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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 III 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 

Total 0 0 0 0 0 
    
 

Unităţi care derulează subprogramul: 
- Institutul National pentru Sanatatea  Mamei si Copilului "Alessandrescu- Rusescu"; 
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3. Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 

3.1  Număr copii beneficiari 

 

              Trimestrul III 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 202 588 59.151,56 89.014,36 151,38 

 

Indicatori  din norme:   
            -cost mediu/copil beneficiar  sub 80 lei 
 

 

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

Au  fost incluşi în program 186 prematuriîn trim I-2016  

S-au achiziţionat prin program soluţii penttu 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 detrminate de prematuritate ; 

Număr crescut de nou-născuţi cu vârste de gestaţoe (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 

Teapie 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 III  2016 este 151,38 lei peste costul mediu din norme de 

sub 80 lei. 

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. 
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Profilaxia rahitismului carenţial al copilului 

(se raporteaza pana la epuizarea stocurilor) 

Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 

      Trimestrul III  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 55 0 281,77 5,12 

Stadiul realizarii obiectivelor si a activitatiilor propuse 

 

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

derulandu-se pe baza stocurilor existente din anul 2012. 

 

Analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii 

recomandate la nivel national 

 

Costul mediu este  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 

Indicatorii care au fost luati in calcul sunt : 

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 III    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 25273 68994 405.751,53 592.649,76 8,59 

1,1,2, 

Număr nou-
născuţi testaţi 
pentru 
hipotiroidism 
congenital 25273 68994 405.751,53 592.949,76 8,59 

1,1,3, 

Număr copii 
confirmati cu 
diagnosticul de 
fenilcetonurie 2 4 0,00 0,00 0,00 

1,1,4, 

Număr copii 
care au primit 
dietă specifică 54 63 106.881,22 455.039,73 7.222,85 
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pentru 
fenilcetonurie 

 

Costuri prevazute in norme 

cost mediu/copil testat  in screening ptr. fenilcetonurie: 10 lei   
cost mediu/copil testat  in screening ptr. hipotiroidism 
congenital: 10 lei   
cost mediu/ copil testat ptr confirmarea diagnosticului in fenilcetonurie: 40 
lei/copil 
 cost mediu/copil care a primit dieta specifica pentru fenilcetonurie:12.000 lei/ 
copil/luna 
       

Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii recomandate la nivel 

naţional 

 

Disfuncţionalităţi  

In norme exista o posibila eroare a valorii  cost mediu/copil care a primit dieta specifica 
pentru fenilcetonurie mentionata de 12.000 lei/ copil/luna care consideram ca in conditiile 
bugetului aprobat pe interventie 12000/copil/an 
 
Exista deficiente in raportare indicatorului “ cost mediu /  copil confirmat cu diagnosticul de 
fenilcetonurie) si anume  costul mediu este  superior  cheltuielilor / indicator deoarece 
indicatorul fizic se refera la copiii confirmati cu PKU cu excluderea copiilor cu 
hiperfenilalaninemie non PKU dar costul investigatiilor pentru confirmarea diagnosticului se 
refera la toti copiii pozitivi la screening, ( copii dintre care unii se confirma si altii se infirma cu 
PKU ) 
In consecinta, propunem adaugarea unui nou indicator care sa justifice costul activitatii de 
confirmare a diagnosticului si anume indicatorul  “copii testati pentru confirmarea 
diagnosticului” 
 
 Screeningul este realizat in proportie de 85 % datorita:  

 Transferul unor copii in alte unitati inainte de efectuarea screeningului 

 Neincluderea unor unitati private in screening 

 Refuzul mamelor 

 Copiii nascuti in ultimile zile ale anului desi ajung la laboraotoarele de referinta in 

decembrie investigatia efectuindu-se in primele zile din ianuarie sunt raportati in anul 

urmator  

 



Propuneri de îmbunătăţire  

 

 Suplimentarea fondurilor tinand cont ca sumele  sunt necesare atât pentru 
acoperirea numărului de teste efectuate la copiii născuţi până la sfârşitul anului, cât si cel 
puţin pe primele două luni ale anului următor, datorită calendarului de finalizare şi 
distribuire a fondurilor în fiecare început de an. 

