bolnavi cu transplant
hepatic tratați pentru recidiva
hepatitei cronice

cost mediu/bolnav tratat

număr de bolnavi tratați prin
hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă
convențională

număr de bolnavi tratați prin
hemodiafiltrare intermitentă on-line

cost mediu/ședință de
hemodiafiltrare intermitentă on-line

număr de bolnavi tratați prin dializă
peritoneală continuă

cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală continuă

număr de bolnavi tratați prin dializă
peritoneală automată

cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală automată

număr de bolnavi tratați prin epurare
extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin epurare
extrahepatică

Valoarea
(lei)
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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 prevăzute
în anexa nr. 1.
1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la
începutul anului) și anual, în primele 10 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
prevăzute în anexa nr. 2.
2.3. Prelucrarea menționată la pct. 2.2 se realizează
utilizându-se aplicația pusă la dispoziție de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate și are ca rezultat, pentru fiecare
program/subprogram pentru care medicamentele utilizate în
tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit
deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu
circuit deschis.
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. 967/2009 pentru aprobarea Normelor

privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de
dializă, 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 de dializă,
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 dializă (conform rapoartelor
transmise de centrele-pilot/furnizorii privați de servicii de dializă,
verificate și validate), centralizat pentru centrele-pilot și furnizorii
privați de servicii de dializă, 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 15 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
Casei Naționale 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 15 zile lucrătoare ale lunii
următoare perioadei pentru care se face raportarea.
4.7. Trimestrial, în primele 20 de zile lucrătoare 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.
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5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
5.1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește, în
primele 15 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.
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5.3. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite
trimestrial, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare
încheierii trimestrului, Serviciului programe de sănătate din
cadrul Ministerului Sănătății indicatorii fizici și de eficiență
realizați pentru fiecare program/subprogram național de
sănătate cu scop curativ finanțat din bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate, transmiși de casele de
asigurări de sănătate.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind radierea din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare a
Societății Comerciale EUROLEASING IFN — S.A.
Având în vedere cele consemnate în Nota nr. IV/5/2.339 din data de 18 februarie 2010 privind radierea din Registrul
general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare Societatea Comercială EUROLEASING IFN — S.A.,
întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere înregistrat la instituția financiară nebancară sub nr. 493/17.12.2009,
precum și a sancțiunilor impuse prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea cu amendă
a unui conducător al Societății Comerciale EUROLEASING IFN — S.A. din data de 11 martie 2008 și prin Ordinul primviceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale EUROLEASING IFN — S.A. cu
suspendarea activității de creditare din data 16 iulie 2008, ca urmare a verificării respectării de către Societatea Comercială
EUROLEASING IFN — S.A a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și a reglementărilor Băncii
Naționale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,
luând act de nerespectarea de către Societatea Comercială EUROLEASING IFN — S.A, instituție financiară nebancară
înscrisă în Registrul general ținut la Banca Națională a României, a dispozițiilor art. 11 alin. (5) și (6) din Ordinul Băncii Naționale
a României nr. 2/2006 privind modul de organizare și conducere a contabilității și întocmirea situațiilor financiare de către instituțiile
financiare nebancare, cu completările ulterioare, precum și ale art. 2 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare
nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din Ordinul
Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice
privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, art. 27 alin. (2) din
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările
ulterioare, art. 22 și 26 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor,
precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, art. 5 din
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2009 privind raportarea situațiilor referitoare la clasificarea expunerilor din
credite/plasamente și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora,
fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 93/2009,
în conformitate cu prevederile art. 58 și art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009,
în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru
numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 24 februarie 2010, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Radierea din Registrul general și, implicit,
interzicerea desfășurării activității de creditare a Societății
Comerciale EUROLEASING IFN — S.A., cu sediul în municipiul
Timișoara, str. Gh. Doja nr. 19, ap. 4, județul Timiș, înregistrată
la oficiul registrului comerțului sub nr. J35/1690/2003, având
codul unic de înregistrare nr. 15616522, înscrisă în Registrul
general ținut la Banca Națională a României, secțiunea h)
„Leasing financiar”, sub nr. RG-PJR-36-080208/31.08.2007
pentru neîntocmirea și netransmiterea la Banca Națională a
României — Direcția supraveghere a raportărilor prevăzute de
reglementările în vigoare, cu toate că instituția financiară

nebancară a mai fost sancționată pentru aceste deficiențe prin
ordinele de sancționare menționate, precum și pentru
neorganizarea evidenței contabile potrivit Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor
de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar.
Art. 2. — Societatea Comercială EUROLEASING IFN — S.A.
are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii
Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării
prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 4 mai 2010.
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BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind radierea din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
a Societății Comerciale LEASING ZONE IFN — S.A.
Având în vedere cele consemnate în Nota nr. IV/5/2.339 din data de 9 februarie 2010 privind radierea din Registrul general
ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare Societatea Comercială LEASING ZONE IFN — S.A., întocmită
în baza constatărilor din Raportul de supraveghere înregistrat la Banca Națională a României — Sucursala Bihor sub nr. 2.318 din
17 noiembrie 2009, precum și a sancțiunilor impuse prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind
sancționarea cu amendă aplicată Societății Comerciale LEASING ZONE IFN — S.A. din data de 11 martie 2008 și din data de
16 iulie 2008 și prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind suspendarea activității de creditare a
Societății Comerciale LEASING ZONE IFN — S.A. din data de 21 octombrie 2008, ca urmare a verificării respectării de către
Societatea Comercială LEASING ZONE IFN — S.A. a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și a
reglementărilor Băncii Naționale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,
luând act de deficiențele constatate cu ocazia acțiunilor de supraveghere anterioare, precum și a faptului că instituția
financiară nebancară nu își mai desfășoară activitatea la sediul unde este înregistrată, fără a notifica aceasta Băncii Naționale a
României, contrar prevederilor art. 40 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare
nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009,
în conformitate cu prevederile art. 58 și art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009,
în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru
numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 24 februarie 2010, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Radierea din Registrul general și, implicit,
interzicerea desfășurării activității de creditare a Societății
Comerciale LEASING ZONE IFN — S.A., cu sediul în municipiul
Oradea, str. Traian Lalescu nr. 27, bl. D 29, ap. 26, județul Bihor,
înregistrată
la
oficiul
registrului
comerțului
sub
nr. J05/1018/2004, având codul unic de înregistrare
nr. 16483530, înscrisă în Registrul general ținut la Banca

Națională a României, secțiunea h) „Leasing financiar”, sub
nr. RG — PJR-05-080212/31.08.2007.
Art. 2. — Societatea Comercială LEASING ZONE IFN —
S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al
Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data
comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile
art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare
nebancare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 4 mai 2010.
Nr. 19.
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