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A. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a mamei si copilului  

1. Promovarea alăptării, educatiei prenatale si ingrijirii nou-nascutilor 

1.1. Activităţi : monitorizarea, evaluarea, certificarea/recertificarea « Spital Prieten al 

Copilului », in parteneriat cu reprezentanta UNICEF in Romania, prin intermediul retelei de 

evaluatori nationali 

1.1.1. Număr de unitati sanitare monitorizate, evaluate, certificate/recertificate 

 

Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala efectivă 
realizată cumulat 
de la începutul 
anului aferentă 
fiecărui indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 
INSMC 0 0 0 0 0 
    
Unităţi care derulează subprogramul: 
- Institutul National pentru Sanatatea  Mamei si Copilului "Alessandrescu- Rusescu". 
 

3. Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 

3.1  Număr copii beneficiari 

Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul anului 
aferentă fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

INSMC 186 186 6.542,16 6.542,16 35,17 

 

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

Au  fost incluşi în program 186 prematuri în trim I - 2016  

 S-au achiziţionat prin program soluţii pentru alimentaţie parenterală (soluţii de 

aminoacizi de uz iv 10%,  soluţie de albumină umană 20%, soluţii pediatrice de lipide de uz i.v. 

20%), alimente cu destinaţie medicală specială pentru copilul cu greutate mică la naştere 

(formul de lapte pentru alimentaţia prematurilor, sonde de alimentaţie, branule cu dimensiuni 



 
 

adecvate prematurilor, seringi, tuburi prelungitoare pentru infuzomat, catetere centrale 

ombilicale si cutaneo - cave). 

 Au beneficiat urmatoarele categorii de nou-născuţi  (278): 

- Nou-născuţi cu greutate la naştere (GN) ≤ 2500g; 

- Nou- născuţi cu vârsta de gestaţie (VG) ≤ 37 săptamâni de gestaţie şi cu greutate la naştere 

(GN) ≤ sau ≥ 2500 g conform patologiei neonatale determinate de prematuritate; 

Pe ansamblu  se constata:  

 număr crescut de nou-născuţi cu vârste de gestaţie (VG) şi cu greutate la naştere (GN) 

foarte mică ≤ 1500 g, extrem de mică (ELBW) ≤ 1000 g şi incredibil de mică ≤ 750 g 

(inclusiv prematuri obţinuţi prin tehnici de reproducţie umană asistată ca fertilizarea 

in vitro / FIV, majoritatea proveniţi din sarcini cu feţi multipli /gemeni, tripleţi) care au 

necesitat nutriţie parenterală şi enterală timp indelungat (minim 6 săptămâni); 

 număr crescut de prematuri târzii (VG =34 – 36 săptămâni şi 6 zile); 

 număr mare de cazuri cu patologie severă (conducând şi la decese), inclusiv nou-născuţi 

internaţi prin transfer din alte spitale, care necesită terapie intensivă si recuperare 

nutriţională; 

 număr crescut de cazuri cu retinopatie de prematuritate, internate pentru laserterapie 

şi care necesită nutriţie enterală cu formule de lapte până la externare. 

 Copii incluşi în program au fost internati, pe durate variabile de timp, în compartimentul 

de terapie intensivă şi în secţiile de sugari ale INSMC pentru afecţiuni infecţioase rspiratorii, 

digestive şi urinare, displazie bronhopulmonară, malformaţii congenitale cardiace, 

enterocolită necrozantă, etc.. Unii dintre ei aveau şi restricţie de creştere extrauterină 

secundară greşelilor de alimentaţie sau unei toleranţe digestive precare determinate de 

existenţa unor afecţiuni acute sau cronice. 

 

 Costul mediu realizat in trimestrul I  2016 este 35,17 lei sub costul mediu din norme 

(80 lei / beneficiar). 

 

 Continuarea programului este esenţială pentru prevenirea malnutriţiei la aceşti copii 
cu factori de risc prenatali, ştiut fiind că malnutriţia la această vârstă se asociază cu efecte 
negative imediate şi pe termen lung care pot influenţa in mod semnificativ dezvoltarea lor. 
 
