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Cheltuielile realizate de CAS Sibiu in anul 2017 :
lei

Denumire indicator

Plati
efectuate
cumulate

A

B

CHELTUIELI- TOTAL ,
din care :
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

604.341.374
5.195.309
464.445.871

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

79.175.375

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

55.524.819

Cheltuielile cu bunuri si servicii se defalca, astfel :
lei

Denumire indicator

Plati
efectuate
cumulat

Bunuri si servicii

464.421.228

Furnituri de birou

20.979

Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate

8.361
157.967
9.214

Carburanti si lubrifianti

28.000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

88.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care:
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt cheltuieli proprii
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive
medicale
Medicamente cu si fara contributie personala

463.567.997
79.178

463.488.820
166.094.581
76.439.665

~ activitatea curenta

63.957.731

~ cost volum-rezultat

10.876.660

~ cost volum
~ personal contractual
~ medicamente 40% - conform HG nr.186/2009 privind aprobarea
Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor, cu modificarile si completarile ulterioare

18.180
88.780

1.498.313

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-65.644

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in
programele nationale cu scop curativ, din care:

55.423.952

Programul national detratament pentru boli rare

1.202.080

Programul national de tratament al bolilor neurologice
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei

1.165.340

Programul national de diabet zaharat

24.235.060

Programul national de boli endocrine

56.050

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule
de origine umana

772.940

Programul national de sanatate mintala
Programul national de oncologie
Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu
scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM,
din care:
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni
oncologice(adulti si copii)
Programul national de tratament pentru boli rare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu
scop curativ, din care:
Programul national de diabet zaharat
Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si
materiale consumabile
Programul national de ortopedie
Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive
implantabile

25.896.020

2.096.462
1.909.760
186.702
-5.972
6.029.022
2.593.670
39.812
1.757.470
0

Programul national de terapie intensiva a insuficientei
hepatice

0

Programul national detratament pentru boli rare

0

Programul national de boli cardiovasculare
Programul national de sanatate mintala
Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice
prin endoprotezare
Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul
aparaturii de inalta performanta, din care:
- Subprogramul de radiologie interventionala
- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente
la tratamentul medicamentos
- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau
dobandite la copil

1.638.070
0
0
0
0
0
0

- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de
neurostimulator medular

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Dispozitive si echipamente medicale
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

23.561.422
0
4.640.520
-43.764

Servicii medicale in ambulator

65.532.050

Asistenta medicala primara, din care:
- activitate curenta

35.605.151

- centre de permanenta
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Asistenta medicala pentru specialitati clinice, din care:
- activitate curenta
~ OUG 35/2015
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Asistenta medicala stomatologica, din care:
- activitate curenta
- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru
personalul contractual din sistemul sanitar
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:
~ activitatea curenta
~ Subprogramul de monitorizarea activa a terapiilor specifice
oncologice prin PET CT
~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat
(hemoglobina glicata)
~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne
( sarcom Ewing si neuroblastom ) la copii si adulti
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

34.856.991
748.160
-17.262
15.500.280
15.500.280
0
-2.224
3.032.380
3.032.380
0
-2.006
9.607.240
9.510.380
0
96.860
0
-1.341

Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din
care:
- activitate curenta

1.787.000
1.787.000

~ OUG 35/2015

0

- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru
personalul contractual din sistemul sanitar

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0
1.258.226
0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

200.976.820

Spitale generale

200.976.820

~ activitatea curenta
~ OUG 35/2015

175.241.780

~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime
reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare,
examen citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la
copii si adulti
~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul
aparaturii de inalta performanta
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

14.672.000

0
0
11.063.040
-184.924

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:

0

~ activitatea curenta
~ OUG 35/2015

0

~ personal contractual
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Ingrijiri medicale la domiciliu
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale

0
0
0
870.532
0
28.756.610

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-112.968

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentSANATATE

-356.927

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

79.175.375

TRANSFERURI CURENTE

79.175.375

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări
sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea
creșterilor salariale

79.175.375

- influente cresteri salariale conform Legii 250/2016 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2016

35.291.297

- influente aferente gărzilor efectuate de personalul sanitar conform
OUG 43/2016
~ influente financiare salariale conform O.G. nr.7 /2017

