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Urmare adresei nr 2f94lll6.lL20|7 va transmitem raportul'privind
derularea programelor nationale de sanatate curative finantate din Fondul
National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate la nivelul judetului Buzau
aferente primelor 10 luni ale anului 2017.
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Derrilarea Programelor nationale de sanatate curative, Iinantate
din FNUASS, la nivelul judetului Buzau, in primele l0 luni ale

nului 2017

La nivelul judetului Buzpu, Casa de Asigurari de Sanatate Buzau asigura
derularea unui numar de sapte programe de sanatate curative, finantate din
FNUASS, dupa cum unneaza:

. Programul national de oncologie
Se deruleazaptin sectia de oncologie si farmacia cu circuit inchis ale Spitalului
Judetean de UrgentaBuzau, doua cabinete de oncologie in sistem ambulatoriu si
prin 153 farmacii cu circuit deschis din judet,75 din mediul urban si 7g din
mediul rural. ,
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 1.079 botnavi.(mai mic fata de
aceeasi perioada a anului 2016, cand erau in tratament oncologic 1.165 bolnavi).
Medicul coordonator al acestui program este dr Vasilescu Alexandru. medic
oncolog.

In ceea ce priveste personalul medical care asigura derularea programului, ne
confruntam in continuare cu un deficit mare de medici de speciaiitaL oncologie,
activitatea la nivelul sectiei de oncologie cat si in sistem ambulator fiind
asigurate de 2 medici oncologi, necesarul de medici in specialitatea oncologie
medicala la nivelul judetului fiind de 5.
Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate
program de sanatate, este de 7.800.350 lei.
necesarul de fonduri.

Buzau in anul 2017, pentru acest
buget care asigura in totalitate

Costul med,iu/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017,este de 5.094 lei.
Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate Buzau in anul 2017, pentru
medicamente utilizate in Programul national de oncologie care fac obiectul
contractelor de tip cost-volum este de 1.575.000 lei, buget care asigura
necesarul de fonduri pentru tratamentul a 11 bolnavi. Costul mediu/bolnav
tratat, in primele 10 luni ale anurui 2017, este de 76.912.29lei.

. Programul national de diabet zaharat
Se deruleazaprin sectia de diabet zaharatsi boli de nutritie a Spitalului Judetean
de Urgenta Buzau, 6 cabinete in sistem ambulatoriu si prin r53 fa;r;;i ;;
circuit deschis din judet, 75 din mediul urban si 7g din -.diul rural.
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 14.879 bolnavi.( mai mare fata
de aceeasi perioada a anului 20I6,cand erau in tratament 13.g51 bolnavi).
Medicul coordonator al acestui program este dr Marinescu Dana, medicdiabetolog. 

{



Activitatea la nivelul sectiei si in sistem ambulator sunt asigurate de 8 medici,
necesarul de medici in specialitatea diabet zaharat si boli de nutritie la nivelul
judetului fiind de 10.

La data de 15.11.2017, bugetul alocat CAS Buzau pentru acest program de
sanatate este de 17.132.680 lei, buget insuficient pentru a asigura derularea in
bune conditii a programului pana la sfarsitul anului.
Costul medir/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017. este de 883.87
lei.

. Programul nutional de tratument al hemofiliei
Se deruleazaprin sectiile de pediatrie si medicina interna ale Spitalului Judetean
de UrgentaBuzau, precum si prin cabinetele de pediatrie si medicina interna in
sistem ambulatoriu si farmacia cu circuit inchis ale aceluiasi spital.
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 10 bolnavi, 7 copii si 3 adulti.
Medicii coordonatori ai acestui program sunt dr Anica Gina, medic pediatru,
pentru pacientii copii si dr Mihalcea Elena, medic internist, pentru pacientii
adulti.

Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este
de 2.555.490 lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.
Costul mediu/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017. este de
117.155,72lei.

. Programul national de tratument pentru boli rare
Asigura tratamentul specific bolnavilor cu urmatoarele afectiuni:

* Sclerozu lateralu amiotrofica
Se deruleazaprin farmaciile cu circuit deschis din judetul Buzau.
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 7 bolnavi (in 2016- g

bolnavi).

Bugetul aldcat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este
de 29.240lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.
Costul mediu/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017,este de 3.0g3,g7
lei.

* Mucoviscidozu - pacienti qdulti
Se deruleazaprin farmaciile cu circuit deschis din judetul Buzau.
Asigura tratamentul specific pentru I bolnav.
Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este
de 16.770 lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.
Costul mediu/bolnav tratat, in primele l0 luni ale anului 2017,este de 16.763,gg
lei.

* Mucoviscidozu - pacienti copii
se deruleazaprin farmaciile cu circuit deschis din judetul Buzau.
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 3 bolnavi.



Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este

76.210 lei, buget care nu asigura in totalitate derularea in bune conditii a

programului pana la sfarsitul anului.

Costul mediu/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017, este de 23.085

lei.

* Sindromul de imunodeficienta primara
Se deruleaza prin sectia de medicina interna a Spitalului Judetean de Urgenta
Buzau.

Asigura tratamentul specific pentru I bolnav.
Medicul coordonator al acestui program este dr Mihalcea Elena, medic internist.
Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este

70.200lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.
Costul mediu/bolnav tratat, in primele 10 luni ale anului 2017, este de 54.493,78
lei.

t
. Programul national de tratument posttransplant

Se deruleazaprin farmaciile cu circuit deschis din judetul Buzau.
Asigura tratamentul specific pentru un numar de 95 bolnavi (94 bolnavi in
2016).

Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este
de 1.081.970 lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.
Costul medir.r/bolnav tratat in primele 10 luni ale anului este de 9.246\ei.

. Programul nationsl de supleere a functiei renale ls botnavii cu
insuJicienta renula cronica ( Programul nutional de diutiza)

Se deruleaza prin Statia de dializa a Spitalului Judetean de UrgentaBuzau, care
asigura tratamentul prin dializa pentru 3 pacienti si prin Centrul de dializa
Diaverum Buzau, care asigura tratamentul pentru 235 pacienti.
Bugetul alocat CAS Buzau in anul 2017, pentru acest program de sanatate, este
de 18.696.040 lei, buget care asigura in totalitate necesarul de fonduri.

Ca o noutate privind modul de derulare a programelor nationale de
sanatate curative este faptul ca, incepand cu I martie 2017, ei fost eliminata
procedura de aprobare de catre Comisiile specifice de la nivelul CNAS/CAS a
tratamentului cu anumite medicamente din cadrul Programului national de
diabet zaharat si Programului national de oncologie, acest fapt ducand la
cresterea accesului pacientilor Ia tratamentul specific pentru unele boli cronice
cu impact major asupra starii de sanatate.
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