ANEXA - MACHETE DE RAPORTARE A INDICATORILOR SPECIFICI PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
Unitatea care derulează programul*/Direcţia de sănătate publică**
..............................................................................................................................................................................................................................

IV. PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE
Raportare pentru Trimestrul II 2016.

Nr. crt.

0
1
1,1
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Denumirea programului / subprogramului / indicatorului fizic

1
Programul naţional de boli cardiovasculare
Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni
cardiovasculare
număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de
electrofiziologie
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace
implantate
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne
implantate
număr de bolnavi trataţi prin implantarea de stimulatoare de
resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie
cardiovasculară
număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie
cardiovasculară
număr de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară

Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic
acut
număr de pacienţi cu infarct miocardic acut trataţi prin intervenţii
1.2.1 coronariene percutane
2. Programul naţional de oncologie
1,2

2.1

Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin
vaccinarea HPV

2.1.1 număr doze vaccin HPV administrate
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni
2.5
oncologice
2.5.1 registre regionale de cancer

Prevedere
bugetară
anuală
(lei)

Finanţare
primită în
trimestrul
de raportat
(lei)

2

3

Cheltuiala
efectivă
realizată
Suma
Finanţare Indicatori Cheltuiala cumulat de Cost mediu
Plăţi
Plăţi
Indicatori
rămasă
primită de
fizici
efectivă
la începutul realizat pe
efectuate
efectuate
fizici
neutilizată
la
realizaţi
realizată în
anului
fiecare
în
cumulat de
realizaţi în
de la
începutul cumulat de trimestrul
aferentă
indicator
trimestrul la începutul
trimestrul
începutul
anului
la începutul de raportat
fiecărui
fizic¹
de raportat
anului
de raportat
anului
(lei)
anului
(lei)
inficator
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
fizic
realizat
(lei)
4

5

6

7

8

9=8/6

10

11

12=5-11

3 Programul naţional de sănătate mintală
Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi
3.1
psihosocială
3.1.1

număr de specialişti instruiţi în domeniul tulburărilor din spectrul
autist

număr de specialişti instruiţi în domeniul aplicării noilor
3.1.2 reglementări legislative privind evaluarea capacităţii de muncă
(GAF)
3.1.3 număr de copii incluşi în terapii cognitiv-comportamentale
3.1.4 număr de bolnavi incluşi în programe de reabilitare psihosocială
3.1.5

număr de persoane instruite care participă la realizarea Registrului
naţional de psihiatrie

3.1.6

un curriculum de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează
în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală

3.1.7

un program de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează în
sistemul de îngrijiri de sănătate mintală

3.1.8

un program de instruire în domeniul evaluării capacităţii de muncă
pentru profesioniştii care lucrează în sistemul de sănătate mintală

un curriculum de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru
aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat
3.1.9
asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează
în sistemul de sănătate mintală
un program de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru
aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat
3.1.10
asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează
în sistemul de sănătate mintală
număr de copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 36 de luni evaluaţi de
3.1.11 către medicul de familie în vederea depistării tulburării din spectrul
autist şi trimiterii către medicul specialist
3.2

Subprogramul de prevenire şi tratament ale
toxicodependenţelor

3.2.1 număr de bolnavi în tratament substitutiv cu metadonă
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

număr de persoane testate pentru depistarea prezenţei drogurilor
în urină
număr de pacienţi trataţi în postcură
număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina
pacienţilor achiziţionate
un curriculum de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru
profesioniştii din sistemul de sănătate mintală
un program de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru
profesioniştii din sistemul de sănătate mintală
număr de profesionişti instruiţi în domeniul toxicomaniilor

elaborarea şi tipărirea de materiale IEC pentru populaţia cu risc de
consum de alcool şi droguri
4 Programul naţional de diabet zaharat

3.2.8

număr pompe de insulină şi seturi de consumabile aferente
acestora achiziţionate în anul 2011
număr seturi de consumabile pentru pompele de insulină
4.2
achiziţionate de Ministerul Sănătăţii
4.1

4.3

număr bolnavi trataţi prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină
(prin pompele de insulină achiziţionate de Ministerul Sănătăţii)