4.196.661
39.687.417

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

55.524.819

CHELTUIELI CURENTE

55.524.819

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

55.524.819

Ajutoare sociale

55.524.819

Ajutoare sociale in numerar

55.524.819

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

30.690.140

Asistenta sociala in caz de boli

30.690.140

Asistenta sociala pentru familie si copii

24.836.725

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - Asistenta
sociala

-2.046

1. ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
-

in judetul Sibiu este asigurata de 273 de medici de familie, din care 247 de medici titulari si
26 de medici angajati in cadrul cabinetelor medicilor titulari

-

din cei 273 de medici, 194 isi desfasoara activitatea in mediul urban si 79 in mediul rural,
toate orasele si comunele din judet avand asigurata asistenta medicala primara

-

numarul asiguratilor inscrisi pe liste, in anul 2017, a fost de 353.934, din care 254.935 in
mediul urban si 98.999 in mediul rural

-

din punct de vedere al grupelor de varsta, situatia asiguratilor inscrisi pe liste este:

Numar
asigurati
înscrisi/grupe
de varsta

TOTAL
URBAN
RURAL

0 - 3 ani

4 - 59 ani

60 ani
şi peste

Total

16.828
11.315
5.513

246.538
175.947
70.591

90.568
67.230
23.338

353.934
254.935
98.999

Activitatea realizata de medicii de familie in anul 2017, conform contractelor incheiate cu
CAS Sibiu :
- au fost acordate 1.269.775 de consultatii
- au fost acordate 90.293 de concedii medicale pentru un numar de 64.323 de asigurati

- au fost intocmite 309.319 bilete de trimitere catre ambulatoriu/spital pentru un numar de 227.020 de
asigurati
- au fost prescrise 1.060.523 de retete pentru un numar de 202.933 pacienti
- valoarea medie a unei retete a fost de 49 lei, iar valoarea medie a medicamentelor prescrise/pacient/an
a fost de 257 lei
- au fost recomandate un numar de 609.414 analize de laborator si 24.442 de investigatii de radiologie
si imagistica medicala

Media lunara a veniturilor realizate in anul 2017,in functie de numarul de asigurati inscrisi pe liste :

Grupe de liste cu
persoane beneficiare
ale pachetelor de
servicii, înscrise

Număr
medici

1

2

Intervalul de
venituri brute
( lei)

Venit minim/luna

Venit mediu/luna

Venit
maxim/luna

3

4

5

sub 500

2

3.716,10

6.911,69

10.107,29

500 - 1000

31

4.326,46

8.230,63

11.633,77

1001 - 1500

122

6.316,96

10.906,56

14.461,06

1501 - 2000

70

9.763,43

13.043,48

17.763,13

2001 - 2200

10

12.916,87

14.966,58

17.561,82

2201-2500

8

13.208,01

15.071,48

18.696,29

2501 - 3000

3

19.086,70

19.878,46

21.360,78

3001 - 3500

3

18.812,11

20.349,84

21.660,56

3501-4000

0

0,00

0,00

0,00

peste 4000

0

0,00

0,00

0,00

Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 34.856.991 lei.

Activitatea realizata in centrele de permanenta
In anul 2017, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu, pentru asigurarea continuitatii asistentei
medicale prin centre de permanenta a incheiat 29 de contracte in care erau cuprinsi 34 de medici, in
localitatile : Sibiu, Saliste, Avrig si Agnita.

Activitate/sume decontate in anul 2017
Nr. total de
bolnavi pt. care sa asigurat
continuitatea
Centrul de
asistentei
permanenţă
medicale
primare, în regim
de gardă prin
centrul de
permanenţă
SIBIU
12.086
AVRIG
6.519
AGNITA
4.049
SALISTE
4.282
TOTAL
26.936

Suma
decontata an
2017 (lei)

231.233,58
153.129,48
181.620,30
176.787,30
742.770,66

Pana la data de 03.01.2018, un medic de familie care efectua lunar un numar de 75 de ore in
cadrul centrului de permanenta realiza un venit de 960 lei, iar incepand cu data de 03.01.2018, ca
urmare a majorarii tarifului orar de la 12,80 lei la 40 lei, la acelasi numar de ore se realizeaza un venit
de 3.000 lei.
La acelasi numar de ore, venitul asistentului medical creste de la 750 lei, la 1.500 lei, ca urmare
a dublarii tarifului orar de la 10 lei la 20 lei.
Valoarea estimata a cheltuielilor CAS Sibiu pentru decontarea activitatii din centrele de
permanenta in anul 2018 este de 1.896.000 lei, fata de 742.770 lei in anul 2017, o crestere de 245%.

