CASA DE ASIGURARI DE SANATATE GALATI

COMPARAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT APROBATE IN ANII 2017 SI
2018 PENTRU PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE

Prin Casa de Asigurari de Sanatate, la nivelul judetului Galati se deruleaza programe
nationale de sanatate, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui CNAS
nr.245/2017 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru
anii 2017-2018.
Prin adresa nr. LM 631/25.01.2018, CNAS a repartizat CAS Galati creditele de
angajament pentru programele nationale de sanatate, aferente anului 2018.
A. Medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curative
Repartizarea creditelor de angajament a avut loc astfel:
1. Programul national de oncologie
Programul national de oncologie, se deruleaza atat prin farmaciile cu circuit deschis
aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati cat si prin Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta “Sf.Apostol Andrei”.
In anul 2017 costul mediu a fost de 6,98 mii lei , pentru un numar de 2.007 pacienti
din jud.Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 7,82 mii lei, pentru un numar de 2.160 pacienti
din judetul Galati .
Creditele de angajament aprobate in anul 2018, in suma de 10.657,38 mii lei, sunt cu
25,26% mai mici decat cele din anul 2017 si nu acopera necesarul pana la finele anului
2018 .
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 si a
fundamentarii unitatii spitalicesti , un fond necesar pentru 2018 de 14.240,00 mii lei .
1.1 Sume pentru medicamentele utilizate in programele nationale cu scop curative
care fac obiectul contractelor de tip COST-VOLUM , din care :
- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologie (adulti si
copii ) , subprogram care se deruleaza atat prin farmaciile cu circuit deschis aflate in
relatie contractuala cu C.A.S.Galati cat si prin Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
“Sf.Apostol Andrei”.
Numarul de bolnavi aflati in tratament in anul 2017 a fost de 8 .
Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 1.907,24 mii lei,
sunt cu 129,51% mai mult decat cele din 2017. Sunt suficiente pana la finele anului.
2. Programul national de diabet zaharat
Programul national de diabet zaharat, se deruleaza prin :
- farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati ,
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei”,
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Sf.Ioan” .
In anul 2017 costul mediu a fost de 1,18 mii lei , pentru un numar de 20.954
pacienti din jud.Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 0.96 mii lei, pentru un numar de 19.966 pacienti
din judetul Galati .
Creditele de angajament aprobate in anul 2018, de 14.936,62 mii lei, sunt cu 34,42%
mai mai mici decat cele din anul 2017 si sunt suficiente numai pana in primele doua luni ale
trimestrului III.

S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 si a
fundamentarii unitatilor spitalicesti , un fond necesar pentru 2018 de 22.633,00 mii lei .
3. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, se
deruleaza numai prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu
C.A.S.Galati .
In anul 2017 costul mediu a fost de 10.62 mii lei ,pentru un numar de 88 pacienti din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 12.63 mii lei, pentru un numar de 88 pacienti din
judetul Galati .
Diferenta de cost rezulta din faptul ca nu s-a eliberat medicamentul Valganciclovirum .
Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 690,21 mii lei, sunt mai
mici decat cele din anul 2017 cu 26,51% si sunt suficiente numai pana in septembrie 2018.
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 ,un fond necesar
pentru 2018 de 935,00 mii lei .
4. Programul national de tratament pentru boli rare
Programul national de tratament pentru boli rare, se deruleaza prin :
- farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati – pentru
mucoviscidoza si scleroza laterala amiotrofica ,
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Sf.Ioan” - pentru Tirozinemie .
4.1 Mucoviscidoza
In anul 2017 costul mediu a fost de 14,28 mii lei , pentru un numar de 7 pacienti din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 16.76 mii lei, pentru un numar de 9 pacienti din
judetul Galati .
Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 78.86 mii lei, sunt
mai mici decat cele din anul 2017 cu 28% si sunt suficiente numai pana in septembrie 2018.
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 ,un fond
necesar pentru 2018 de 110,52 mii lei .
4.2 Scleroza laterala amiotrofica
In anul 2017 costul mediu a fost de 3.33 mii lei , pentru un numar de 15 pacienti din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 2.36 mii lei, pentru un numar de 19 pacienti din
judetul Galati .
Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 40,80 mii lei, sunt
mai mici decat cele din anul 2017 cu 18% si sunt suficiente numai pana in septembrie 2018.
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 ,un fond
necesar pentru 2018 de 50,10 mii lei .
4.3 Tirozinemie
In anul 2017 costul mediu a fost de 103.96 mii lei , pentru un numar de 1 pacient din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 121.78 mii lei, pentru un numar de 1 pacient din
judetul Galati .
In anul 2018 ,s-a solicitat disponibilizarea fondurilor alocate ,deoarece copilul aflat
in tratament a fost internat in alta tara si programat pentru transplant .
5. Programului national de tratament al hemofiliei si talasemiei
Programului national de tratament al hemofiliei si talasemiei , se deruleaza prin :
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Sf.Ioan”
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei”
In anul 2017 costul mediu a fost de 13,42 mii lei , pentru un numar de 18 pacienti din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 18.52 mii lei, pentru un numar de 17 pacienti din
judetul Galati .

Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 229.19 mii lei, sunt
mai mici decat cele din anul 2017 cu 9,47% .
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017 ,un fond
necesar pentru 2018 de 356,00 mii lei .
6. Programul national de boli endocrine
Incepand cu 01 aprilie 2017 acest program nu se mai deruleaza prin unitatile
spitalicesti aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati .

B. Materialele sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop
curative repartizarea
Repartizarea creditelor de angajament a avut loc astfel:
1. Pentru programul national de diabet zaharat , din care ;
Teste pentru copii si adulti cu diabet zaharat insulinodependenti automonitorizati
Credite de angajament in suma de 2.094,20 mii lei, aprobate pentru anul 2018
,inregistreaza o usoara cresrere de 0,4% fata de anul 2017 , acoperind integral necesarul
anului 2018 .
Subprogramul se deruleaza exclusiv prin farmaciile cu circuit deschis aflate in
relatie contractuala cu C.A.S.Galati .
Setuti consumabile pentru pompele de insulina
Credite de angajament in suma de 86,02 mii lei aprobate pentru anul 2018 sunt cu
18,31% mai mici decat in 2017 .
S-a estimat, pe baza fundamentarilor unitatilor spitalicesti, care au luat in calcul
adresabilitatea in crestere si inexistenta stocurilor la inceputul anului 2018 , un fond necesar
pentru acest an de 129,50 mii lei .
Subprogramul se deruleaza exclusiv prin Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
“Sf.Apostol Andrei”.
2. Programul national de ortopedie
Programul national de ortopedie, se deruleaza prin :
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei”
- Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci
In anul 2017 costul mediu a fost de 3,08 mii lei , pentru un numar de 239 pacienti din
judetul Galati .
In anul 2016 costul mediu a fost de 2.52 mii lei, pentru un numar de 254 pacienti din
judetul Galati .
Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018, in suma de 464,17 mii lei, sunt
mai mici decat cele din anul 2017 cu 39,35 %, estimate sa ajunga pana in prima luna a
trimestrului trei.
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017, a
adresabilitatii in crestere ,un fond necesar pentru 2018 de 970,00 mii lei .
In afara acestor programe, prin CAS Galati se deruleaza :
subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice, pentru care au
fost alocate 1.363,97 mii lei (cu 16,68% mai putin decat in 2017).
S-a estimat, pe baza unei medii lunare a consumului inregistrat in 2017,un fond
necesar pentru 2018 de 1.553,00 mii lei .
Acest subprogram se deruleaza prin Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol
Andrei”
- servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
In anul 2017 ,a fost un nr. de :
- 216 bolnavi tratati prin hemodializa conventionala la un tarif/sedinta de 496,00 lei ,
- 13 bolnavi tratati prin hemodiafiltrare intermitenta on-line la un tarif/sedinta 563,00
lei ,

