CREDITELE BUGETARE ŞI DE ANGAJAMENT AFERENTE
PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE PENTRU
ANUL 2017
mii lei -

Denumire program de sănătate
Programul naţional de oncologie, din care:
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor
cu afecțiuni oncologice (adulţi şi copii)*)
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la
pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET – CT (adulţi şi
copii)
Subprogramul de reconstrucție mamara după afecțiuni
oncologice prin endoprotezare
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii
minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi
examen de biologie moleculară la copii şi adulţi
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni
oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi
copii)
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide
maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi
Programul național de diabet zaharat
Programul național de transplant de organe, țesuturi
si celule de origine umana
Programul naţional de tratament pentru boli rare*)
Programul naţional de tratament al bolilor
neurologice
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi
talasemiei
Programul național de tratament al surdității prin
proteze auditive implantabile (implant cohlear si
proteze auditive)
Programul național de boli endocrine
Programul național de ortopedie
Programul național de terapie intensiva a insuficientei
hepatice
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul național de sănătate mintală
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu
ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:
Subprogramul de radiologie intervenţională

Credite
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an 2017
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21.192,00
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Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei
rezistente la tratamentul medicamentos
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale
sau dobândite la copil
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin
implant de neurostimulator medular
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la
bolnavii cu insuficienţă renală cronică
TOTAL

11.287,00

Cost - volum

419.830,00

TOTAL GENERAL

4.917.595,28

433,00
700,00
976.244,00
4.497.765,28

11.287,00
433,00
700,00
976.244,00
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419.830,00
4.917.595,28

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament si bugetare aferente
contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.

