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privind Programele naţionale de sanatate contractate cu furnizorii de servicii 
medicale , medicamente si materiale sanitare

facilita accesul pacienţilor la tratament pentru diagnostice cbnsîderate de
portanta vitala in Romanía, in ultimii 15 ani s-a perfecţionat continuu legislaţia speciala 

referitoare la programale naţionale de sanatate.
Un număr de programe naţionale de sanatate se desfasoara sub supravegherea 

Direcţiilor Judeţene de Sanatate si un alt număr se desfasoara in baza HG nr 155/2017 
privind aprobarea programelor de sanatate si a Ordinului 245/31.03.2017 - Norma tehnica 
de realizare a PNS.

Faptul ca ligiuitorul acorda o importanta deosebita tratarii unor anumite afecţiuni este 
reliefat si in Legea 95/2016 privind sistemul sanitar:

ART. 224*)
(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără piaţa 

contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările

f) bolnavii cu afecţiuni induse în programele naţionale de sănătate stabilite de 
Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;

Prin urmare, chiar daca pacientul respectiv nu are venituri , persoana beneficiaza de 
asigurare la pachetul maxim de servicii medicale in baza adeverinţei medicului specialist 
din care rezulta ca a introdus pacientul in registrul naţional al respectivei boli 
prevăzută in cadrul unui program naţional de sanatate.

Contractele încheiate de CAS Bacau sunt atat cu furnizorii de servicii medicale- 
spitalele publice si private cat si cu farmaciile cu circuit deschis pentru asigurarea 
medicamentelor. Trei spitale publice ( SJU Bacau, SMU Moinesti si SM Oneşti) , trei 
centre private de dializa ( Frezenius Oneşti, Fesenius Bacau si Malp SRL Moinesti) si 66 
farmacii au încheiate contracte specifice PNS.

Consumul de medicamente „curente" ( din listele A, B, CI, C3 si D) înregistrat in 
perioada 2016-2019 ( 9 luni) a fost :

2016 - 114.271 mii lei
2017 - 80.184 mii lei
2018 - 94.347 mii lei
2019/9L - 83.678 mii le i; estimarea pana la sfarsitul anului este de 110.690 mii lei

ulterioare:

Consumul total de medicamente si materiale sanitare înregistrat in perioada 2016- 
2018 in cadrul programelor naţionale de sanatate a fo s t:
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2016 -  76.274 mii lei
2017 -  81.500 mii iei
2018 - 85.571 mii lei 
2019/9L- 80.866 mii le i , estimarea panala sfarsitul anului este de 103.928 mii lei.

In judeţul Bacau desfasuram urmatoarele programe naţionale de sanatate

citostatice,
1. Programul naţional de oncologie

Prin acest program se asigura tratamentul specific cu 
imunomodulatori, hormoni, factori de creştere si inhibitori de osteoclaste in spital 
si ambulatoriu
Numărul de bolnavi tinta la nivel naţional este de 126.498 pacienti/an cu un cost 
mediu/bolnav/an de 12.002 lei
In judeţul Bacau am înregistrat in perioada 2016-2019 evoluţia 
anexa.
Trebuie remarcat faptul ca practic în 2018 s-au tratat un număr de 49 de bolnavi 
cu medicamente care fac obiectul unor contracte cost-volum 
contracte sunt pentru moleculele noi introduse in ultima perioada si despre care 
se presupune ca au o eficienta mai mare decât tratamentul clasic. Costul 
mediu/bolnav/an a fost anul trecut de 85.694 lei pentru cei 49 de pacienţi.
In primele 9 luni din 2019 au fost tratati 66 pacienţi cu un cost total de 7.216 mii 
lei

prezentata in

2. Programul naţional de diabet
Prin acest program se asigura :
- Tratamentul medicamentos ADO, ADO+ insulina sau insulina ; grupul tinta 

naţional este de 785.430 pacienti/an
- Asigurarea testelor pentru diabet pentru copii si adulţi ; grupul tinta la nivel 

naţional 243.189 pacienţi, din care copii 3529
- Evaluarea periodica a bolnavilor prin dozarea hemoglobinei glicozilate
- Asigurarea pompelor de insulina -  practic la Bacau se asigura consumabilele 

din pompele de insulina; montarea pompelor se face intr-un centru 
universitar; grupul tinta naţional este 448 ; pentru 2019 se prognozeaza o 
creste a numărului de beneficiari ; numai pentru judeţul Bacau, la Centrul 
universitar Iasi , sunt in curs de eliberare 50 de decizii pentru pacienţi din 
Bacau

Remarcam faptul ca numărul de pacienţi inscrisi in PNS-diabet in judeţul Bacau a 
crescut foarte mult in ultimii 10 ani : de la cca 5.000 la 23.385 in 2019. Numărul 
de pacienţi aflaţi in tratament cu insulina este de 2221 iar un număr de 4992 
pacienţi se aflat in tratament cu ADO+insulina.
Remarcam faptul ca avem un număr de 116 copii si 5888 adulţi care sunt 
monitorizaţi zilnic prin testele pentru diabet.