 
 Accelerarea etapelor de confirmare a diagnosticului nou-născuţilor depistaţi cu 

modificări pentru a asigura iniţierea rapidă a terapiei la cazurile afectate 
 

  Asigurarea din program a testarilor genetice la copiii cu PKU activitate 
indispensabila recomandarii metodei terapeutice si asigurarii unui sfat genetic 
adecvat. 

 
 Suplimentarea personalului pentru a nu supraîncărca activitatea prin sarcini 

cumulative 
 

   Realizarea unor materiale informative pentru parinti distribuite in maternitati 
sau postate on line. 

 

   Includerea in foaia de iesire din maternitate (epicriza a faptului ca a fost testat in 
cadrul screeningului) 

 

Copiii aflati in tratament au avut 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, DSPJ. 

     Cantitatea de produse dietetice administrate copiilor, s-a incadrat in recomandarile din  

normele de aplicare ale programului ,desi au fost mici depasiri bugetare/ per copil. 

    La solicitarea si a pacientilor din program, pentru 2016 ar fi necesara extinderea gamei 

de produse dietetice administrate prin program, prin cresterea bugetului pentru produse 

dietetice/per pacient. 

      Ar fi necesara incadrarea unui dietetician la acest program sau sustinerea formarii 

profesionale in probleme de nutritie in boli metabolice a pediatrilor care lucreaza in 

program. 

     Extinderea screeningului si pentru alte boli metabolice, prin program , ar conduce la 
depistarea precoce a altor boli metabolice si ar creste calitatea vietii acestor copii 
depistati tardiv si pentru care tratamentul dietetic administrat ar avea rezultate mult 
mai bune 
 
 
 



9 
 

 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 III  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 2 17 43.988,04 111.715,19 6.571,48 

 

 
-cost mediu/copil beneficiar in  norme  
7,300 lei 

 

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

programului  

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţiilor propuse: 

Activitatea a fost derulata la nivelul INSMC Bucuresti,  

 

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

2016.  Cost mediu  calculat este de 6.571.48 lei sub cel prevzut in norme 

 Bugetul alocat la acest program nu a acoperit necesarul de produse dietetice/per pacient, 

nu a putut asigura intodeauna continuitatea tratamentului si nu tine seama de numarul de 

cazuri noi incluse in program. 

   Pentru a evita dificultatile financiare intampinate de parinti privind costul depistarii 

diferitelor boli metabolice si a creste eficienta progamului de tratament este necesara 

 extinderea screeningului si pentru alte boli metabolice. 



 

 

Propunerile din rapoartele de activitate se refera la : 

 

 realizarea unor cursuri de perfectionare pentru medicii de familie si pentru medicii din 

scoli si unitati prescolare pentru a sensibiliza importanta alimentatiei,  urmarirea 

dezvoltarii staturo ponderale ;  

 facilitarea accesului parintilor la un medic specialist care are competenta in domeniu 

alimentatiei speciale fie prin acces direct prin telefon sau internet,  

 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 III  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 

824 2375 0 0,00 0,00 

3.2. 
Numar persoane 
instruite 

 0 0  0   0.00 0.00  
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-cost mediu/ copil la care s-a efectuat screening-ul: 
10 lei  
    

 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activitatiilor se refera la: 

 

- includerea copiilor supusi screeningului pentru surditate intr-un registru national,  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 conform programarii; 

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 III  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           

4.1. 

Număr prematuri testaţi 
pentru depistarea 
retinopatiei 

404 1039 6.868,00 17.663,00 17,00 



4.2. 

Număr prematuri 
beneficiari ai laserterapiei 

23 72 10.120,00 31.680,00 440,00 

4,3, 

Numar de consultatii 
medicale prin 
oftalmoscopie indirecta/ 
copii cu retinopatie de 
prematueritate 
monitorizat prin 
oftalmoscopie indirecta 

1699 4813 28.732,86 81.821,00 17,00 

 

 

Cost mediu copil testat  din norme este 17 lei 

Laser Cost mediu copil tratat  din norme este de  44o lei 

Cost mediu copil investigat prin  oftalmoscopie este de 17 lei 

Subprogramul a fost  propus in urmatoarele unitati: 

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

nivel naţional 

- Costul mediu/ prematur inclus în program pentru testare este de 17,00 superior valorilor  

-  In cazul laserterapiei  costul mediu este de 440,00  

- In cursul trimestrului III 2016 medicii oftalmologi din INSMC au efectuat screeningul 

retinopatiei de prematuritate (RP) în următoarele maternităţi bucureştene: Polizu, Panait 

Sârbu, SUUB, Cantacuzino, Filantropia, Bucur, Sf. Pantelimon. 

