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Informare privind derularea programelor naționale de sănătate în județul Galați 

 

 

 

 

 

Accesul la programele naționale de sănătate curative: 

Programele naţionale de sănătate curative derulate de către Casa de Asigurări de Sănătate Galați 

în ultimii 3 ani sunt structurate în programe și subprograme de sănătate . 

    Sumele alocate programelor/subprogramelor naţionale curative s-au utilizat pentru:  

Asigurarea, după caz, în spital și în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare      

specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, specifice unor boli cronice cu impact  major asupra 

sănătăţii publice, acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de  sănătate curative; 

Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusive medicamente și materiale sanitare specifice, 

investigații medicale paraclinice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la și la 

domiciliul pacienţilor și transportul lunar al medicamentelor și materialelor sanitare specifice dializei 

peritoneale la domiciliul pacienţilor. 

 

             La această dată  Casa de Asigurari de Sanatate Galati are contracte in derulare pentru 

programele nationale de sanatate curative cu urmatorii furnizori: 

1. Pentru derularea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală cronică, cu : 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

2. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati 

3. SC Diaverum Romania S.R.L Bucuresti 

 

                Fondurile alocate in perioada 2019-2021 precum si pentru primele 4 luni ale anului 2022 

sunt urmatoarele: 
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           Mii lei  

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Tratamentul de supleere a functiei renale la 

bolnavii cu insuficienta renala cronica, din care: 1.789,81 2.001,85 1.448,70 519,90 

hemodializa conventionala-sedinte 1.734,15 1.943,87 1.390,72 500,06 

dializa peritoneala continua-tarif/pacient/an 55,66 57,98 57,98 19,84 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati 

hemodializa conventionala-sedinte 774,60 812,33 614,86 234,40 

SC Diaverum Romania S.R.L Bucuresti 

Tratamentul de supleere a functiei renale la 

bolnavii cu insuficienta renala cronica, din care: 16.354,35 17.772,32 16.099,54 5.806,33 

hemodializa conventionala-sedinte 14.203,99 15.768,03 13.731,60 4.734,77 

hemodiafiltrare intermitenta on-line-sedinte 933,39 1.130,17 1.866,02 902,18 

dializa peritoneala continua-tarif/pacient/an 1.177,59 874,12 501,92 169,38 

dializa peritoneala automata-tarif/pacient/an 39,38 0,00 0,00 0,00 

Total buget CAS Galati 18.918,76 20.586,50 18.163,10 6.560,63 

Medie lunara 1.576,53 1.715,54 1.513,59 1.640,16 

% crestere fata de anul precedent  108,82% -11,77% 108.36% 

 

 

2. Pentru derularea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice 

realizate în regim de spitalizare de zi , cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol 

Andrei” Galati. 

        Fondurile alocate in perioada 2019-2021 precum si pentru primele 4 luni ale anului 2022 

sunt urmatoarele: 

                                          

Mii lei 

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice realizate în regim de 

spitalizare de zi,  din care:     

radioterapie cu cobaltoterapie- in perioada 

ianuarie-iunie 2019 521,42 0 0 0 

radioterapie cu accelerator liniar 3D-  incepand 

din decembrie 2019 14,40 3.246,08 3.489,28 1.274,88 

Total buget CAS Galati 535,82 3.246,08 3.489,28 1.274,88 

Medie lunara 76,55 270,51 290,77 318,72 

% crestere fata de anul precedent  353,37% 107,49% 109.61% 

 

     Incepand cu luna decembrie 2019, datorita modernizarii , extinderii sectiei de Radioterapie 

si punerii in functiune a acceleratorului de particule  cu care a fost dotat spitalul, pacientii 

oncologici zonali, nu doar locali,  beneficiaza de un tratament mai performant (radioterapie 

3D), tratament decontat integral de catre CAS Galati . 
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3. Pentru asigurarea materialelor sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop 

curativ , necesare tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate 

curative : 

