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Derularea Programelor nationale de sanatate curative, finantate din 

FNUASS, la nivelul judetului Buzau, in primele 9 luni ale anului 2018 

 

         La nivelul judetului Buzau, Casa de Asigurari de Sanatate Buzau aloca 

fondurile necesare derularii unui numar de noua programe de sanatate 

curative, prin care  se asigur  medicamente, materialele sanitare specifice, 
dispozitive medicale şi servicii medicale paraclinice, pentru care CAS Buzau a 
încheiat contracte pentru derularea programelor na ionale de s n tate curative 
cu unit i de specialitate: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, cabinete 

ambulatorii de oncologie,  cabinete ambulatorii de diabet zaharat si boli de 

nutritie, laboratoare de analize medicale si farmacii. 

 

 Programul national de oncologie  

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program sunt:  

- sectia de oncologie si farmacia cu circuit inchis ale Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau 

-  2 cabinete ambulatorii de oncologie 

- 160 farmacii cu circuit deschis (78 din mediul urban si 82 din 

mediul rural) si  66 oficine locale de distributie (rurale). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 1105, mai mare fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 - 1022  si a anului 2016 - 1080 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

4.115,12 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 4.954,69 

lei si a anului 2016 – 6.798,60 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 5.584.620 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 6.700.350 lei iar in anul 2016 a fost     

de 9.921.000 lei.  

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018 pentru medicamente utilizate in Programul national de 

oncologie care fac obiectul contractelor de tip cost-volum este de  
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3.312.040 lei , buget care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 

9 luni ale anului.  

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 1.016.000 lei iar in anul 2016 a fost 

de 990.990 lei.  

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura 

activitatea medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

- 3 medici de specialitate oncologie 

-1 medic de specialitate hematologie ( pentru bolile hemato- 

oncologice). 

 

*** 

        Ne confruntam in continuare cu un deficit de medici de specialitate 

oncologie la nivelul judetului, deficit care va fi  diminuat incepand cu 

ianuarie 2019 prin angajarea a inca 2 medici oncologi in cadrul sectiei 

de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. 

 

*** 

         In cursul anului 2018, urmarea protocoalelor si contractelor cost-

volum incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu firmele de 

medicamente detinatoare de autorizatie de punere pe piata, au fost 

introduse in lista 17 medicamente inovative, astfel crescand accesul 

pacientilor oncologici la tratament de ultima ora,  in funcție de indicatia 
terapeutic , stadiul bolii si afectiunile asociate. 

 

 Programul national de diabet zaharat 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program sunt:  

- sectia de diabet zaharat si boli de nutritie si farmacia cu circuit 

inchis ale Spitalului Judetean de Urgenta Buzau 

-  7 cabinete ambulatorii de diabet zaharat si boli de nutritie 

- 160 farmacii cu circuit deschis (78 din mediul urban si 82 din 

mediul rural) si  66 oficine locale de distributie (rurale). 

 

 Tratamentul cu medicamente specifice 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 15587, mai mare fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 - 14628  si a anului 2016 - 13288 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

952,99 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 793,9 lei si 

a anului 2016 – 682,71 lei. 
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 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 17.303.210 lei, 

buget care nu a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale 

anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 16.430.000 lei iar in anul 2016 a fost   

de 12.057.000 lei.  

 

 Teste de automonitorizare a glicemiei 

 Numarul de bolnavi care au beneficiat de teste de automonitorizare a 

glicemiei in primele 9 luni ale anului 2018 este de 52 copii si 3899 

adulti, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 52 copii si 

3511 adulti  si a anului 2016 – 52 copii si 2963 adulti. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

1.247,31 lei – la copii si 310,69 lei  - la adulti, mai mare fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 – 1.186,15 lei – la copii si 303,85 lei – la adulti si 

a anului 2016 – 930 lei – la copii si 309,33 lei – la adulti. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 88.300 lei – la copii 

si 2.147.390 lei – la adulti, buget care a asigurat in totalitate necesarul 

pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 90.480 lei – la copii si 1.465.160 lei  

–  la adulti iar in anul 2016 a fost de 70.830 lei – la copii si 1.237.080 lei 

– la adulti.  

 

 Tratamentul cu pompa de insulina 

 Numarul de bolnavi pentru care au fost asigurate materialele 

consumabile pentru pompa de insulina in primele 9 luni ale anului 2018 

este de 2, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 1 si a anului 

2016, cand nu am avut niciun bolnav beneficiar. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

5.795,30 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 8.163,40 

lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 21.670 lei, buget 

care a asigurat in necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

  In anul 2017 bugetul alocat a fost de 12.830 lei.  
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 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura 

activitatea medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

- 8 medici de specialitate diabet zaharat si boli de nutritie 

 

 Programul de diabet zaharat este cel mai mare program national 

curativ derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ca numar de 

pacienti – circa 823000 in acest an si al doilea ca nivel de finantare, dupa 

Programul national de oncologie.  

*** 

         Bugetul alocat anual Programului na ional de diabet zaharat s-a 

mărit de aproape cinci ori în doar un deceniu, ajungând acum la peste 1 

miliard de lei, iar numărul pacientilor beneficiari s-a dublat în acelasi 
interval de timp. 