PNS de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienta renala 
cronica -  DIALIZA
Programul asigura serviciile medicale de dializa , inclusiv medicamentele, 
materialele sanitare specifice sl transportul dus-intors de acasa la furnizor; 
numărul tinta de pacienţi diferă in funcţie de tipul dializei efectuate ; in total sunt 
13.012 pacienţi incluşi in acest program la nivel naţional. Evoluţia acestui PNS in 
judeţul Bacau este prezentata In anexa ; numărul de pacienţi constanti inregistratl



in 2018 a fost de 495 iar in primele 9 luni au fost inregistrati 485 pacienţi. Costul 
unei şedinţe de hemodializa este de 496 lei. Un pacient cronic face in medie 13 
şedinţe hemodializa /luna , rezultând un cost lunar /pacient de cca 6448 lei.
In plus fata de dializati aflaţi in evidenta ca si pacienţi constanti se mai efectueaza 
şedinţe de dializa pentru pacienţii aflaţi in tranzit temporar si pentru cetateni 
străini aflaţi temporar in Bacau. In principal aecste servicii sunt efectuate de 
Fresenius.

4. PNS ortopedie
In judeţul Bacau desfasuram doar programul pentru adulţi ; spitalele aflate in 
contract pentru acest program sunt: SJU Bacau, SMU Moinesti, SM Oneşti 
La nivel naţional grupul tinta la adulţi cu afecţiuni articulare pentru endoprotezare 
este de 17.534 pacienti/an cu un cost mediu de 4508 lei/pacient/an.
Evoluţia PNS ortopedie este prezentata in anexa ; in 2018 au beneficiat de 
interventii de endoprotezare un număr de 231 pacienţi cu un cost 
mediu/dispozitiv/an de 3905 lei iar in 2019 deja in primele 9 luni au fost protezati 
un n uma de 231 pacienţi cu un cost mediu de 5282 lei.
In 2018, in cele trei spitale au fost implantate 114 proteze totale de sold si 19 
proteze de genunchi ca urmare a unor interventii ortopedice extrem de complexe 
iar in primele 9 luni au fost montate 123 proteze de sold si 49 proteze de 
genunchi.

5. PNS hemofilie si talasemie
Prin acest program se asigura prin farmacia din SJU Bacau medicatia si 
tratamentul specific pentru prevenţia si tratarea accidentelor hemoragice ale 
bolnavilor cu hemofilie congenitala.
In judeţul Bacau asiguram doua componente ale acestui program , respectiv 
componenta profilactica continuua si componenta „on demand" al accidentelor. 
Grupul tinta la nivel naţional este de 250 pacienţi pentru profilaxie si 752 pentru 
„on demand".
In 2018 am înregistrat in Bacau 4 pacienţi pentru profilaxie si 8 pentru „on 
demand". Costul mediu înregistrat /pacient/an este de 86.854 lei iar in primele 9 
luni 2019 au fost inregistrati 9 pacienţi cu consum mediu/pacient de 124 mii lei

6. PNS boli rare
In literatura de specialitate sunt definite ca fiind boli rare cca 7000 de 
diagnostice. Aproape toate bolile genetice sunt rare, dar nu toate bolile rare sunt 
genetice. Există boli infecţioase foarte rare, de exemplu, dar şi boli autoimune şi 
cancere rare. Până în prezent, cauza multor boli rare este încă necunoscută.
In judeţul Bacau monitorizam cateva boli rare : boala Fabry -  lcaz ( 23 de cazuri 
in tara)] sindromul Flurler -  1 caz (6  cazuri in tara) ; afibrinogenemia congenitala
-  1 caz (2  cazuri diagnosticate in tara), sindrom de imunodeficienta primara -  1 
caz , agioedem ereditar -  2 cazuri , mucoviscidoza copii -  14 cazuri, 
mucoviscidoza adulţi -  1 caz, scleroza laterala amiotrofica - 13 cazuri, angioedem 
ereditar -  2 cazuri.

7. PNS radioterapie

Prin acest program se asgura serviciile de radioterapie Si ortovoltaj, 
cobaltoterapie, radioterapie cu accelerator liniar 2D, cu accelerator linear 3 D , 
radioterapie IMRT si brahiterapie. La SJU Bacau se asigura 2 tipuri de 
radioterapie, respectiv 3D si IMRT ; aceste servicii sunt si cele mai complexe 
tehnologic in piaţa serviciilor de radioterapie.