4.4 număr bolnavi cu diabet monogenic automonitorizaţi
4.5 registrul naţional de diabet zaharat
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule
5
de origine umană
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de
5.1
origine umană
a) număr donatori vii testaţi imunologic şi virusologic
b) număr receptori testaţi imunologic şi virusologic
c) număr testări compatibilitate cross-match
număr diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în condiţii
d)
fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare)
e) număr acţiuni de coordonare
f) număr de transplanturi efectuate pe tipuri:

72
1104
154

154
1946
328

f 1) transplant hepatic

33

56

f 2) transplant renal

32

69

21
17

45
36

1398
855

3237
1683

f 3) transplant de cord
f 4) transplant celule pancreatice
f 5) transplant medular:

- autotransplant

- allotransplant
f 6) transplant cord-pulmon
f 7) transplant os şi tendon
f 8) transplant piele
g) număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:
g1) transplant renal
g2) transplant hepatic
g3) transplant cord
Subprogramul de transplant de celule stem hematopoetice
5.2
periferice şi centrale
a)

număr de donatori voluntari de celule stem hematopoietice
identificaţi şi testaţi

5.3 Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer
a) număr de cupluri sterile beneficiare de proceduri FIV/ET
6
6.1

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul
aparaturii de înaltă performanţă
Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni
complexe prin chirurgie minim invazivă asistată robotic

6.1.1. număr de intervenţii chirurgicale minim invazive asistate robotic

6.2
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

Subprogramul de radiologie intervenţională
număr pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi
număr de tratamente Gamma-Knife
număr de stimulatoare cerebrale implantabile
număr de pompe implantabile
număr pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi
număr pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi
număr pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi
număr pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia
generală
număr bolnavi care beneficiază de utilizarea dispozitivelor de
6.3.1
sutură mecanică
6.3

6.4

Subprogramul de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia
parientală abdominala deschisa şi laparoscopică

număr bolnavi cu hernie inghinală, femurală sau ombilicală care
6.4.1 au beneficiat de chirurgie parientala abdominală cu plasă sintetică,
din care:
6.4.1a 1 operaţi clasic
6.4.1a 2 operaţi laparoscopic, din care:
cu dispozitive de fixare
6.4.2 număr de bolnavi cu eventraţii, din care:
6.4.2 b 1 operati clasic
6.4.2 b 2 operati laproscopic cu dispozitive de fixare
6.6

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la
tratamentul medicamentos

a)

număr pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos
trataţi prin proceduri microchirurgicale

b)

număr pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos
trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

7. Programul naţional de boli endocrine
7.1. număr bolnavi cu disfuncţie tiroidiană investigaţi
8 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare
1) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice
pentru:
b.12)

Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru
tratamentul mucopolizaharidozei tip II (sindromul Hunter)

b.13)

Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru
tratamentul mucopolizaharidozei tip I (sindromul Hurler)

b.14)

Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru
tratamentul afibrinogenemiei congenitale

Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru
tratamentul sindromului de imunodeficienţă primară
2) Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul
amiotrofiilor spinale şi a distrofiilor musculare de tip
Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii
ereditare a acestora
număr de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală prin test
8.2.1.
clinic şi genetic
număr de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip
8.2.2.
Duchenne şi Becker prin test clinic şi genetic
numărul rudelor pacienţilor la care se diagnostichează genetic
8.2.3.
statusul de purtător al mutaţiei genetice
b.15)

8.2.4
8.2.5.

8.3.6
10
10.1.
10.2.
10.3.
11

număr de sarcini cu risc de transmitere a amiotrofiei spinale
investigate genetic
număr de sarcini cu risc de transmitere a distrofiei musculare de tip
Duchenne şi Becker investigate genetic
3) Intervenţia pentru asigurarea produselor dietetice necesare
bolnavilor (adulţi) cu fenilcetonurie
număr bolnavi cu fenilcetonurie
Programul naţional de urgenţă prespitalicească
număr de dispecerate
număr de centre de permanenţă
număr de persoane formate în domeniul medicinii de urgenţă
Programul naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu
dizabilităţi de ambulaţie

11.1 număr de persoane cu dizabilităţi introduse în registru
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate
Managerul unităţii sanitare care derulează programul*

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**

Directorul financiar contabil al unităţii sanitare*

Coordonatorul programului*

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate
publică**

* 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 Serviciului pentru programe de sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.
** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului pentru programe de sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1591/1110/2010 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.
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.