 

a) Programul national de ortopedie- endoprotezati adulti 
                                                                                    Mii lei 

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Programul national de ortopedie- endoprotezati 

adulti 668,00 913,79 618,75 227 

Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci 

Programul national de ortopedie- endoprotezati 

adulti 48,93 161,21 270,44 101 

Total buget CAS Galati 716,93 1.075,00 889,19 328,00 

Medie lunara 59,74 89,58 74,10 82,00 

% crestere fata de anul precedent  149,95% -17,28% 110.66% 

 

 

b) Programul national de diabet zaharat- Seturi consumabile pentru pompele  

de insulina+ Consumabile sisteme monitorizare continua a glicemiei ( din aprilie 2019)+ 

Consumabile sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei ( din aprilie 

2019) 

Mii lei 

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Seturi consumabile pentru pompele de insulina 99,9 121,00 122,87 60,00 

Consumabile sisteme monitorizare continua a 

glicemiei- subprogram care se deruleaza 

incepand cu luna aprilie 2019 46,50 478,00 740,86 328,00 

Consumabile sisteme pompa de insulina cu 

senzori de monitorizare continua a glicemiei- 

subprogram care se deruleaza incepand cu 

luna aprilie 2019 14,80 20,70 47,89 16,00 

Total buget CAS Galati 161,20 619,70 911,62 404,00 

Medie lunara 17,91 51,64 75,96 101,00 

% crestere fata de anul precedent  288,33% 47,09% 32,96% 

 

4. Pentru asigurarea medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele 

nationale cu scop curativ, necesare tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale 

de sănătate curative : 

 

a) Programul national de diabet zaharat 
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Mii lei 

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Programul national de diabet zaharat 45,80 24,92 17,29 17,50 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 
“Sf.Ioan” Galati     

Programul national de diabet zaharat 4,20 1,03 2,12 2,40 

Total buget CAS Galati 50,00 25,95 19,41 19,90 

Medie lunara 4,17 2,16 1,62 1,66 

% crestere fata de anul precedent  -48,00% -25,21% 2,52% 

 

 

b) Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 

 

Mii lei  

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Programul national de tratament al hemofiliei si 

talasemiei 

 132,43 95,00 51,00 20,00 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati 

Programul national de tratament al hemofiliei si 

talasemiei 94,39 175,25 79,81 24,00 

Total buget CAS Galati 226,82 270,25 130,81 44,00 

Medie lunara 18,91 22,52 10,90 3,66 

% crestere fata de anul precedent  19,14% -51,59% -66,37% 

 

c) Programul national de tratament pentru boli rare 

Mii lei  

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Programul national de boli rare- Boli 

neurologice degenerative/inflamator –imune 

forme acute-urgente neurologice – subprogram 

care se deruleaza incepand cu august 2019 82,96 447,78 569,93 494,00 

Programul national de boli rare- Boli 

neurologice degenerative/inflamator –imune 

forme cronice – subprogram care se deruleaza 

incepand cu noiembrie 2020  73,60 97,76 66,00 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati 
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Programul national de tratament pentru boli rare-

Boala Hunter- subprogram care se deruleaza 

incepand cu februarie 2022    245,00 

Total buget CAS Galati 
 
 82,96 

521,38 
 

667,69 
 

805,00 
 

Medie lunara 
 

16,59 43,45 55,64 201,25 

% crestere fata de anul precedent  628%% 28,00% 361,70% 

 

d) -    Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice ( 

adulti si copii); 

- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice ( 

adulti si copii) -sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop 

curativ care fac obiectul contractelor de tip cost volum; 

e) Programul national de boli neurologice – Tratamentul bolnavilor cu scleroza multipla          

( program care se deruleaza incepand cu luna mai 2021); 

f) Programul national de boli neurologice – Tratamentul bolilor neurologice- sume pentru 

medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul 

contractelor de tip cost volum ( program care se deruleaza incepand cu luna noiembrie 