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

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

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

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

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

rematuritate. 

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 cu maternităţile di Ploieşti, Buzău, Brăiula, Călăraşi, Alexandria, 

Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târrgovişte pentru examinarea prematurilor din aceste 

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

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

 Trimestrul III  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 
200 800 58.357,42 136.580,57 170,73 

 

 

Cost mediu prevazut in norme este de :70 lei/beneficiar 

Pe perioada trimestrului III 2016  au fost efectuate 200 teste pentru monitorizarea 

evoluţiei astmului bronşic (determinări paraclinice, măsurarea oxidului nitric exalat, probe 

funcţionale în funcţie de vârsta pacientului şi evoluţia bolii (controlat sau necontrolat) şi 

cazuri noi.  

Se remarcă în ultima perioadă creşterea semnificativă a pacienţilor cu valori crescute 

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

triggeri alergici 

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 cde electie a monitorizării tratamentului corticoid inhalatori şi a inflamaţiei din 

astmul bronşic) costă 100 RON. 

Costul mediu pe primul trimestru a fost de 170.73 RON. 

Privind depairea constanta a costului mediu / copil testat pentru astm brosic , aceasta este explicata prin : 

Calculul nerealist al costului mediu /pacient, mentionam ca preturile pentru determinarile specifice sunt 

mari, monitorizarea corecta a tratamentului conform recomandarilor ghidurilor de specialitate implica pe 

langa spirometrie si determinarea perioadica , mai ales la inceputul tratamentul a oxidului nitric, IgE 

specifice 

Mentionam ca la nivelul institutului in general se prezinta cazuri noi sau complexe pentru second opinion 

sau cazuri necontrolate terapeutic si care necesita investigare si monitorizare complexa 



 

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

 Trimestrul III  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 
180 595 26.775,01 97.857,18 164,47   97.857,18 164,47 

    
 

  

 
-cost mediu/copil investigat pentru diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie: sub 
200 lei 
 
Pe parcursul trimestrului III 2016 au fost evaluate prin includere şi monitorizare în Programul 
National de Sănătate copii cu patologie generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree 
cronică. 
In trimestrul III 2016  fost investigaţi prin tehnici specific accesibile prin intermediul 
programului copii cu prezumţie clincă pentru afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie 
şi diaree cronică la  copil şi copii aflaţi în monitorizareaprogramului în urma încadrării 
diagnostic din anii anteriori. 
 
 
În trimestrul III 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 415 copii cazuri vechi şi 180 copii cazuri noi. Restul 
copiilor aflaţi în monitorizare au beneficiat de consiliere specifică şi evaluare clinic.  
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5.3. Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari 

de dietă specifică  

 Trimestrul III 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 
16 48 5.233,04 47.014,42 979,47 

 

cost mediu/copil cu diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie beneficiar de dieta 

specifica:2000 lei. 

Terapie nutriţională 
 
În trimestrul III 2016 a fost iniţiată terapia nutriţională pentru 16 copii dintre cazurile noi, din 
care 5 au beneficiat de support enteral pentru recuperarea malnutriţiei. Un număr de 32 de 
copii,  cazuri vechi au necesitat continuarea terapiei nutriţionale  începută în anii anteriori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză 

 

Trimestrul III 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 
43 174 9.255,30 21.240,01 122,07 

 

Cost /beneficiar prevazut in norme  200 lei 

Costul ridicat / beneficiar in unitatiile anterior aminitite pun in discutie complexitatea 

cazurilor, investigatiile efectuate , aceste centre fiind considerate centre de excelenta in 

domeniu. 

În perioada trimestrului III au fost efectuate 43 de teste pentru diagnosticul 

Mucoviscidozei, o parte dintre pacienti pozitivi sau cei cu test al sudorii la limiă dar cu 

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

INSMC. 

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

digestive) prin testări specifice. 

 

Propuneri de îmbunătăţire 

Introducerea screeningului neonatal pentru mucoviscidoza 

-  Alocarea de fonduri pentru efectuarea  testului genetic, fără de care nu se poate 

confirma boala, conform criteriilor de diagnostic analiza mutaţiilor genei CFTR                          
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 5.5. Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 

Trimestrul III   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 
30 52 24.294,04 77.591,24 1.492,14 

 

 

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 efectuare în timp îndelungat. 