 

 

 

 

 

 



Profilaxia rahitismului carenţial al copilului 

(se raporteaza pana la epuizarea stocurilor) 

Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 

            Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 
INSMC 55 55 281,77 281,77 5,12 

 

În trimestrul I - 2016 au beneficiat 55 copii de profilaxa rahitismului carential, programul a 

frost derulat pe baza stocurilor existente din anul 2012. 

 

Analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii recomandate la 

nivel national releva un cost de 5,12 lei  sub cel prevazut în norme de 15 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

B. Subprogramul de sanatate a copilului 

1. Screening neonatal,  pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea 

diagnosticului de fenilcetonurie si aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia 

distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin 

administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială. 

1.1. Screening neonatal,  pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea 

diagnosticului pentru fenilcetonurie si aplicarea dietei specifice si monitorizarea 

tratamentului 

1.1.1. Număr nou-născuţi testate pentru fenilcetonurie  

1.1.2. Număr nou nascuti testati pentru hipotiroidism congenital 

1.1.3. Numar copii confirmati cu diagnosticul de fenilcetonurie 

1.1.4. Numar copii care au primit dieta specifica pentru fenilcetonurie 

 Trimestrul I 2016 

  

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

  INSMC           

1.1.1. 

Număr nou-
născuţi testaţi 
pentru 
fenilcetonurie 22.323 22.323 203.500,00 203.500,00 9,12 

1,1,2, 

Număr nou-
născuţi testaţi 
pentru 
hipotiroidism 
congenital 22.323 22.323  216.852,06 216.852,06 9,71 

1,1,3, 

Număr copii 
confirmati cu 
diagnosticul de 
fenilcetonurie 1 1 0,00 0,00 0,00 

1,1,4, 

Număr copii care 
au primit dietă 
specifică pentru 
fenilcetonurie 58 58 81.093,53 81.093,53 1.398,16 



 Laboratorul de analize medeicale din INSMC asigura screeningul neonatal pentru 25 

judete si Municipiul Bucuresti. 

 De la inceputul anului au fos inclusi in screeningul neontal pentru hipotiroidie si 

fenilcetonurie  un numar de 22.323 copii. 

 Acoperirea populatiei infantile in cadrul screeningului este  in medie de 85%. 

Neincluderea copiilor in screening este legata de transferul unor copii in alte unitati inainte de 

efectuarea screeningului, neincluderea unor unitati private in screening, refuzul investigatie 

de catre  mame. 

 Produsele  dietetice administrate copiilor,  s-au incadrat in recomandarile din  normele 

de aplicare ale programului  constand mici depasiri bugetare/ per copil. 

 Copiii cu fenilcetonurie aflati in tratament au avut o evolutie buna cu exceptia unui 

copil,  ai carui parinti nu sunt complianti la tratament si monitorizare, cu toate interventiile 

facute la protectia copilului, medicul de familie si DSP. 

Recomandari:  

 Asigurarea din program a testarilor genetice la copiii cu PKU activitate 

indispensabila recomandarii metodei terapeutice si asigurarii unui sfat genetic 

adecvat . 

 Posibilitatea angajarii unui dietetician si acoperirea costurilor aferente 

salarizarii acestuia prin program.  

 Acoperirea costului realizarii  unor materiale informative pentru parinti care 

vor fi distribuite in maternitati sau postate on line. 

 Includerea obligativitatii in foaia de iesire din maternitate  a efectuarii 

screeningului.  

 Extinderea gamei de produse dietetice administrate prin program cu 

mentionarea acestora in norme.  

 Cresterea bugetului pentru produse dietetice/per pacient. 

 Extinderea screeningului si pentru alte boli metabolice, acest fapt ar duce  la 

depistarea precoce a altor boli metabolice si ar creste calitatea vietii acestor 

copii depistati adesea tardiv iar tratamentul dietetic administrat ar avea 

rezultate mult mai bune. 

 Corectarea in norme a unor indicatori  si anume in loc de cost mediu /copil care 

a primt dieta specifica/ luna se va mentiona  cost mediu /copil care a primt dieta 

specifica/an.  

 In normele tehnice  se constata o  eroare a valorii  cost mediu/copil care a primit 

dieta specifica pentru fenilcetonurie  fiind mentionat un cost de  12.000 lei/ 

copil/luna in loc de cost 12.000 lei/copil/an. 



