CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CĂLĂRAŞI

CAS CĂLĂRAŞI

CĂLĂRAŞI 8500, STR. INDEPENDENŢEI , nr. 51,
TEL / FAX 0242-316.717 / 0242-318.464.
e-mail info@casacl.ro

Nr. 1258 / 21.01.2016
Către:
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
În atenţia:
Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate

Potrivit adresei dumneavoastră nr. 2971/30.12.2015 activitatea Casei de
Asigurări de Sănătate Călăraşi în anul 2015 poate fi sintetizată astfel:
La data de 31.12.2015 la nivelul CAS Calarasi s-au derulat 362
contracte cu furnizori de servicii medicale, dintre care 113 în asistenţa medicală
primară, 20 contracte pentru 4 centre de permanenta, 46 contracte de furnizare
în asistenţa medicală de specialitate clinică, 14 în asistenţa medicală
stomatologică, 49 pentru furnizori de medicamente cu si fara contributie
personala in tratamentul ambulatoriu, 7 contracte pentru spitale , 23 contracte
pentru furnizori de servicii medicale investigatii paraclinice- analize medicale si
imagistica medicala (7 pentru furnizori de analize medicale de laborator din judeţ,
3 contracte pentru servicii- examinari histopatologice , 11 pentru furnizori de
investigatii paraclinice- imagistica medicala- radiologie si investigatii de inalta
performanta din afara judeţului, 1 act aditional la servicii clinice pentru servicii de
echografie, 2 acte aditionale la contractele de medicina dentara pentru radiografii
dentare si 2 contracte pt radiologie judet), 8 pentru furnizori de îngrijiri medicale
la domiciliu, 6 contracte pentru furnizori de servicii medicale de recuperarereabilitare a sănătăţii, 75 pentru furnizori de dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu si 1 contract
pentru dializa.
În anul 2015 medicii de familie au acordat pacienţilor din judeţul Călăraşi
645.482 servicii medicale, servicii pentru care CAS Călăraşi a decontat
13.899,54 mii lei.
În asistenţa medicală de specialitate clinică au fost acordate 247.799 de
consultaţii pentru care s-au decontat 6.551 mii lei.
In asistenta medicala stomatologica au fost acordate 4.471 consultatii, in
valoare de 428,12 mii lei.

În ceea ce priveşte asistenţa cu medicamente cu şi fără contribuţie
personală, în anul 2015 numărul farmaciilor aflate în relaţie contractuală cu CAS
Călăraşi este de 49. Acestea au eliberat medicamente prescrise pe 615.969
reţete pentru 152.427 asiguraţi, contribuţia casei de asigurări pentru
medicamentele eliberate fiind în total 45.487,81 mii lei.
În asistenţa medicală de specialitate paraclinică, pentru a asigura accesul
asiguraţilor din judeţ la o gamă cât mai largă de servicii medicale, CAS Călăraşi a
încheiat contracte atât cu furnizori din judeţul Călăraşi (pentru analize medicale
de laborator, radiologie şi ecografii) cât şi cu furnizori din alte judeţe sau
municipiul Bucureşti (pentru investigaţii care nu se pot efectua la laboratoarele
din judeţ). Au beneficiat de aceste servicii medicale 27.227 de asiguraţi, pentru
care CAS Călăraşi a plătit în total 4.692,85 lei.
Cele 7 spitale din judeţ au acordat servicii medicale conform contractului
încheiat cu casa de asigurări unui număr de 35.383 pacienţi în spitalizare
continua și 34.304 pacienți în spitalizare de zi pentru care s-a decontat 54.456,38
mii lei.
S-au eliberat 4129 decizii pentru dispozitive medicale destinate recuperării
unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, unui număr de 2371
asiguraţi pentru care s-au decontat 2.563,78 mii lei. La sfârşitul anului nu există
listă de aşteptare.
La domiciliu au fost îngrijite 720 persoane pentru care s-au decontat
1.357,43 mii lei.
In asistenta de recuperare- reabilitare a starii de sanatate (BFT) pentru
anul 2015 a fost decontata suma de 1.092,38 mii lei.
La nivelul judeţului Călăraşi în anul 2015 s-au derulat 6 programe
naționale de sănătate cu următorii indicatori (număr pacient şi cost mediu /
pacient):
Denumire PNS

Medicamente pentru boli cronice cu
risc crescut utilizate în programele
naționale cu scop curativ, din care:
1. Programul național de oncologie
2. Programul național de diabet zaharat
3. Programul național de transplant de
organe, țesuturi și celule de origine
umana – Stare posttransplant
4. Programul național de tratament pt
boli rare:
- Mucoviscidoză copii
- Scleroză laterală amiotrofică
Materiale sanitare specifice utilizate