2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE –SPECIALITATI CLINICE
Asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate, in judetul Sibiu este asigurata de 329 de
medici de specialitate, cuprinsi in 42 de contracte.

Activitatea realizata de medicii de specialitate in anul 2017, conform contractelor incheiate
cu CAS Sibiu :
- au fost acordate 433.845 de consultatii si servicii medicale
- au fost prescrise 176.912 de retete pentru un numar de 51.080 pacienti
- valoarea medie a unei retete a fost de 397 lei, iar valoarea medie a medicamentelor
prescrise/pacient/an a fost de 1.373 lei

- au fost recomandate un numar de 58.125 analize de laborator si 21.446 de investigatii de radiologie si
imagistica medicala
Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 15.500.280 lei.
3. AMBULATORIUL

DE

SPECIALITATE

–RECUPERARE

MEDICALA

SI

BALNEOLOGIE
Asistenta medicala din ambulatoriul de recuperare medicala si balneologie, in judetul Sibiu este
asigurata de 12 de medici de specialitate, cuprinsi in 5 contracte.

Activitatea realizata de medicii de specialitate din ambulatoriul de recuperare medicala si
balneologie in anul 2017, conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu :
- au fost acordate 6.787 de consultatii si 42.261servicii medicale/zile de tratament unui numar de 6.255
de pacienti
- au fost efectuate 163.017 proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie in cadrul
celor 42.261 zile de tratament, o medie de 26 de proceduri/pacient
Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 1.787.000
lei.
4. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE –MEDICINA DENTARA
Asistenta medicala stomatologica, in judetul Sibiu este asigurata de 165 de medici dentisti,
cuprinsi in 114 de contracte.
Activitatea realizata de medicii dentisti in anul 2017, conform contractelor incheiate cu CAS
Sibiu :
- au fost acordate 63.592 de consultatii si servicii medicale
Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 3.032.380
lei.
5. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE –SPECIALITATI PARACLINICE
-

asistenta medicala de specialitate-specialitati paraclinice, in judetul Sibiu este asigurata de
77 de medici de specialitate, cuprinsi in 24 de contracte

-

activitatea realizata de cei 24 de furnizori de investigatii medicale paraclinice in anul
2017, conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu :

- au fost efectuate 667.359 analize de laborator, din care 609.414 la recomandarea medicilor de
familie si 58.125 la recomandarea medicilor de specialitate
- au fost efectuate 45.888 investigatii de radiologie si imagistica medicala, din care 24.442 la
recomandarea medicilor de familie si 21.446 la recomandarea medicilor de specialitate

Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 9.510.380
lei.

6. INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
Ingrijirile medicale la domiciliu, in judetul Sibiu au fost asigurate de 11 furnizori de ingrijiri
medicale la domiciliu.
Activitatea realizata de cei 11 furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu in anul 2017, conform
contractelor incheiate cu CAS Sibiu :
- au fost efectuate 67.878 de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu pentru 695 de pacienti,
beneficiari a 16.452 zile de tratament
Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 870.532
lei.
7. DISPOZITIVE MEDICALE

Dispozitivele medicale, in judetul Sibiu au fost asigurate de 72 furnizori de dispozitive medicale.
Activitatea realizata de cei 72 de furnizori de dispozitive medicale in anul 2017, conform
contractelor incheiate cu CAS Sibiu :
- au fost acordate 13.241 dispozitive medicale pentru 3.021 de asigurati, defalcate pe tipuri,
astfel :

TIP DISPOZITIV MEDICAL
Dispozitive de protezare în domeniul
O.R.L.
Dispozitive pentru protezare stomii
Dispozitive pentru incontinenţă
urinară
Proteze pentru membrul inferior

Proteze pentru membrul superior
Orteze
Încălţăminte ortopedică

NR.ASIGURATI

NR.DISPOZITIVE
MEDICALE

678

678

437

4.169

219

1.801

88

88

6
263
145

6
302
155

Dispozitive pentru deficienţe vizuale

178

178

Echipamente pentru oxigenoterapie şi
ventilaţie noninvazivă

688

5.530

Dispozitive pentru terapia cu aerosoli
Dispozitive de mers
Proteză externă de sân
TOTAL

14
185
120
3.021

17
185
132
13.241

Platile realizate in anul 2017, pentru acest domeniu de activitate au fost in valoare de 4.640.520 lei.

8. ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA

-

asistenta medicala spitaliceasca, in judetul Sibiu este asigurata de 470 de medici de
specialitate, cuprinsi in 14 contracte.

Activitatea realizata de cei 14 furnizori din asistenta medicala spitaliceasca in anul 2017,
conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu :
-serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale
spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi.
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de:
-

servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă – forma de internare
prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe
toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv; spitalizarea continuă este
spitalizare cu durata de spitalizare mai mare de 12 ore.

-

servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi – reprezintă o alternativă
la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare
de 12 ore/vizită (zi).

In anul 2017, in judetul Sibiu in cadrul spitalelor aflate in relatie contractuala cu CAS Sibiu au
fost rezolvate 122.832 de cazuri, din care :
-

69.611 cazuri rezolvate in regim de spitalizare continua, in sectii de acuti (57%), in valoare
de 135.396.224 lei

-

7.736 cazuri rezolvate in regim de spitalizare continua, in sectii de cronici si recuperare
medicala (6%), in valoare de 29.258.575 lei

-

45.485 cazuri rezolvate in regim de spitalizare de zi (37%), in valoare de 10.344.060 lei

- au fost prescrise la externare 30.582 de retete pentru un numar de 18.287 pacienti
- valoarea medie a unei retete a fost de 692 lei, iar valoarea medie a medicamentelor
prescrise/pacient/an a fost de 1.157 lei
Activitatea realizata de fiecare spital, in anul 2017 este detaliata astfel :

Denumirea unităţii sanitare cu
paturi

Numar cazuri externate an 2017

DRG
SPITALUL CLINIC JUDETEAN
DE URGENTA SIBIU

Valoare decontata aferenta anului 2017

Spitalizare
de zi

Cronici

DRG

Spitalizare
de zi

Cronici

TOTAL

34.775

1.931

20.618

76.635.454

7.197.871

5.085.440

88.918.764

SPITALUL DE PSIHIATRIE
“DR.GH.PREDA” SIBIU

5.500

1.737

447

10.341.178

9.725.687

77.370

20.144.235

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

2.482

621

0

4.274.505

4.634.620

0

8.909.125

SPITALUL MUNICIPAL
MEDIAS

10.597

538

6.677

14.751.846

1.205.223

1.273.910

17.230.978

SPITALUL ORASENESC
AGNITA

1.853

0

715

2.401.817

0

161.490

2.563.307

1.507

295

4.836

2.232.132

615.289

482.270

3.329.691

0

640

0

0

1.637.327

0

1.637.327

8.341

233

7.411

15.916.633

641.327

1.600.860

18.158.820

0

431

0

0

1.438.435

0

1.438.435

3.942

3

2.074

7.792.377

9.600

746.390

8.548.367

544

1.307

352

980.283

2.153.197

127.640

3.261.119

SC MISAN MED SRL

0

0

1.440

0

0

542.260

542.260

SC SAM SERVICII AVANSATE
MEDICALE SRL

0

0

371

0

0

91.490

91.490

70

0

544

70.000

0

154.940

224.940

69.611

7.736

45.485

135.396.224

29.258.575

10.344.060

174.998.859

SPITALUL ORASENESC
CISNADIE
CENTRUL MEDICAL DE
RECUPERARE SI INGRIJIRI
PALIATIVE –LASLEA
SPITALUL CLINIC DE
PEDIATRIE SIBIU
CENTRUL DE INGRIJIRE
PALIATIVA – HOSPICE SIBIU
SC CLINICA POLISANO SRL
SPITAL GENERAL CF SIBIU

SC CLINICA NEWMEDICS
SIBIU
x

Pe langa cheltuielile cu serviciile medicale contractate cu spitalele in anul 2017, CAS Sibiu a
platit si influentele determinate de cresterile salariale aferente personalului incadrat in unitati sanitare
publice, suma totala fiind de 93.847.380 lei, adica o medie lunara de 7.820.615 lei.
Incepand cu anul 2018,
-

luna medie estimata a se asigura in anul 2018 din bugetul FNUASS pentru influentele
determinate de cresterile salariale actualizate conform prevederilor art.38, alin. (3), lit.a) din
Legea nr.153/2017 (pentru perioada ianuarie-februarie 2018), creste la 9.825.000 lei

-

incepand cu luna martie 2018, luna medie estimata a se asigura in anul 2018 din bugetul
FNUASS pentru influentele determinate de cresterile salariale actualizate conform
prevederilor la art.38, alin. (3), lit.a)-c) din Legea nr.153/2017, este de 15.000.000 lei.

9. CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI TRANSPORT SANITAR

Aceasta activitate a fost realizata in anul 2017 de 3 furnizori autorizati, conform legii, astfel :
Consultatii/km transport
sanitar
Nr. Crt.

Denumire furnizor
Consultatii
la domiciliu

SC SANMED SRL
1 SIBIU
SC NURSING
MEDICA SRL
2 SIBIU
SC CENTRUL
MEDICAL DE
ELITA SRL
3 MEDIAS
TOTAL

Transport
sanitar
neasistat

Valoare
decontata
aferenta
anului 2017

21

627

613.877,71

486

1.681

500.766,98

2
509

182
2.490

164.355,28
1.278.999,97

10. ASISTENTA CU MEDICAMENTE IN TRATAMENTUL AMBULATORIU
Aceasta activitate a fost realizata in anul 2017 de 61 societati farmaceutice, avand in
componenta 182 de farmacii si oficine.

In anul 2017, au fost eliberate prin farmacii un numar de 1.256.074 retete, unui numar de
308.251 asigurati, valoarea totala fiind de 143.375.501 lei, din care :
-

pentru afectiuni subacute, 3.357.800 lei (2%)

-

pentru afectiuni acute, 7.414.744 lei (5%)

-

pentru afectiuni cronice, 132.602.907 lei (93%)

Din punct de vedere al categoriei de asigurat, suma de 143.375.501 lei, se defalca astfel :

CATEGORIE ASIGURAT

LEI

ACORDURI INTERNATIONALE
AJUTOR SOCIAL
LEGI SPECIALE
BENEFICIARI PNS

24
707.753
1.485.654
858.211

BENEFICIARI FORM.EUROPENE
COASIGURATI
COPII<18 ANI

42.016
2.362.659
11.872.577

ELEVI, STUDENTI, UCENICI 18-26
ANI
GRAVIDE/LAUZE

525.374
584.712

PERSOANE CU HANDICAP
SOMAJ
LIBER PROFESIONISTI

13.880.289
356.655
423.890

PENSIONARI CU PENSII PANA LA
900 LEI
PENSIONARI

3.834.659
78.721.312

PERSOANE PERSECUTATE DIN
MOTIVE POLITICE
PERSONAL CONTRACTUAL
PLATA DIRECTA
REVOLUTIONARI, EROI MARTIRI
SALARIATI
VETERANI DE RAZBOI
TOTAL

46.544
157.335
2.526.875
145.680
24.654.661
188.621
143.375.501

Dupa provenienta prescrierii, suma de 143.375.501 lei, se defalca astfel :

Tip asistenta
medicala
Medicina de
familie
Ambulatoriul
de
specialitate
clinic
Spital
TOTAL

Nr.asigurati Nr.retete

Valoarea
(lei)

Valoare
Valoare
medie/reteta medie/asigurat/an
(lei)
(lei)

202.933

1.060.523

52.061.620

49

257

51.080
18.287
272.300

176.912
30.582
1.268.017

70.148.784
21.165.096
143.375.501

397
692
113

1.373
1.157
527

Ȋn urma analizei situației privind asigurații care au beneficiat de prescripții medicale cu valori
ridicate se observă că ȋn această categorie se incadrează pacienții care au primit tratament pentru :
- boala Gaucher ( cost/bonav tratat/an 959.325,12 lei),
- afecțiuni reumatice (Boala cronică inflamatorie intestinală, Poliartrita reumatoida, Spondilită
ankilozantă, Artropatie psoriazică, Artrită juvenilă), cu costuri intre 57.971,57 lei – 27.144,09
lei/bolnav tratat/an
- hepatite cronice de etologie virală/ ciroză hepatică cu cost de 32.262,65 lei respectiv 27.436,35
lei/bolnav tratat/an.
- un numar de 78 pacienti au primit tratament fara interferon cu medicamente care fac obiectul
contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, costul terapiei pentru
o perioada de 12 saptamani, cat prevede protocolul, fiind de 140.102,82 lei pentru schema cu
Viekirax si Exviera sau 221.831,31 lei pentru tratament cu Harvoni

11. PROGRAME NATIONALE DE SANATATE CURATIVE
Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au
drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice.
Sumele aferente programelor naţionale de sănătate curative se alocă în baza contractelor
încheiate distinct între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene.