 
 

 Propunem redenumirea indicatorului “cost mediu /  copil confirmat cu 

diagnosticul de fenilcetonurie in cost mediu /copil testat pentru confirmarea 

diagnosticului", tinand cont de faptul ca toti copiii cu hiperfenilalaninemie la 

screening  sunt investigati pentru confirmarea diagnosticului si incadrarea 

clinica,   in consecinata implica cheltuieli indiferent daca sunt bolnavi cu PKU, 

prezinta doar hiperfenilalaninemie sau sunt infirmati.  

 

2.1.2 Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, 

prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială 

1.2.1 Număr de copii beneficiari 

  

  Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 18 18 17.598,05 17.598,05 977,67 
 

  Un număr de  18  copii au beneficiat de alimente cu destinaţie medicală specială   in 

trimestru I 2016.   

 Costul mediu pe beneficiar este sub costul mediu prevazut in normele metodologice 

ale programului  si anume 977,67 lei /beneficiar fata de 7300 lei/beneficiar, explicatia fiind 

faptul ca achizitia de produse nu a acoperit necesarul de produse dietetice/per pacient 

datorita unor disfunctionalitati la nivel local in achizitia produselor dietetice. 

Propuneri: 

 Pentru eficientizarea programului se impune alocarea de fondurie pentru  includerea 

screeningul neonatal si a  monitorizarii cazurilor afectate  prin dozare metabolic in 

cadrul programului PN VI  

 Alocarea de fondurie pentru formarea si perfectionarea contiunua a medicilor prin 

participarea la congrese si conferinte nationale si internationale 



3. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal 

3.1. Număr nou-născuţi la care se efectueaza screening pentru depistarea deficienţelor de auz 

3.2. Numar persoane instruite 

 

 Trimestrul I  2016 

  

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic 
realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat 
pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC           

3.1. 

Număr nou-
născuţi la care se 
efectueaza 
screening pentru 
depistarea 
deficienţelor de 
auz 785 785 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Numar persoane 
instruite 

  
      

 

 Au fost testati un numar de 785 nou nascuti. In ceea ce priveste  costurile nu au fost 

raportate cheltuieli.  

Propuneri de îmbunătăţire a activitatiilor se refera la: 

- elaborarea unui registru  national  in care sa fie inclusi copii cu modificari patologice la 

screening  ,fapt ce ar permite o mai buna monitorizare a cazurilor. 

- elaborarea unor materiale informative pentru parinti,  prin care acestia sa fie informati 

despre screening si importanta revenirii la retestare. 

 

 

 



 
 

4. Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, 

laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor 

4.1 Număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei 
4.2 Numar prematuri beneficiari ai laserterapiei 
4.3 Numar de consultatii medicale prin oftalmoscopie indirecta/copil cu retinopatie 

de prematuritate monitorizat prin oftalmoscopie indirecta 
 

      Trimestrul I   2016 

  

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic 
realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat 
pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

  INSMC           

4.1. 

Număr prematuri testaţi 
pentru depistarea 
retinopatiei 347 347 5.899,00 5.899,00 17,00 

4.2. 

Număr prematuri 
beneficiari ai laserterapiei 26 26 11.440,00 11.440,00 440,00 

4,3, 

Numar de consultatii 
medicale prin 
oftalmoscopie indirecta/ 
copii cu retinopatie de 
prematueritate 
monitorizat prin 
oftalmoscopie indirecta 1.558 1.558 26.488,00 26.486,00 17,00 

 

 In cursul trimestrului I 2016 medicii oftalmologi au efectuat screeningul retinopatiei de 

prematuritate (RP) în următoarele maternităţi bucureştene: Polizu, Panait Sârbu, SUUB, 

Cantacuzino, Filantropia, Bucur, Sf. Pantelimon. 

 La solicitarea medicilor neonatologi din  Sp. Clinic de Urgenţă Marie Curie, Sp. Clinic de 

Urgenţă Grigore Alexandrescu, maternitatea Elias, Spitalul Clinic CF 2 au fost examinaţi si 

prematurii internaţi in aceste unităţi, care îndeplineau criteriilre de screening pentru RP. 



