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                                            Operator date cu caracter personal nr. 263 

 

Nr 25546/ DMS / 16.11.2022 
 
 

 

 

 

Derularea la nivelul judetului Buzau a Programelor nationale de 

sanatate curative, finantate din FNUASS, in primele 9 luni ale 

anului 2022 

 

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

fondurile necesare derularii unui numar de sapte programe de sanatate curative, 

prin care se asigură medicamente, materialele sanitare, dispozitive medicale şi 

servicii medicale paraclinice specifice, pentru care CAS Buzau a încheiat contracte 

pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţi de 

specialitate: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Spitalul Sf Sava, cabinete 

ambulatorii de oncologie, de diabet zaharat si boli de nutritie, de pediatrie, 

laboratoare de analize medicale si farmacii cu circuit deschis. 

 

I. 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; 

 spitalizarea de zi – oncologie si farmacia cu circuit inchis ale Spitalului Sf 

Sava; 

 3 cabinete de oncologie (1 din cadrul ambulatoriului Spitalului Judetean de 

Urgenta Buzau, 1 din cadrul ambulatoriului Spitalului Sf Sava si 1 cabinet 

privat in contract cu CAS Buzau); 

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 1164, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 

2021 – 1199. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 10.663 

lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 8.034 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de 12.095.760 lei, mai mare 

fata de bugetul alocat in primele 9 luni ale anul 2021 -  9.350.520 lei.  
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 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru medicamente utilizate in cadrul Programului national de 

oncologie care fac obiectul contractelor de tip cost-volum este de 7.103.350 

lei, mai mare fata de bugetul alocat in primele 9 luni ale anul 2021 - 4.869.910 

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). 

 

 

In cursul anului 2022, ca urmare a 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 de 

compensare noi medicamente inovative, crescand, astfel, accesul pacientilor 

oncologici la tratament de ultima ora, in funcție de indicatia terapeutică, stadiul 

bolii si afectiunile asociate. 

 

****** 

 

II. 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; 

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 16342, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 

2021 – 17254. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 1.465 

lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 1.419 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de 23.759.490 lei, mai mic 

fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 24.652.130 lei.  

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura activitatea 

medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:   

 7 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 si ca 

nivel de finantare.  
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În cadrul acestui program national de sanatate curativ, pacienţilor li se 

asigură gratuit medicamentele, testele de automonitorizare necesare, pompele de 

insulina, sistemele de monitorizare continua a glicemiei precum si 

consumabilele acestora.  
In primele 9 luni ale anului 2022 prin CAS Buzau  au fost asigurate fonduri 

pentru materiale consumabile pentru pompele de insulina pentru 6 bolnavi si  

materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare continua a glicemiei pentru 

28 bolnavi,  numarul acestora fiind in crestere fata de aceeasi perioada a 

anului 2021 - 3 bolnavi cu pompa de insulina si 24 bolnavi cu sisteme de 

monitorizare continua a glicemiei.  

Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru materiale consumabile pentru pompele de insulina si 

sisteme de monitorizare continua a glicemiei este de 510.780 lei, mai mare fata 

de aceeasi perioada a anului 2021 - 252.060 lei. 
 

****** 

 

 

III. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI SI 

TALASEMIEI 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui program 

sunt:  

 sectiile de pediatrie si medicina interna ale Spitalului Judetean de Urgenta 

Buzau; 

 cabinetele de pediatrie si medicina interna ale 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 2022 este de 15 cu hemofilie si 1 cu talasemie, mai mare fata 

de aceeasi perioada a anului 2021 – 12 cu hemofilie si 1 cu talasemie. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat cu hemofilie in primele 9 luni ale anului 2022 

este de 88.887 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 139.466 

lei, iar costul mediu/bolnav tratat cu talasemie este de 2.735 lei, mai mic 

fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 4.729 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de 1.336.080 lei, mai mic 

fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 1.524.360 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 

 1 medic de specialitate hematologie 
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IV. 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 2022 este de 28,  mai mare fata de aceeasi perioada a anului 

2021 – 25. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de  2.441 

lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 2.364 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de 71.770 lei, mai mare fata 

de aceeasi perioada a anului 2021 - 69.000 lei. 

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura activitatea 

medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

 6 medici de specialitate ortopedie si traumatologie. 

  

****** 

 

 

V. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE 

Prin activitatile specifice, asigura tratamentul bolnavilor cu urmatoarele afectiuni: 

 

 SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui program: 

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 13, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 

2021 - 14. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 2.516  

lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 1.948 lei. 

 

Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de 34.929 lei, mai mare fata de 

aceeasi perioada a anului 2021 - 31.920 lei.  
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 MUCOVISCIDOZA – COPII 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui program:  

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 3, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2021 

- 4. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 17.866 

lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 20.638 lei.  

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022  pentru acest program de sanatate este de 62.280 lei, mai mic fata 

de aceeasi perioada a anului 2021 - 89.110 lei.  

 

 

 

 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 2022 este de 1, acelasi fata de aceeasi perioada a anului 2021. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 66.831 

lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 – 66.435 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022  pentru acest program de sanatate este de 70.540 lei, aproximativ 

egal cu bugetul alocat pentru aceeasi perioada a anului 2021 - 70.920 lei. 

 

 Resursele umane, respectiv medicii de specialitate care asigura activitatea 

medicala specifica la nivelul judetului Buzau sunt:  

 1 medic de specialitate medicina interna 

 

 

 

 DISTROFIA MUSCULARA DUCHENNE 

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

incepand cu luna august 2021.  

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui program:  

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 



 6 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 1. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 

1.306.317 lei , mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 209.384  lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022  pentru acest program de sanatate este de 1.325.081 lei, mai mare 

fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 209.384 lei. 

 

 

****** 

 

VI. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT POSTTRANSPLANT 
 

 Unitatile sanitare prin care se deruleaza activitatile specifice acestui program:  

 95 farmacii cu circuit deschis (57 din mediul urban si 38 din mediul rural). 

 

 Numarul de bolnavi pentru care a fost asigurat tratamentul specific in primele 

9 luni ale anului 2022 este de 81, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 

2021 – 93. 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de 5.575 

lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 5.956  lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022  pentru acest program de sanatate este de 466.070 lei, mai mic fata 

de aceeasi perioada a anului 2021 - 605.000  lei.  

 

 ****** 

  

 

VII. 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 2022 este de 355, mai mic fata de aceeasi perioada a anului 

2021 - 378:  

 293 bolnavi cu hemodializa conventionala ( 314 bolnavi in 2021); 

 46 bolnavi cu hemodiafiltrare on-line (43 bolnavi in 2021); 

 16 bolnavi cu dializa peritoneala (21 bolnavi in 2021). 

 

 Costul mediu/bolnav tratat in primele 9 luni ale anului 2022 este de: 
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 615 lei pentru hemodializa conventionala, mai mare fata de aceeasi perioada 

a anului 2021 - 561 lei; 

 690 lei pentru hemodiafiltrare on-line, mai mare fata de aceeasi perioada a 

anului 2021 - 636 lei; 

 29.528 lei pentru dializa peritoneala, mai mica fata de aceeasi perioada a 

anului 2021 - 35.044 lei. 

 

 Bugetul alocat Casei de Asigurari de Sanatate  Buzau in primele 9 luni ale 

anului 2022 pentru acest program de sanatate este de  20.810.220 lei, mai mic 

fata de aceeasi perioada a anului 2021 - 22.374.905 lei.  
 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Ec Oncel Eliza Roxana 

         Intocmit, 

  MEDIC SEF 

                                                                                     Dr Murariu Florentina 