-

-

39 bolnavi tratati prin dializa peritoneala continua la un tarif/bolnav tratat de
40.563,94 lei,
- 1 bolnav tratat prin dializa peritoneala automata la un tarif/bolnav tratat de 66.675,00
lei .
In anul 2016 ,a fost un nr. de :
- 197 bolnavi tratati prin hemodializa conventionala la un tarif/sedinta de 496,00 lei,
- 8 bolnavi tratati prin hemodiafiltrare intermitenta on-line la un tarif/sedinta 563,00
lei ,
- 48 bolnavi tratati prin dializa peritoneala continua la un tarif/bolnav tratat de
42.964,27 lei,
- 3 bolnavi tratati prin dializa peritoneala automata la un tarif/bolnav tratat de
36.590,06 lei .
Suma aprobata de 11.434,54 mii lei ( cu 23,15% mai putin decat in anul 2017) .
Acest subprogram se deruleaza prin:
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei”
- Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci
- S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.
Creditele de angajament pentru aceste programe sunt insuficiente, neacoperind
necesarul trimestrului IV.

Prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati,
se deruleaza si contractele Cost-volum –rezultat , conform reglementarilor in vigoare .
Contractele cost-volum-rezultat reprezinta mecanisme prin care se asigura
sustenabilitatea financiara si de predictibilitate a costurilor din sistemul de sanatate , potrivit
carora detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor , se angajeaza sa
furnizeze medicamentele incluse in lista de medicamente la o valoare stabilita conform O.U.G
nr.77/2011, pentru o anumita categorie de pacienti si pentru o anumita perioada de timp .
Negocierea contractelor cost-volum-rezultat se initiaza pe baza urmatoarelor
criterii de prioritizare aplicate in urmatoarea ordine :
1.
medicamente pentru afectiuni in stadii evolutive de boala fara
alternativa terapeutica ;
2.
medicamente aprobate prin procedura de urgenta de catre Agentia
Europeana a Medicamentelor ;
3.
medicamente corespunzatoare DCI-urilor pentru tratament specific in
cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice .
Decontarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost –volum-rezultat,
se face urmand un Protocol strict , doar dupa parcurgerea ciclului de tratament si evaluarea
pacientilor inclusi in program.
Exista doua situatii :
- prescriptiile medicale aferente pacientilor care au parcurs intregul ciclu de tratament
, pentru care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical si s-a obtinut rezultat
medical se deconteaza farmaciilor aflate in relatie contractuala cu C.A.S.Galati care
deruleaza acest program ;
- prescriptiile medicale aferente pacientilor care au parcurs intregul ciclu de tratament
sau care au intrerupt ciclul de tratament, pentru care evaluarea rezultatului medical a
fost sau trebuia finalizata si pentru care nu a fost inregistrat rezultat medical se
suporta de Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor si nu se
deconteaza din FNUASS.
La nivelul C.A.S. Galati in anul 2016 s-a inregistrat un consum de 23.286,28
mii lei .
Numarul pacientilor care au parcurs intreg ciclul de tratament , pentru care s-a
finalizat evaluarea rezultatului medical in 2016 a fost de 104 .
Suma facturata pentru cei 104 pacienti a fost de 22.994,29 mii lei.
Cost /asigurat/luna este de 72,99 mii lei .

Cost /asigurat/3 luni este de 218,.99 mii lei .
La nivelul C.A.S. Galati in anul 2017 (perioada de derulare a programului
01.06.-31.12.2017) s-a inregistrat un consum de 19.520,99 mii lei .
Numarul pacientilor care au beneficiat de tratament a fost de 154 , pentru
acestia urmand sa primim evaluarile pe parcursul anului 2018 .
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