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2. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE
Raportare pentru luna Iulie 2016

Nr.crt.

Denumirea programului / subprogramului / indicatorului fizic

Prevedere
bugetară
anuală (lei)

0

1

2

1 Programul naţional de boli cardiovasculare
1.1 Subprogramul de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovasculari
1.1.1 număr pacienţi evaluaţi
1.1.2 număr pacienţi la care s-au aplicat măsuri de de schimbare a stilului de viaţă
1.1.3 registrul naţional al pacien'ilor cu risc cardiovascular înalt
2 Programul naţional de oncologie
2.1 număr fete vaccinate HPV
2.2 număr doze vaccin HPV administrate
2.3 număr de registre
3 Programul naţional de sănătate mintală
3.1 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială
3.1.1 raport anual asupra dezvoltării serviciilor comunitare de sănătate mintală
3.1.2 număr de echipe multidisciplinare de sănătate mintală instruite
3.1.3 curriculum national de nursing psihiatric
3.1.4 număr de pacienţi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare psihosocială
3.1.5 raport de diagnoză organizaţională pentru 15 spitale de psihiatrie
3.1.6 număr de instrumente de psihodiagnostic clinic achiziţionate (autism, ADHD)
număr de curriculum de formare în tratamentul psihosocial în autism şi în tratamentul
comportamental în ADHD
3.1.8 număr registre
3.1.7

3.1.9 număr website
3.2 Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor
3.2.1 număr de persoane testate pentru depistarea prezenţei drogurilor în urină
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3.2.2 număr de pacienţi trataţi în postcură
3.2.3 număr de pacienţi în tratament substitutiv
3.2.4 număr de echipe instruite pe alcoolism din 10 spitale
4 Programul naţional de diabet zaharat
număr pompe de insulină şi seturi de consumabile aferente achiziţionate conform acordulu
cadru încheiat în anul 2008

4.1

4.2 număr seturi de consumabile pentru pompele de insulină
4.3 număr bolnavi trataţi prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină
4.4 număr persoane implicate în managementul Programului naţional de diabet zaharat
4.4 registru diabet zaharat
5 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
5.1 număr donatori vii testaţi imunologic şi virusologic
5.2 număr receptori testaţi imunologic şi virusologic
5.3 număr testări compatibilitate cross-match

25

179

284

2230

50

378

număr diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în condiţii fiziologice a donatorilorcadavru (inclusiv testare)
5.5 număr acţiuni de coordonare
5.4

5.6 număr estimativ de transplanturi ce urmează a fi efectuate, pe tipuri:
5.6. a transplant hepatic

63

5.6. b transplant renal

8

77

5.6. e transplant medular: - autotransplant

9

54

- allotransplant

7

43

524

3761

5.6. c transplant de cord
5.6. d transplant celule pancreatice

5.6. f transplant cord-pulmon
5.6. g transplant os şi tendon
5.6.h transplant piele
5.7 număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:
5.7. a transplant renal
5.7. b transplant hepatic
5.7. c transplant cord
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă
6
performanţă.
Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie
6.1
minim invazivă asistată robotic
6.1.1. număr de intervenţii chirurgicale minim invazive asistate robotic
6.1.2 număr personal medical instruit
6.1.3 număr solicitări servicii de mentenanţă şi service aparatură
6.2 Subprogramul de radiologie intervenţională
6.2.1. număr pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi
6.2.2. număr de tratamente Gamma-Knife
6.2.3. număr de stimulatoare cerebrale
6.2.4. numar de pompe implantabile
6.2.5. număr pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

1965

6.2.6. număr pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi
6.2.7. număr pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi
6.2.8. număr pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi
6.2.9. număr pacienţi trataţi de infertilitate
6.2.10. număr embolizări fibrom uterin
6.3 Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia generală
6.3.1. număr bolnavi care beneficiază de utilizarea dispozitivelor de sutură mecanică
6.4

6.4.1.

Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietală abdominală
deschisă şi laparoscopică
număr bolnavi cu hernie inghinală, femurală sau ombilicală care au beneficiat de plasă
sintetică în chirurgia parietală abdominală, adulti din care:

6.4.1.a număr bolnavi operaţi clasic
6.4.1.b număr bolnavi operaţi laparoscopic, din care:
6.4.1.b.1

cu dispozitive de fixare

6.4.1.b.2

fără dispozitive de fixare
număr bolanvi cu eventraţii, care au beneficiat de plasă sintetică în chirurgia parietală
6.4.2.
abdominală, din care:
6.4.2.a număr bolnavi operaţi clasic

6.4.2.b număr bolnavi operaţi laparoscopic cu dispozitive de fixare
7. Programul naţional de boli endocrine
7.1. număr femei la menopauză supuse screening-ului pentru osteoporoză
7.2. număr bolnavi cu disfuncţie tiroidiană investigaţi
7.3. număr bolnavi cu neoplazii endocrine, inclusiv tiroidiene investigaţi
7.4. număr registre
8 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever
8.1 Hipertensiune arterială pulmonară (HTAP)
8.1.1. număr bolnavi trataţi cu Bosentan
8.1.2. număr bolanvi trataţi cu Sildenafil
8.1.3. număr bolnavi trataţi prin asociere Bosentan+Sildenafil
8.2 Boli neurologice degenerative/inflamatorii
8.2.1. număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamatorii

5

42

5

20

8.3 Miastenia gravis
8.3.1. număr de bolnavi cu crize miastenice
8.4 Osteogeneza imperfectă
8.4.1. număr bolnavi cu osteogeneză imperfectă
8.5 Sindrom Prader Willi
8.5.1. număr de bolnavi cu Sindrom Prader Willi
8.6 Boala Fabry
8.6.1. număr de bolnavi cu boala Fabry
8.7 Boala Pompe
8.7.1. număr de bolnavi cu boala Pompe
8.8 Tirozinemie

8.8.1. număr de bolnavi cu tirozinemie
8.9 Distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker
8.9.1 număr de copii diagnosticaţi cu DMD/DMB clinic si paraclinic
8.9.2 număr de copii diagnosticaţi precoce cu DMD/DMB prin test genetic
numărul rudelor pacientilor la care se stabileste clinic si paraclinic diagnosticul de purtator
8.9.3
DMD/DMB
8.9.4 numărul rudelor pacientilor la care se stabileste diagnosticul de purtator al mutatiei genetice
8.9.5 număr de sarcini cu risc de transmitere a bolii DMD/DMB investigate genetic
8.9.6 numar de familii l-a care s-a acordat sfat genetic
8.10 Sepsis sever
8.10.1. număr bolnavi cu sepsis sever trataţi în secţii/compartimente de ATI
8.10.2. număr de secţii/compartimente de ATI
8.11 Fenilcetonuria
8.11.1 număr bolnavi cu fenilcetonurie
9 Programul naţional de urgenţă prespitalicească
9.1. număr persoane formate în domeniul medicinii de urgenţă
9.2. număr exerciţii dezastre
9.3. număr de dispecerate
9.4. număr cărţi de prim ajutor tipărite
9.5. număr de centre de permanenţă

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate
Managerul unităţii sanitare care derulează programul*

Directorul financiar contabil al unităţii sanitare*

Coordonatorul programului*

Directorul coordonator al direcţiei de sănătate publică**

Director coordonator adjunct financiar - contabil**

Director coordonator adjunct de sănătate publică şi programe**

Coordonatorul tehnic al programului***
* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea
Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise coordonatorului tehnic al programului prevăzut în Ordinul MS/CNAS nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale
de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmite coordonatorului tehnic al programului prevăzut în Ordinul MS/CNAS nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
*** Semnează raportările centralizate la nivel naţional pe care le transmite Ministerului Sănătăţii - Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe.
NOTĂ
1. Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
Sumele care se regăsesc în tabel se exprimă în lei.