Grupul tlnta naţional este de 8684 la radiotarapie 3D si 6995 la radioterapie 
IMRT. Costul pe şedinţa de iradiere este de 320 lei/sedinta pentru 3D si 640 
lei/sedinta pentru IMRT; pentru comparaţie precizam ca şedinţa de cobaltoterapie 
este 144 lei iar radioterapia 2D este 180 lei.
In 2018 au beneficiat de serviciile de radioterapie la SJU Bacau un nr de 302 
pacienţi din care 82 pacienţi cu radioterapie 3D si 228 pacienţi cu radioterapie 
IMRT . In primele 9 luni din 2019 deja au fost tratati 344 pacienţi , din care 295 
pacienţi cu radioterapie IMRT. Estimarea pana la sfarsitul anului 209 este ca vom 
înregistra o creştere cu 50 % a serviciilor de radioterapie fata de 2018.

8. PNS transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Pacienţii care au beneficiat de un transplant de organ au nevoie de un tratament 
permanent cu medicamente care sa preîntâmpine respingerea respectivului 
organ. Gradul de compatibilitate a organului transplantat cu pacientul beneficiar 
determina costul lunar cu medicatia respectiva. Grupul tinta national cu bonavii 
tratati post-transplant este de 3787 pacienţi. In judeţul Bacau sunt in medie cca 
100 pacienţi care beneficiaza lunar de medicatia imunosupresoare. Costul mediu 
anual / pacient este de 10.592 lei. Evoluţia indicatorilor in perioada 2016-2019 
este prezentata in anexa.

începând cu octombrie 2018 , CAS Bacau a fost nominalizata intre cele 12 case de 
asigurari de sanatate care monitorizează tratamentul hepatitei cu medicatie specifica 
contractelor cost-volum-rezultat. Acest tip de contrat prevede in esenţa faptul ca plata 
medicamentelor se face dupa ce rezultatul pozitiv este confirmat de o comisie naţionala.

Pana la 30.09.2019 au fost inscrisi in acest program primind medicatia interferon-free 
un număr de 646 pacienţi. Deja 484 pacienţi au primit confirmare de negativare totala iar 
pentru 6 pacienţi s-a intrerupt tratamentul si 6 eşecuri terapeutice. Pana acum procentul 
de reuşita este de peste 93% . Pentru medicatia consumata de cei 484 pacienţi vindecaţi 
înregistram un cost mediu/pacient de 131.460 lei/pacient/tratament.

Monitorizarea riguroasa a acestor programe naţionale de sanatate este foarte 
importanta pentru asigurarea tratamentului pacienţilor. Sunt unele diagnostice prevăzute 
in aceste programe care sunt cu risc vital. Sunt pacienţi care au diagnostice rare care nu 
sunt finantate prin programele naţionale sau medicamentul recomandat de clinici din 
strainatate nu se regaseste in lista de medicamente aprobate In Romania; aceştia 
asigurandu-si tratamentul prin forte proprii . Am avut situatii in care SJU Bacau a asigurat 
medicatia din venituri proprii pana cand legislaţia ne-a permis sa finanţam costurile 
tratamentului pentru anumite boli rare vitale pentru pacienţii respectivi.

In general , in situatia contractelor din programele naţionale de sanatate nu sunt 
probleme in a asigura finanţarea tratamentelor.

Preşedinte -  Director General

Ion Marius SAVIN



PNS ONCOLOGIE mii lei cost volum PNS ONCOLOGIE mii lei
an pac val

2016 2223 23788
2017 2174 18911
2018 2293 18353
2019 

(9 luni) 2090 14156

an pac val
2016 0 0
2017 16 1110
2018 49 4199
2019 

(9 luni) 66 7216
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PNS DIABET
nr mii lei

an pac val
2016 20756 21010
2017 21928 24696
2018 23165 30709
2019 

(9 luni) 23385 27269
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PNS DIABET

MATERIALE CONSUMABILE 
POMPE DE INSULINA

nr mii lei
an pac val

2016 1 5
2017 2 9
2018 3 17
2019 

(9 luni) 5 19

nr mii lei
an pac val

2016 96 117
2017 102 149
2018 113 185
2019 

(9 luni) 116 143

nr mii lei
an pac val

2016 5242 2054
2017 5616 2231
2018 5831 2377
2019 

(9 luni) 5888 1987

HEMOGLOBINA

nr mii lei
an pac val

2016 646 13
2017 611 13
2018 726 15
2019 

(9 luni] 786 16
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PNS DIAIIZA
nr mii lei

an pac val

2016 432 26904

2017 483 29897

2018 495 31333

2019 

(9 luni) 482 25587
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PNS ORTOPEDIE
nr mii lei

an pac val
2016 221 641
2017 218 831
2018 231 902
2019 

(9 luni) 231 1220
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PNS hemofilie
mü lei

an pac-nr val - mii lei

2016 10 601

2017 11 918

2018 12 1042

2019 

(9 luni) 9 1116
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PNS - BOLI RARE
mii lei

an pac -nr val - mii lei
2016 27 353
2017 31 1130
2018 30 1899
2019 

(9 luni) 32 1782
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PNS RADIOTERAPIE
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PNS post-transplant
mil lei

an pac -nr val - mii lei
2016 99 1128
2017 103 1194
2018 101 1069
2019 

(9 luni) 107 719
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