2021). 
g) Programul național de PET-CT (se derulează din luna ianuarie 2022) 

Mii lei 

Denumire unitate sanitara 

Buget 
alocat 
2019 

Buget 
alocat 
2020 

Buget 
alocat 
2021 

Buget 
alocat 
ianuarie- 
aprilie 
2022 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  “Sf.Apostol Andrei” Galati 

Subprogramul de tratament medicamentos al 

bolnavilor cu afectiuni oncologice ( adulti si 

copii); 4.321,00 4.526,35 4.544,53 2.150,00 

Subprogramul de tratament medicamentos al 

bolnavilor cu afectiuni oncologice ( adulti si 

copii) -sume pentru medicamente utilizate in 

programele nationale cu scop curativ care fac 

obiectul contractelor de tip cost volum 3.100,51 4.400,00 3.449,60 1.152,00 

Programul national de boli neurologice – 

Tratamentul bolnavilor cu scleroza multipla          

( program care se deruleaza incepand cu luna 

mai 2021)   540,00 101,00 

Programul national de boli neurologice – 

Tratamentul bolilor neurologice- sume pentru 

medicamente utilizate in programele nationale 

cu scop curativ care fac obiectul contractelor de 

tip cost volum ( program care se deruleaza 

incepand cu luna noiembrie 2021). 

   

45,00 
 
 
 

72,00 
 
 
 

Programul național de PET-CT (program care 

se deruleaza incepand cu luna ianuarie 2022). 

    20,00 

Total buget CAS Galati 7.421,51 8.926,35 8.579,13 3.495,00 

Medie lunara 618,46 743,86 714,93 873,75 

% crestere fata de anul precedent  20,00% -0,04% 22,00% 
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Noutăţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în perioada  01.01.2019 - prezent : 

 Începând cu trim. III 2019, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Apostol Andrei” Galați 

se desfășoară Programul national de boli rare – boli neurologice degenerative/inflamatorii 

forme acute (urgențe neurologice: poliradiculonevrite acute, sindrom Guillain -Barre, miastenia 

– crize miastenice); 

 Începând cu luna decembrie 2019,  în cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Apostol 

Andrei”Galați se desfășoară Subprogramul national de radioterapie 3D, în urma achiziționării 

unui accelerator linear 3D. Indicațiile de tratament sunt tratamentele cu intenție curative, 

paliație sau tratamente simptomatice la bolnavii selecționați – speranța de viață neafectată de 

patologie asociată, tumori cerebrale , iradieri profilactice; 

 Începând cu luna decembrie 2020, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Apostol 

Andrei”Galați se desfășoară Programul national de boli rare – boli neurologice 

degenerative/inflamatorii forme cronice(polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, 

neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă 

paraproteinică,sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie,scleroză multiplă 

-forme cu recăderi și remisiuni, encefalita Rasmussen); 

 Începând cu luna octombrie 2021, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Apostol Andrei” 

Galați se desfășoară Programul national de boli neurologice – scleroză multiplă. 

 Pentru asigurarea accesului rapid la tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni 

oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie, lista medicamentelor care se eliberează 

prin farmaciile cu circuit deschis a fost completată cu medicamente noi, inovative; 

 În anul 2021  numărul dosarelor pentru PET-CT ( bolnavii cu afecţiuni oncologice adulţi) 

aprobate în cadrul comisiilor organizate la nivel CNAS, a înregistrat o creștere de 268% față de 

anul 2019 ( 33 dosare 2019 / 63 dosare 2020/ 97 dosare 2021) . 