În judeţul Sibiu sunt derulate de unitatile de specialitate urmatoarele programe:

1. Programul national de boli cardiovasculare - s-a asigurat finantarea pentru 10 activitati din
cadrul programului, derulat prin doua unitati sanitare : Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu şi
SC Clinica Polisano SRL.

Au beneficiat de program 578 pacienţi cu un cost mediu/pacient de 3.614,91 lei, cheltuieli totale
2.089.418,80 lei.
Cea mai costisitoare activitate derulata a fost reprezentata de tratamentul bolnavilor cu stenoze
aortice, declarati inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter cu un cost
mediu de 103.870,15 lei/pacient. 4 pacienti au beneficiat de aceasta activitate in anul 2017

2. Programul national de oncologie
-

Cheltuielile cu medicamente specifice au fost de 26.559.972,00 lei din care 62,34%
(16.555.871,55 lei) pentru asigurarea tratamentului ambulator prin farmaciile cu circuit deschis
si 37,66 (10.004.100,56 lei ) pentru tratamentul in spital.

-

Au fost tratati 2.355 pacienti cu un cost mediu/pacient/an de 11.278,12 lei. Dintre acestia 349
au beneficiat de medicamente cu aprobare CNAS pana la 01.03.2017 si ulterior cu formular
specific pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, cu un cost mediu/bolnav tratat/an de
57.002,30 lei

-

Serviciile de radioterapie au fost in valoare de 11.178.240,00 acoperind necesarul pentru 875
pacienţi.

3. Programul naţional de diabet – cheltuielile totale se ridica la suma de 27.130.164,67 din care :
-

24.414.608,35 lei pentru medicamente , acoperind necesarul pentru 17.603 pacienti cu un cost
mediu /bolnav tratat /an de 1.386,96 lei. Un numar de 2.993 pacienti au necesitat tratament
cu insulina, 12.102 cu antidiabetice orale, iar 5.089 tratament mixt;

-

2.583.705,60 lei pentru teste de automonitorizare de care au beneficiat 65 de copii si 6.444
adulti

-

33.270,72 lei seturi consumabile pentru pompele de insulina, pentru 6 pacienti

-

98.580,00 lei dozarea hemoglobinei glicozilate, pentru 4.063 pacienti.

4. Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei- cheltuielile totale se ridica la suma
de 1.115.598,80 lei din care :
-

1.055.471.30 lei pentru tratamentul a 22 pacienti cu hemofilie, cost mediu/bolnav tratat/an
47.975,97 lei

-

59.127,50 lei pentru tratamentul a 2 pacienti cu talasemie, cost mediu/bolnav tratat/an
29.563,75lei

5. Programul national de boli rare – prin care s-a asigurat medicatia pentru 24 de pacienti,
cheltuielile totale au fost in suma de 2.025.531,28 lei.
În cadrul bolilor rare se regaseste si distrofia musculara Duchenne, cu cel mai ridicat cost,
costul mediu al tratamentului pentru 1 din cei 2 copii aflati in evidenta fiind de 155.828,04 lei
/pacient/luna.

6. Programul naţional de boli endocrine, tratamentul osteoporozei - au beneficiat 312 pacienţi cu
un cost mediu de 212,50 lei /bonav tratat/an.

7. Programul naţional de ortopedie – au fost trataţi 304 pacienţi cu un cost mediu de 4.386,52 lei
/pacient

8. Programul naţional de transplant – tratamentul posttransplant au beneficiat de medicamente
57 pacienţi cu un cost mediu de 13.049,66 lei /bonav tratat/an.

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale – au fost dializati 355 pacienti cu un cost
mediu anual /bolnav tratat /an de 66.423,48 lei.