 Toţi prematurii externaţi din unităţile medicale menţionate mai sus au continuat să fie 

examinaţi periodic in cabinetul de oftalmologie al INSMC până la vindecarea retinopatiei de 

prematuritate. 

 În cadrul în care retinopatia de prematureitate s-a agravat, prematurii au fost trataţi 

prin fotocoagulare laser a retinei avasculare sau prin injecţie intravitreana cu bevacizumab. 

 S-a continuat colaborarea si  cu maternităţile din Ploieşti, Buzău, Brăila, Călăraşi, 

Alexandria, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târgovişte pentru examinarea prematurilor din 

aceste unităţi la cabinerul de oftalmologie al INSMC şi efectuarea tratamentului necesar. 

 In total au fost examinati 347 copii pentru depistarea prin screening a retinopatiei de 

premturitate.  Au fost efectuate un numar de 1.558 de investigatii de oftalmometrie indirecta 

pentru monitorizarea copiilor prematuri. 

Propuneri de îmbunătăţire: 

 Angajarea de personal pentru intretinerea bazei de date, a registrului de retinopatie 

precum si extinderea la nivel national a introducerii datelor in registrul de retinopatie. 

 

5. Prevenirea morbiditatii asociate si a complicatiilor, prin diagnostic precoce, 

precum si monitorizarea unor acfectiuni cronice la copil 

5.1. Astmul bronsic la copil 

5.1. Număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru controlul astmului bronşic 

 Trimestrul I   2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
în 
trimestrul 
de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 400 400 55.939,15 55.939,15 139,85 
 

Pe perioada trimestrului I 2016  au fost efectuate 400 teste pentru diagnosticul unor 

cazuri noi si monitorizarea evolutiei bolii la cazurile cunoscute de astm bronşic (determinări 

paraclinice, măsurarea oxidului nitric exalat, probe funcţionale în funcţie de vârsta pacientului 

şi evoluţia bolii (controlat sau necontrolat). 

  



 
 

Se remarcă în ultima perioadă o  creştere  semnificativă a pacienţilor cu valori crescute 

ale IgE şi panel pozitiv pentru alergeni respiratorii, aproximativ 80% din  cazuri prezentând 

trigeri alergici. 

Costul mediu pe primul trimestru a fost de 139,85 RON. depasind costul mediu de 70 

lei/beneficiar.  

 Menţionăm că,  suma de 70 RON cost mediu/ beneficiar nu este realistă în condiţiile în 

care la cazurile noi panel pediatric (utilizat mai ales la vârste mici la care probele funcţionale 

nu se pot face sau  se realizează cu dificultate) costa 210 RON, iar o testare cu oxid nitric 

(metoda de selectie a monitorizării tratamentului corticoid inhalatori şi a inflamaţiei din 

astmul bronşic) costă 100 RON. 

5.2. Afectiuni generatoare de malabsorbtie/malnutritie si diaree cronica la copil 

5.2. Număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 

 

 Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat 
pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 287 287 62.595,98 62.595,98 218,10 

    
 

  
Pe parcursul trimestrului I 2016 au fost evaluate prin includere şi monitorizare în 

Programul National de Sănătate 287 copii cu patologie generatoare de malabsorbţie, malnutriţie 
şi diaree cronică.  

In trimestrul I 2016   au fost investigaţi  prin tehnici specifice accesibile prin intermediul 
programului copii cu prezumţie clincă pentru afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie 
şi diaree cronică şi copii aflaţi în monitorizarea programului în urma încadrării diagnostic din 
anii anteriori. 
 

În urma investigaţiilor din fondurile programului au fost identificaţi 78 de copii cazuri noi  
cu alergii alimentare şi 4 copii cazuri noi  cu sensibilitate la gluten. 
 

 



În trimestrul I 2016 au necesitat investigaţii specifice pentru monitorizarea evoluţiei bolii 
şi/sau a răspunsului la tratament sau pentru încadrare (confirmare/infirmare) diagnostic 
pentru sensibilizarea la gluten un număr de 55 copii cazuri vechi şi 171 copii cazuri noi . Restul 
copiilor aflaţi în monitorizare au beneficiat de consiliere specifică şi evaluare clinica. La un 
număr de 77 copii a fost investigat statusul vitaminei D drept consecinţă a afecţiunilor 
malabsorbtie şi/sau cu deficit nutriţional în vederea corecţiei adecvate complicaţiilor afecării 
metabolismului osos.  
 