 

Costul mediu / pacient/  tratat este de 1.492.14 internându-se doar pacientţii 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



5.6. Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţă primare umorale 

 

Trimestrul III   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 
450 1387 17.549,50 46.122,90 33,25 

Obiective si activitati: 

Programul se adreseaza populatiei infantile incepand cu perioada de nou-nascut pana in 
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 subtiparea limfocitara; 

Stadiul realizarii obiectivelor si activitatilor: 

In trimestrul III-2016 au fost testati 450 de pacienti . 

Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic a fost de 33.25 lei 

1. Activitati desfasurate pentru pacientii cu suspiciune de imunodeficiente: 

 Anamneza 

 Examen clinic 

 Prescriere analize, interpretare analize 

 Recomandare consulturi interdisciplinare 

 Recomandare tratament 

 Aceste activitati au fost desfasurate la pacienti cu 

o Spitalizare de zi 

o Spitalizare continua 

o Consulturi din alte clinici/spitale 

2. Activitati de diseminare a informatiei csatre medici si public: 

 Caravna imunopedia 

o 2 evenimente in trimestrul I al anului 2016 

 Constanta 
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 Tg. Mures 

o ~ 150 participanti 

 Medici de familie 

 Pediatric 

 ORL-isti 

 Reumatologi 

 Neonatologi 

 

 

 

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

cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii 

 

   Trimestrul III    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 
197 633 17.100,63 51.402,85 81,21 

 

Cost  prevazut 200 lei  

 

 

 
   



Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

 

    In  trimestrul III al anului 2016 au fost testati 197 pacienti la care s-a efectuat testare pentru depistarea 

hepatitei cronice sau a starii de purtator. Astfel, pentru hepatita B au fost testati 117 copii, rezultatele 

testarii fiind negative la toti pacientii.  Pentru hepatita C au fost testati 106 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  93  de copii, 9 dintre acestia avand valori pozitive. Serologia de 

tip IgG a fost pozitiva la 48 de copii dintre cei 57 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 120 copii, rezultatul fiind pozitiv la 18 copii. S-a efectuat si testare pt 

EBV IgG la 22 de copii, dintre acestia. La 13 copii rezultatul a fost pozitiv. 

 

Analiza comparativă a costurilor medii  

Costul mediu/copil este de 79,90 lei  
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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 III 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 6 1.285,11 7.710,66 1.285,11 

 

 

 De la inceputul anului 2016 au fost trataţi cu toxină botulinică  6  copii cu paralizii cerebrale. 

 

 

 

 

Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii 

recomandate 

la nivel naţional 

Costul mediu/copil tratat cu toxină botulinică este de 1.285,11 lei sub cel prevazut in norme 

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 III   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 

 

Cost mediu/utilizator activ de metode de contraceptive in norme : 100lei  
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2.Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 

 

2.1. Număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, 

multiplicate în formă actualizată 

 

 Trimestrul III 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 8200 16367,2 16367,2 2,00 

 

 

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

 

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  0.00  
 

 

 



 

3.Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

    

   

 

   

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

Trimestrul II  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 
44 137 3.049,04 30.949,04 225,91 

 

cost mediu estimat/bolnav evaluat prin examen citogenetic din sangele periferic-postnatal : 

500 lei; 

Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii recomandate la nivel 

naţional 

 

Cost mediu/bolnav evaluat prin examen citogentetic din sangele periferic-postnatal este de  

Costul mediu /copil si  centru de diagnostic depinde de complexitatea investigatiilor efectuate. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Număr bolnavi evaluaţi prin test FISH 

Trimestrul III   2016 
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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 
29 64 0,00 51.184,96 799,77 

 

Cost mediu estimat /bolnav evaluat prin test FISH : 800 lei; 

Costul mediu este sub cel mentionat in norme  si anume 799.77  fata de 800 lei  

 

 

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

 

 Trimestrul III   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 
23 99 3.049,04 12.169,04 122,92 

 

cost mediu estimat/ beneficiar la care s-a efectuat teste ADN 

:100 lei;    
 



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

 

Trimestrul III 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 
23 99 0,00 86.884,95 877,63 

 

Cost mediu estimat/ beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular   

(Array-CGH, Secventiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real - Time PCR) : 1.000 lei; 
 

 

 

In legatura cu prezenta in raportarea pe trim III a unor costuri medii calculate pe  indicatorii fizici ai 

programului care se abat de la cei prevazuti in norme, putem oferi urmatoarele explicatii. 