10. Au beneficiat de medicamente eliberate in baza contractelor cost –volum incheiat intre
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si detinatorii de APP/reprezentantii legali ai acestora , un
numar de :
- 26 pacienti cu afectiuni oncologice, cost mediu/bolnav tratat 97.519,12 lei
- 4 pacienti cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii spenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
, cost mediu/bolnav tratat de 36.534,66 lei

12. CARDURI SI FORMULARE EUROPENE
In anul 2017, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu a emis 13.721 carduri europene de asigurari
sociale de sanatate si au fost prelucrate un numar de 10.051 de formulare europene.
Au fost decontate servicii medicale, de care au beneficiat asiguratii romani in statele membre
UE, in valoare de 28.756.610 lei.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) sau documentul echivalent,
certificatul înlocuitor provizoriu, este un card imprimat, care poate fi citit cu ochiul liber, care
facilitează obţinerea tratamentului medical de care poate avea nevoie persoana beneficiară în timpul
şederii temporare în alt stat membru al UE sau SEE. Tratamentul este furnizat în conformitate cu
regulile statului membru care este vizitat iar costurile aferente sunt rambursate potrivit tarifelor aplicate
în acel stat membru. Prezentarea CEASS garantează rambursarea costurilor medicale la faţa locului sau
imediat după întoarcerea acasă.
În situaţia în care persoana care a obţinut un card, nu păstrează calitatea de asigurat pe
toată perioada de valabilitate a acestuia, şi beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări
într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor
servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului/certificatului provizoriu
va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi
ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.
In anul 2017 in cadrul Compartimentului Juridic si Contencios Administrativ al CAS Sibiu
au fost inregistrate un numar de 47 dosare ale unor persoane aflate in situatia descrisa anterior.
Din acestea la finalul anului 2017:
- 35 dosare (valoare de 27.431,36 lei) au fost recuperate in urma notificarilor trimise de
Compartimentul Juridic, prin plata voluntara a persoanelor aflate in cauza.
- 12 dosare (valoare 225.307, 95 lei) se afla in procedura de recuperare, fiind trimise notificari
sau fiind inceputa actiunea in pretentii pe rolul instantelor de judecata competente.
13. ACTIVITATEA DE CONTROL A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

In anul 2017, structura de control a Casei de Asigurari de Sanatate Sibiu, a efectuat un numar de 169 de
controale la furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu institutia noastra, asfel :
Nr.
Controale
prevazute
in planul
de
control
anual

Nr. Total
de
controale
realizate
in
perioada
de
raportare

din care:
Inopinate

Nr.
Furnizori
aflati in
relatie
contractuala
cu CAS

Operative

Domeniul controlat

Tematic
e

Nr.
Crt.

1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B

Controale la furnizorii de
servicii medicale
Asistenta medicala primara
Ambulatoriu de specialitate
clinic
Ambulatoriu de specialitate
paraclinic
Ambulatoriu de specialitate
stomatologic
Asistenta medicala spitaliceasca
Asistenta medicala de ontra si
transport sanitar
Ingrijiri medicale la domiciliu
Asistenta medicala de
recuperare-reabilitare
Furnizori de medicamente
Dispozitive medicale
Programe nationale de sanatate
Controale lapersoane juridice
sau fizice ai caror salariati
beneficiaza de CM cf.OUG
158/2005
TOTAL

2

3

4=5+6+7

5

6

7

650

132

169

117

43

9

251

66

88

58

23

7

41

8

12

7

5

0

23

3

4

3

1

0

109

22

20

19

0

1

13

2

9

3

6

0

3

2

2

2

0

0

10

5

4

4

0

0

5

1

1

1

0

0

179
9
7

11
5
7

15
7
7

9
4
7

6
2
0

0
1
0

x

5

5

5

0

0

650

137

174

122

43

9

In urma controalelor au fost aplicate 352 de avertismente si a fost recuperata suma totala de 271.506,35
lei, astfel :
Sume recuperate (lei)
Imputatii (retete/servicii/altele)

Anul curent

Anii precedenti

Suma

Accesorii
cf.art.73^1
din Legea
500/2002

Suma

Accesorii
cf.art.73^1
din Legea
500/2002

25.063,17

558,97

122.301,88

41.799,40

Sanctiuni
contractuale(%)
Anul
curent

Anii
precedenti

Suma

Suma

3.013,32

78.769,61

Total

271.506,35