Cost mediu/copil investigat pentru diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie 
este de 218 usor peste cel mentionat in norme de maxim 200 lei. 
 
 
 
 
 

5.3. Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de 

dietă specifică  

 Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

IOMC 35 35 22.372,12 22.372,12 639,20 
 

 
 În trimestrul I 2016 a fost iniţiată terapia nutriţională pentru 11 copii dintre cazurile 
noi,  din care 5 au beneficiat de suport enteral pentru recuperarea malnutriţiei. Un număr de 
24 de copii,  cazuri vechi au necesitat continuarea terapiei nutriţionale  începută în anii 
anteriori. 
 
Costul mediu/ beneficiar de 639 ,20 este sub cel prevazut in norme. 

 

 

 

 

 



 
 

5.3. Mucoviscidoza la copil 

5.4. Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză 

 Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 68 68 7.435,24 7.435,24 109,34 
 

 În perioada trimestrului I au fost efectuate 68 de teste pentru diagnosticul 

mucoviscidozei, o parte dintre pacienti pozitivi sau cei cu test al sudorii la limtă dar cu 

simptomatologie evocatoare, au beneficiat şi de testări genetice în cadrul laboratorului INSMC. 

 Deasemena s-a urmărit depistarea precoce a complicaţiilor asociate bolii (respiratorii 

şi digestive) prin testări specifice. 

 Asfel în acest trimestru au fost diagnosticaţi 5 pacienţi noi. De remarcat numarul foarte 

mare de cazuri noi având în vedere că in anul precedent au fost diagnosticaţi doar 6 pacienţi în 

tot anul. 

Costul /beneficiar  este de 109, 24 lei inferior celui pervazut in norme de 200 lei. 

Propuneri de îmbunătăţire: 

- introducerea in program a screeningului neonatal pentru mucoviscidoza; 

- alocarea prin program de fonduri pentru efectuarea  testului genetic,  fără de care nu se 

poate confirma boala, conform criteriilor de diagnostic analiza mutaţiilor genei CFTR.                          

   

 

 

 

 



 5.5. Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 

 Trimestrul I   2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 20 20 31.020,36 31.020,36 1.551,02 
 

 Exisă probleme deosebite în asigurarea tratamentului în condiţiile respectării noilor 

norme, în acest moment neputând asigura tratament cu TOBI şi Pulmozyme la cazurile noi. 

Menţionăm că, procedura de procurare a acestora mai ales că marea majoritate a pacienţilor 

sunt din mediu rural sau urban, din provincie nu se poate realiza prin varianta adeverinţei de 

internare deoarece la cazurile noi există anumiţi paşi (dosar, casa judeţeană, alocare de 

fonduri, etc.) care presupune un timp îndelungat pana la rezolvare. 

 Costul mediu / pacient/  tratat este de 1.551,02 internându-se doar pacienţii gravi care 

au necesitat antibioterapie i.v prelungită, cu boală moderată/severă, cu complicaţii  multiple şi 

reflectă realitatea costurilor foarte mari de îngrijire a acestor pacienţi. 

 
  

5.4. Imunodeficientele primare umorale la copil 

5.6. Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţă primare umorale 

 Trimestrul I   2016 

 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici realizaţi 
cumulat de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 529 529 23.652,81 23.652,81 44,71 



 
 

 Programul se adreseaza populatiei infantile incepand cu perioada de nou-nascut pana 
la adolescent. Criteriul de includere in program il constituie confirmarea unui tip de deficit 
imun umoral prin determinarea imunoglobulinelor serice: G, A, M si E totale si subtipare a 
limfocitara; 

 In trimestrul I -2016 au fost testati 529 de pacienti . 