Consideram ca toate aceste date sunt niste costuri crescute artificial prin: 

- Intarzierea rezolvarii referatelor si a achizitiilor necesare decalate fata de perioadele de 

raportare, care au influentat fals calculul costului mediu pe fiecare indicator fizic la nivel 

trimestrial 

- Scaderea facturilor produselor achizitionate din bugetul de program incorect corelata fata 

de consumurile reale pentru efectuarea testarilor genetice la nivel trimestrial 

- Necesitatea existentei unor stocuri de materiale pentru asigurarea continuitatii activitatii 

de laborator, in conditiile revizuirii frecvente a notelor de fundamentare privind derularea 

programelor de sanatate, cu riscul blocarii activitatii si a imposibilitatii rezolvarii cazurilor  

- Costurile medii realizate pe indicatorii fizici preconizate la inceputul anului 2016 ar putea fi 

influentate de crestereaadresabilitatiipacientilor cu boligeneticecare au nevoie de 

investigatiicomplexe, cu crestereacosturilor per cazcatrecentrulnostru,centrul INSMC 

devenindCentrul Regional de GeneticaMedicalaBucuresticu arondarea a 10 

judetesimunicipiulBucuresti, precumsi a introducerii de noimetode de laborator din 

acelasigrup al testarilorgenetice (ex. noimetode de testareprintehnica FISH);  
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Mentionam ca analiza financiara a cheltuielilor efective in ultimii 2 ani (2014-2015) a identificat 

utilizarea resurselor bugetare oferite conforme cu nota de fundamentare si respectarea 

indicatorilor fizici analizati anual. 

Consideram ca analiza intermediara a costurilor medii pentru indicatorii fizici efectuata trimestrial 

nu este oportuna, aceasta trebuie facuta anual, deoarece poate fi variabila, fiind influentata de o 

serie de factori amintiti mai sus. 

     
 

Dificultati: 

- Imposibilitatea de achizitionare a consumabilelor necesrae tehnicilor de 
genetica pana in luna noiembrie cand s-a revenit la conditiile anterioare de 
achizitie, cu schimbarea notei de fundamentare a programului 3.3 

- Personal insuficient pentru cazuistica existenta 
 

Propuneri: 

 

- Raportarea in cadrul indicatorilor fizici pentru programul 3.3 a indicatorului de 
performanta: 

- Nr. Total de pacienti evaluate clinic 
- % pacienti care au nevoie de analize genetice 

% confirmare diagnostic clinic prin analize genetice specific ale cazurilor testate 

Propuneri de imbunatatire 

 

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 

Indicatori 
fizici 
realizaţi 
cumulat 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată în 
trimestrul 

Cheltuiala 
efectivă 
realizată 
cumulat de 

Cost 
mediu 
realizat 
pe 



trimestrul 
de 
raportat 

de la 
începutul 
anului 

de raportat        
(lei)  

la începutul 
anului 
aferentă 
fiecărui 
indicator 
fizic realizat           
(lei)  

fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

INSMC 
70 134 16.709,70 31.987,14 238,71 

 

-cost mediu/vaccinare anti D: 400lei/pacient 

1. Stadiul realizarii obiectivelor si activitatilor propuse: 

-  Pe parcursul trimestrului II  al anului 2016, au fost incluse in programul de profilaxie  
al izoimunizarii Rh 64 de paciente eligibile Rh negative ; 

- In trimestrul II 2016 au fost incluse si vaccinate 64 de paciente Rh negative; 

Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic a fost de 238,71 sub cel prevazut in norme; 

 

2. Motivatia neandeplinirii obiectivelor propuse: 

 - Au fost vaccinate toate lauzele eligibile si avem disponibila imunoglobulina specifica; 

 - Toate activitatile propuse au fost indeplinite; 

3. Propuneri: 

 - Continuarea derularii programului, intrucat  activitatea de  preventive a izoimunizarii 
Rh este importanta; 

 - O buna dispensarizare a gravidelor, mai ales a celor Rh negative, cu titrarea periodica 
a anticorpilor. 

 

 

Realizarea obiectivelor şi a activităţilor propuse 

 

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

nivel naţional 
 

COORDONATOR UATMP-INSMC 

             Dr. Michaela Iuliana Nanu 