 În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, 

prin actele normative, elaborate începând cu luna martie 2020, au fost reglementate măsuri care 

să permită accesul asiguraţilor la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în 

perioada stării de urgenţă, precum și în perioada stării de alertă, declarate pe teritoriul României, 

conform legii, în condiţii de siguranţă epidemiologică, precum: 

 Extinderea la medicii de familie a dreptului de prescriere a medicamentelor 

restricționate, pentru pacienții cu boli cronice și scheme de tratament stabile, ale căror 

tratamente se asigură în cadrul a programelor naţionale de sănătate curative; 

 S-a asigurat continuitatea accesului pacienților la medicamentele și materialele sanitare 

în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează prin farmaciile 

cu circuit închis; 
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 Până la 31 martie 2021 decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de 

monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT,a 

serviciilor de dializă,), acordate de unităţile specializate aflate în relaţie contractuală cu 

casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate 

curative, s-a efectuat la nivelul realizat, raportat şi validat în Platforma informatică a 

asigurărilor sociale de sănătate (PIAS). 

 Începând cu luna februarie 2022, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf 

Ioan”Galați se desfășoară Programul national de boli rare-tratamentul mucopolizaharidoză de 

tip II (sindrom Hunter ). 

 Începând cu luna ianuarie 2022 în cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Sf.Apostol 

Andrei”Galați se desfășoară Subrogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu 

afecțiuni oncologice prin PET-CT.  

Numărul bolnavilor care au beneficiat de medicamente și materiale sanitare în cadrul PNS curative în 

perioada 01.01.2019-31.03.2022 

 

Denumire Program Național de Sănătate Nr.bolnavi 

 tratați 2019 

Nr.bolnavi 

tratați 2020 

Nr.bolnavi 

tratați 2021 

Nr bolnavi 

tratați Trim 

I 2022 

1. Programul national de oncologie:     

a)Subprogramul de tratament al 

bolnavilor cu    

   afecțiuni oncologice 

2025 2095 2122 1.496 

b)Subprogramul de radioterapie a 

bolnavilor cu afecțiuni oncologice 

248 551 604  

159 

 

c) Subprogramul de monitorizare a 

evolutiei bolii la pacientii cu 

afecțiuni oncologice prin PET-CT 

- - - 3 

2. Programul national de diabet 

zaharat 

22.743 22.987 24.898 21.425 

3. Programul national de hemofilie și 

talasemie: 

    

a)Hemofilie congenitală fără 

inhibitori -tratament  on demand al 

accidentelor hemoragice 

15 15 9 6 

b)Hemofilie congenitală cu 

inhibitori – tratament ul de oprire a 

sângerărilor 

1 0 0 0 

4. Programul national de boli rare:     

a)Boli neurologice degenerative 

inflamator immune – forme cronice 

- 1 4 1 

b) )Boli neurologice degenerative 

inflamator immune – forme acute 

1 9 11 2 

c)Mucoviscidoză 7 8 13 8 

d)Scleroză lateral amiotrofică 14 12 18 11 
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e)Angioedem ereditar 1 1 1 0 

f)Distrofie musculară Duchenne - 1 1 1 

g)Fibroză pulmonară idiopatică - 4 3 1 

h) sindromul Hunter    1 

5. Programul national de tratament 

al bolilor neurologice: 

    

a)Tratamentul medicamentos al 

pacienților cu scleroză multiplă 

- - 3 22 

6. Programul national de ortopedie – 

endoprotezați adulți 

274 226 319 101 

7. Programul national de transplant 

de organe, țesuturi și celule de 

origine umană – tratamentul stării 

posttransplant 

90 94 101 88 

8. Programul national de supleere a 

funcției renale la bolnavii cu 

insuficiență renală cronică 

290 284 268 214 

Număr total bolnavi 25.709 26.288 28.475 23.537 

   

 Numărul total al pacienților care au beneficiat de medicamente și materiale sanitare în cadrul 

programelor naționale de sănătate curative a înregistrat o ușoară creștere în anul 2021 față de anul 2019 

și anume cu 10,76% mai mult față de anul 2019 . 

 

         Director General 

    George TODERAȘC 

 

 

 

Director Relații Contractuale            Medic Șef 

      Adrian NEACȘU       Oana Irina IONIȚĂ 

 

 

 

 