Număr bolnavi
beneficiari de
PNS pentru
anul 2015

Cost
mediu/pacient
pentru
anul 2015 lei

777
6.590
50

3.524,53
828,17
13.814,99

4
2

32.326,56
3.481,54

in programele național cu scop
curativ, din care:
1.
Copii
cu
diabet
zaharat
insulinodependent automonitorizați
2.
Adulți
cu
diabet
zaharat
insulinodependent automonitorizați
3. Programul național de ortopedie –
Endoprotezați
Programul național de supleere a
funcției renale la bolnavii cu
insuficiență renală cronică

34

1.143,53

1.122

359,47

16

898,39

110

43.099,27

În cursul anului 2015 au funcţionat Comisii de aprobare medicamente
specifice la nivelul CNAS şi comisii terapeutice pe langă CAS Călăraşi.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a emis 384 de aprobări după cum
urmează:
- hepatită VHB/VHC – 325
- poliartrită reumatoidă si artropatia psoriazică – 6
- boli oncologice – 35
- psoriazis cronic sever - 18
În cadrul Comisiilor care funcţionează pe langă CAS Călăraşi s-au emis 2248
aprobări, după cum urmează:
 Comisia boli oncologice (G10) – 30
 Comisia subprogram oncologie (P3) – 16
 Comisia demenţe (G16) – 1218
 Comisia pentru Epilepsie (G11) – 34
 Comisia pentru boala Parkinson (G12) – 169
 Comisia pentru Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai
după implantarea unei proteze endovasculare (stent) (G3) – 16
 Comisia pentru boli psihice la copii – 197
 Comisia pentru Programul naţional de diabet zaharat (P5) – 566
 Comisia pentru afectiuni ginecologie - 2
Situația evaluărilor furnizorilor la nivel județean în anul 2015
Nr.Crt

1
2
3
4

Categorie furnizori

Spitale ce au în structură
peste 400 de paturi
Spitale ce au în structură
până la 400 de paturi
Furnizori de îngrijiri
medicale la domiciliu
Farmacii comunitare

Nr.furnizori
evaluați în
urban
1

Nr.
Total
furnizori
evaluați în
rural
0
1

3

1

4

6

0

6

29

34

63

5
6
7

8

9

10
11
12
TOTAL

Oficine comunitare locale
de distribuție
Cabinete de medicină
dentară
Furnizori de investigații
medicale paracliniceradiologie și imagistică
medicală
Furnizori de investigații
medicale paracliniceanalize medicale de
laborator
Cabinete medicale de
medicină de familie,
cabinete medicale de
specialitate, centre
medicale, centre de
diagnostic și tratament și
centre de sănătate
Furnizori de dispozitive
medicale
Recuperare ambulatorii
Spitalizare de zi

0

1

1

0

3

3

2

0

2

3

0

3

48

31

79

1

0

1

2
3
98

0
0
70

2
3
168

În cursul anului 2015 compartimentul control a efectuat un număr de 265
controale din care 55 tematice, 198 operative și 12 controale inopinate și au fost
imputate și recuperate 31.613 lei după cum urmează:
• 101 controale la medicii de familie și a fost imputată și recuperată suma
de 9092 lei cu titlu de sancțiuni contractuale;
• 14 controale la medici specialiști;
• 13 controale la ambulatoriu de specialitate paraclinic unde a fost imputată
și recuperatș suma de 2021 lei cu titlu de sancțiuni contractuale;
• 4 controale la ambulatoriu de specialitate stomatologic;
• 4 controale la asistență medicalș spitalicească unde a fost imputată și
recuperată suma de 8245 lei cu titlu de sancțiuni contractuale;
• 3 controale –îngrijiri la domiciliu;
• 9 controale la asistența medicală de recuperare -reabilitare și a fost
imputată și recuperată suma de 3459 lei cu titlu de sancțiuni contractuale;
• 116 controale la furnizori de medicamente și a fost imputată și recuperată
suma de 3650 lei cu titlu de sancțiuni contractuale;
• 1 control PNS unde a fost imputată și recuperată suma de 5146 lei cu titlu
de sancțiuni contractuale;

Prevederile bugetare, la capitolele şi subcapitolele de cheltuieli au
înregistrat un ritm de creştere ponderat ceea ce a condus la o mai bună
finanţare a serviciilor medicale, a eliberărilor de medicamente şi a
confecţionărilor de dispozitive medicale. Aceasta a avut drept consecinţă o
îmbunătăţire a gradului de deservire a asiguraţilor de către furnizorii aflaţi în
contract cu CAS Călăraşi atât cantitativ cât si calitativ.
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