 Activitati desfasurate pentru pacientii cu suspiciune de imunodeficiente a fost realizata 
in regim de spitalizare de zi si spitalizare continua 

 

5.5. Afectiuni generatoare de hepatita cronica la copil 

5.7. Număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru  diagnosticul de hepatită cronică şi 

pentru monitorizarea evoluţiei bolii 

 

    Trimestrul I    2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMS 232 232 8.250,10 8.250,10 35,56 
 

 In primul trimestru al anului 2016 au fost testati 232 pacienti la care s-a efectuat 
testare pentru depistarea hepatitei cronice sau a starii de purtator. Astfel, pentru hepatita B au 
fost testati 123 copii, rezultatele testarii fiind pozitive la 2 copii. Pentru hepatita C au fost 
testati 103 copii, dintre care in 9 cazuri rezultatul a fost pozitiv, necesitand monitorizare 
ulterioara clinica si de laborator in vederea stabilirii daca este vorba de infectie activa sau doar 
serologie pozitiva tranzitor datorita anticorpilor transmisi de la mama. Pentru hepatita cu 
CMV au fost testati IgM 110 de copii, 9 dintre acestia avand valori pozitive.  
 Serologia de tip IgG a fost pozitiva la 59 de copii dintre cei 79 testati, aratand existenta 
in antecedente a infectiei cu CMV si implicit incidenta crescuta a infectiei cu CMV. In ceea ce 
priveste testarea pentru etiologia cu virusul Epstein Barr, aceasta s-a  efectuat la 105 copii, 
rezultatul fiind pozitiv la 12 copii. S-a efectuat si testare pt EBV IgG la 46 de copii.  



6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice 

cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze 

multifactoriale 

6.5  Număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică (se raporteaza pana la 

epuizarea stocurilor)  

                    Trimestrul I  2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici realizaţi 
cumulat de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 5 5 6.425,55 6.425,55 1.285,11 
 

 

 În trimestrul I 2016 au fost trataţi cu toxină botulinică  (din stocurile existente) 5  copii 

cu paralizii cerebrale.  

 

  Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii 

recomandate la nivel naţional releva un cost de 1.285,11 lei /beneficiar sub cel prevazut in 

norme de 2.987  lei.  

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
   
   
   



 
 

C. Subprogramul de sănătate a femeii  

1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială 

1.1.Număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie, beneficiari ai programului 

        Trimestrul I   2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 0 0 0,00 0,00 0,00 

 

Programul din INSMC se deruleaza prin Directia de Sanatate Publica. 

 

2.Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 

2.3. Număr rapoarte de analiza morbidităţii grave la gravidă si lehuză 

 Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici realizaţi 
în trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici realizaţi 
cumulat de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC  1 1 0  0  0.00  
 

A fost realizat un raport privind moralitatea materna (in anexa la prezenta lucrare) 



3.Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

3.3. Număr bolnavi evaluati prin examen citogenetic din sangele periferic-postnatal 

 

 Trimestrul I   2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 51 51 0,00 0,00 0,00 

 

3.4. Număr bolnavi evaluaţi prin test FISH 

 

 Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic 
realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 8 8 0,00 0,00 0,00 
 

 In primul trimestru au fost evaluati prin examen citigenetic 51 copii  si 8 copii prin test 

Fish.  

 

 

 

 



 
 

 

3.6 Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN 

 

 Trimestrul I   2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
în 
trimestrul 
de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 34 34 0,00 0,00 0,00 

 

3.7. Număr beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular 

 

 Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 
de la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic 
realizat           
(lei)  

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 34 34 0,00 0,00 0,00 
 

 Au fost investigati un numar de 34 copii pentru diagnostic molecular. 

 

 

 

 

 



4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

4.1. Număr de beneficiare vaccinate cu imunoglobulină specifică anti RH 

                                    Trimestrul I 2016 

DSP 

Indicatori 
fizici 
realizaţi în 
trimestrul 
de raportat 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la 
începutul 
anului 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul de 
raportat        
(lei)  

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de la 
începutul 
anului aferentă 
fiecărui 
indicator fizic 
realizat           
(lei)  

Cost 
mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 64 64 15.277,44 15.277,44 238,71 

 

In trimestrul I 2016 au fost vaccinate 64 de paciente Rh negative in cadrul programului. 
Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic a fost de 238,71 sub cel de 400 /beneficiar 
prevazut in norme. 

 

 

 

 

 


