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INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CURENTĂ A CASEI ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VRANCEA
TRIM. II 2015

Nr.
crt.

Acţiunea Cine
execută

Termen de
realizare

Indicatori de ieşire
planificaţi

Indicatori de ieşire realizaţi Obs

1 Asigurarea accesului pacienţilor la
serviciile de îngrijiri medicale la
domiciliu, inclusiv  pentru bolnavii din
zone izolate, defavorizate socio-
economic, lipsite de furnizori de
servicii medicale

- PDG
- DRC

Trim II 2015 - Asigurarea serviciilor de îngrijiri
medicale la domiciliu pentru toate
solicitările;

- 59 decizii emise -

2 Continuarea informatizării spitalelor - PDG
- DME
- IT

Trim II 2015
-Implementarea noii versiuni a SIUI;
-Actualizarea periodică a paginii web
cu privire la modificările legislative
pentru unităţile sanitare cu paturi;

100% -

3 Acordarea de carduri şi formulare
europene de sănătate persoanelor
asigurate din judeţ şi distribuirea
gratuită a acestora

- PDG
- DME
- ACC

Trim II 2015 -Eliberarea în termen a cardurilor/
certificatelor de înlocuire a cardului
european şi a formularelor europene;
- Distribuirea gratuită a cardurilor/
certificatelor de înlocuire a cardului
european şi a formularelor europene
prin intermediul C.N.A.S.;

- Eliberarea şi distribuirea, în
termen, a unui număr de 215
carduri europene şi 3 certificate
de înlocuire a cardului
european de sănătate;
-Formulare emise de CAS VN:

6 formulare S1/ E 121;
1 formular S2/ E 112;
- Formulare primite din site UE

şi SEE:
2 formulare E 104
7 formulare E 106;
11 formulare E 107;
2 formulare E 108;
3 formular E 121;
145 formulare E 125;
8 formulare E 001.

-

4 Formarea continuă a funcţionarilor
publici în vederea creşterii
performanţelor profesionale

- PDG
- DME
- RU

Trim II 2015 - Participarea funcţionarilor publici la
cursuri de formare profesională;

- În trim. II 2015, un funcţionar
public din cadrul C.A.S.
Vrancea a participat la cursuri
de formare profesională;

-

5 Realizarea de baze de date
electronice prin reutilizarea datelor

- PDG
- DME

Trim II 2015 - Încheierea şi actualizarea de
protocoale la nivelul C.A.S. Vrancea
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disponibile - IT cu instituţiile publice din judeţ;
- Actualizarea lunară a bazei de date
ca urmare a protocoalelor încheiate
de C.N.A.S. şi C.A.S. Vrancea;
- Utilizarea datelor la implementarea
sistemului SIUI;

100% -

6 Creşterea eficacităţii controalelor,
acestea efectuându-se pe probleme
specifice

- PDG
-C.CONTROL

Trim II 2015 -
Numărul controalelor efectuate
la furnizorii de servicii medicale
= 65 controale, din care:
30 controale tematice:
- 10 controale la medicina
primară;
- 1 control la asistenţa medicală
spitalicească;
- 2 controale la furnizorii de
servicii medicale din
ambulatoriu clinic;
- 1 control la furnizorii de
servicii medicale din
ambulatoriu paraclinic;
- 5 controale la furnizorii de
servicii medicale din
ambulatoriu de specialitate
stomatologic;
- 2 controale la sistenţa
medicală de recuperare-
reabilitare;
- 9 controale la furnizorii de
medicamente.

25 controale operative:
- 1 control la asistenţa medicală
primară;
- 2 controale la furnizorii de
servicii medicale din
ambulatoriu clinic;
- 1 control la furnizorii de
servicii medicale din
ambulatoriu paraclinic;
- 1 control la asistenţa medicală
spitalicească;
- 20 la furnizorii de
medicamente.

-
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8 Continuarea dotării cu tehnică de
calcul performantă

- PDG
- DME
- IT

Trim II 2015 - În trim II 2015 s-au planificat dotări
cu tehnică de calcul;

- În trim. II 2015 s-au efectuat
dotări cu tehnică de calcul: 1
imprimantă + 1 echipament
multifuncţonal.

-

9 Asigurarea comunicării cu cetăţeanul
prin intermediul tehnologiei
informaţiei

- PDG
-COMP. RP

Trim II 2015
- Elaborarea materialelor informative
cu privire la sistemul asigurărilor de
sănătate şi activitatea specifică a
C.A.S. Vrancea;
- Asigurarea accesului cetăţeanului
la informaţiile de interes public,
conform prevederilor legale în
vigoare, prin TELVERDE şi biroul de
informaţii;
- Organizarea şi desfăşurarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor şi
audienţelor;

- Comunicate/ Buletine
informative/ Sinteze: 13
materiale informative;

-Telverde/ Audienţe/ Petiţii: 282;

-

10 Furnizarea de informaţii de
actualitate pe site-uri proprii

-PDG
-COMP. RP

Trim II 2015
- Asigurarea afişării şi actualizării
informaţiilor de interes public pe
site–ul C.A.S. Vrancea;
- Postarea materialelor de presă.

100%
-

ÎNTOCMIT,
IUSTINA PAPUC