Si la nivelul judetului Buzau numarul pacientilor diagnosticati cu diabet 

zaharat a crescut foarte mult, de la 13288 aflati in tratament in primele 9 

luni ale anului 2016 la 15587 in primele luni ale acestui an.    

 

*** 

 

         În cadrul programului, pacien ilor li se asigur  gratuit 
medicamentele, pompele de insulin  şi testele de automonitorizare 
necesare pentru tratarea şi monitorizarea bolii.  

*** 

 

         Acest program este perfectionat si dezvoltat permanent, ultima 

dezvoltare fiind introducerea de la 1 octombrie a.c. a decont rii unor 

tehnologii moderne, pe baz  de senzori electronici, de automonitorizare 
continu  a glicemiei si de injectare dozat  a insulinei. 

 

 Programul national de tratament al hemofiliei 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program sunt:  

- sectiile de pediatrie si medicina interna ale Spitalului Judetean 

de Urgenta Buzau 

- cabinetul de pediatrie al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau 

- cabinetul de medicina interna al Spitalului Judetean de Urgenta 

Buzau 

- farmacia cu circuit inchis a Spitalului Judetean de Urgenta 

Buzau 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 10 ( 7 copii si 3 adulti), acelasi fata 
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de aceeasi perioada a anului 2017 - 10 si mai mare fata de cea a anului 

2016 - 7 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

225.249,22 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 

104.876,81 lei si a anului 2016 – 31.203,92 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 2.681.480 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 2.555.490 lei iar in anul 2016 a fost 

de 306.020 lei.  

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura 

activitatea medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

- 1 medic de specialitate pediatrie 

- 1 medic de specialitate medicina interna 
 

 

 Programul national de ortopedie  

  Acest program de sanatate a inceput sa se deruleze la nivelul judetului 

Buzau incepand cu luna iulie 2018 si asigura endoprotezarea articulara in 

cazul pacientilor adulti. 

 

 Unitatea sanitara prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- sectia de ortopedie si traumatologie a Spitalului Judetean de 

Urgenta Buzau 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 12. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

2.806,48 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 87.280 lei.  

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura 

activitatea medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

- 6 medici de specialitate ortopedie si traumatologie 
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 Programul national de tratament pentru boli rare 

Asigura tratamentul specific bolnavilor cu urmatoarele afectiuni: 

 

 Scleroza laterala amiotrofica 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- 160 farmacii cu circuit deschis (78 din mediul urban si 82 

din mediul rural) si  66 oficine locale de distributie (rurale). 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 11, mai mare fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 - 7  si a anului 2016 - 7 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

2.265,62 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 2.913,74 

lei si a anului 2016 – 2.763,54 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 39.100 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 24.610 lei iar in anul 2016 a fost de 

26.920 lei.  

 

 Mucoviscidoza – pacienti copii 

 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- 160 farmacii cu circuit deschis (78 din mediul urban si 82 

din mediul rural) si  66 oficine locale de distributie (rurale). 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 3, acelasi fata de aceeasi perioada a 

anului 2017 - 3  si a anului 2016 - 3 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

28.764,19 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 

19.404,83 lei si a anului 2016 – 19.343,84 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 132.160 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 88.820 lei iar in anul 2016 a fost de 

85.000 lei.  
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 Sindromul de imunodeficienta primara 

 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- sectia de medicina interna si farmacia cu circuit inchis ale 

Spitalului Judetean de Urgenta Buzau 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 1, acelasi fata de aceeasi perioada a 

anului 2017 - 1  si a anului 2016 - 1 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

57.561,29 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 

52.644,38 lei si a anului 2016 – 47.704,13 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 72.860 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 70.200 lei iar in anul 2016 a fost de 

65.910 lei.  

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura 

activitatea medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

- 1 medic de specialitate medicina interna 

 

 Programul national de tratament posttransplant 
 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- 160 farmacii cu circuit deschis (78 din mediul urban si 82 din mediul 

rural) si  66 oficine locale de distributie (rurale). 
 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 97, mai mare fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 - 95  si a anului 2016 - 93 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

7.455,76 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 8.247,67 

lei si a anului 2016 – 9.106,99 lei. 
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 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 856.010 lei, buget 

care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 1.068.380 lei iar in anul 2016 a fost 

de 1.181.420 lei.  

 

 Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu 

insuficienta renala cronica ( Programul national de dializa) 

 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui 

program :  

- Statia de dializa a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau 

- Centrul de dializa DIAVERUM Buzau 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in 

primele 9 luni ale anului 2018 este de 275, mai mic fata de aceeasi 

perioada a anului 2017 - 291  si a anului 2016 - 279 . 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2018 este de 

50.908,49 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017 – 

46.494,35 lei si a anului 2016 – 46.900,67  lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau pana la data de 

19.11.2018  pentru acest program de sanatate este de 17.821.980 lei, 

buget care a asigurat in totalitate necesarul pentru primele 9 luni ale 

anului. 

In anul 2017 bugetul alocat a fost de 18.747.380 lei iar in anul 2016 a fost 

de 17.872.842   lei.  
 

          . 
 

                                      Presedinte – Director General 

                                   Av. Alexandru Raluca Ecaterina 
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