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RAPORT DE ACTIVITATE  

SI  INDICATORI FIZICI 

 TRIMESTRUL IV  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 IV si an  2015 

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 0 0 0 0 0 
 
    
Unităţi care derulează subprogramul: 
- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu"; 
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3. Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 

3.1  Număr copii beneficiari 

 

                                                                                               Trimestrul IV si an 2015 

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) 

IOMC 159 646 134.986,24 319.663,05 494,83 
 

Indicatori  din norme:   

            -cost mediu/copil beneficiar  sub 80 lei 

 

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

 Au  fost incluşi în program 646 prematuri, dintre care 159 în trim IV-2015.  

 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 : 

- 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 sugri ale IOMC 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 în 2015 este 494,83 lei, creşterea costului/caz  este asociat cu 

gravitatea cazurilor  şi necesitatea unei terapii susţinute la un cost mai ridicat şi un timp mai 

îndelungat de recuperare. 

 IOMC explică depăşirea costului şi prin deficienţe de raportare a cazurilor, numărul  
prematurilor îngrijiţi fiind superior celor raportaţi. Nu au fost raportaţi cazurile fără CNP, 
prematurii internaţi pentru patologii specifice (retinopatia de prematuritate) ci doar 
prematurii cu foi de observaţie validate de CAS. 
 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 raportează până la epuizarea stocurilor) 

Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 

 

                                                                                             Trimestrul IV  si an 2015 

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 25 102 128,08 522,55 5,12 

 

Stadiul realizarii obiectivelor şi a activităţiilor propuse 

 În trimestrul IV-2015 au beneficiat 102 copii de profilaxa rahitismului carenţial 

programul derulându-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 sănătate a copilului 

Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte 

patologii grave în perioada perinatală 

 (se raporteaza până la epuizarea stocurilor) 

 

1.1. Număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi beneficiare 

 

          Trimestrul IV şi an  2015 

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) 

IOMC 1 1 0,00 0,00 0,00 
 

 

1.2 Număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile intervenţiei în secţii/compartimente 

de terapie intensivă 

 

                                                                                                          Trimestrul IV   şi an 2015 

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) 

IOMC 243 978   108.363,60 110,80 
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Disfuncţionalităţi  

 Începând cu trimestrul II  al anului 2015 programul nu a mai fost finanţat şi s-a derulat 

doar din stocurile existente de la nivelul unităţi din bugetul alocat în trimestrul I - 2015. 

1.5. Număr copii la care s-a  administrat surfactant 

                                                                                                      Trimestrul IV  şi an 2015 

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) 

IOMC 3 44 0,00 53.822,58 1.223,24 
 

Subprogramul a fost realizat pe baza stocurilor  

 În anul 2015 au beneficiat de tratament cu surfactant un număr de 44 copii  dintre care 3 

copii în trimestrul IV -2015.   

Analiza comparativă a costurilor medii realizate  

 Costul mediu este 1.223,24 lei 

 

 

 

 

 



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 luaţi în 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 IV şi an  2015 

  

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) 

  IOMC           

1.1.1. 

Număr nou-
născuţi testaţi 
pentru 
fenilcetonurie 22.633,00 91.467,00 180.834,80 828.758,40 9,06 

1,1,2, 

Număr nou-
născuţi testaţi 
pentru 
hipotiroidism 
congenital 22.911,00 92.508,00 191.963,12 850.495,04 9,19 

1,1,3, 

Număr copii 
confirmati cu 
diagnosticul de 
fenilcetonurie 2,00 11,00 0,00 520,00 47,27 

1,1,4, 

Număr copii 
care au primit 
dietă specifică 
pentru 
fenilcetonurie 58,00 59,00 191.443,63 794.144,81 13.460,08 
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Costuri prevăzute în norme: 

cost mediu/copil testat  în screening ptr. fenilcetonurie: 10 lei   
cost mediu/copil testat  în screening ptr. hipotiroidism congenital: 10 lei   

cost mediu/copil testat ptr. confirmarea diagnosticului în fenilcetonurie: 40 lei/copil 
cost mediu/copil care a primit dietă specifică pentru fenilcetonurie:12.000 lei/copil/lună 

       

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

naţional 

 
 În ceea ce priveşte alimentaţia  dietetică  IOMC Bucureşti a depăşit valoarea prevăzută în 
norme.  

Disfuncţionalităţi  

 În norme există o posibilă eroare a valorii  cost mediu/copil care a primit dietă specifică 
pentru fenilcetonurie menţionată de 12.000 lei/copil/lună care considerăm că în condiţiile 
bugetului aprobat pe intervenţie 12.000/copil/an. 
 
 Există deficienţe în raportare indicatorului “cost mediu/copil confirmat cu diagnosticul de 
fenilcetonurie) şi anume  costul mediu este  superior  cheltuielilor/indicator deoarece 
indicatorul fizic se referă la copiii confirmaţi cu PKU cu excluderea copiilor cu 
hiperfenilalaninemie non PKU dar costul investigaţiilor pentru confirmarea diagnosticului se 
referă la toţi copiii pozitivi la screening (copii dintre care unii se confirmă şi alţii se infirmă cu 
PKU). 
 În consecintă, propunem adăugarea unui nou indicator care să justifice costul activităţii de 
confirmare a diagnosticului şi anume indicatorul  “copii testati pentru confirmarea 
diagnosticului”. 
 
 Screeningul este realizat în proporţie de 85% datorită:  

 Transferul unor copii în alte unităţi înainte de efectuarea screeningului; 

 Neincluderea unor unităţi private în screening; 

 Refuzul mamelor; 

 Copiii născuţi în ultimile zile ale anului deşi ajung la laboratoarele de referinţă în 

decembrie investigaţia efectuându-se în primele zile din ianuarie sunt raportaţi în anul 

următor.  

Propuneri de îmbunătăţire  

 Suplimentarea fondurilor tinând cont că sumele  sunt necesare atât pentru 
acoperirea numărului de teste efectuate la copiii născuţi până la sfârşitul anului, cât şi 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 testărilor genetice la copiii cu PKU, activitate 

indispensabilă recomandării metodei terapeutice și asigurării unui sfat genetic adecvat. 
 
 Suplimentarea personalului pentru a nu supraîncărca activitatea prin sarcini 
cumulative. 

 
          Realizarea unor materiale informative pentru părinți distribuite în maternități sau 
postate on line. 
 
         Includerea în foaia de ieșire din maternitate (epicriza  faptului că a fost testat în 
cadrul screeningului). 

 

 Copiii aflați în tratament au avut evoluție bună cu excepția unui copil, ai cărui părinți nu 

sunt complianți la tratament și monitorizare, cu toate intervențiile făcute la protecția 

copilului, medicul de familie și DSPJ. 

 Cantitatea de produse dietetice administrate copiilor, s-a încadrat în recomandările din  

normele de aplicare ale programului, deși au fost mici depășiri bugetare per copil. 

 La solicitarea pacienților din program, pentru 2016 ar fi necesară extinderea gamei de 

produse dietetice administrate prin program, prin creșterea bugetului pentru produse 

dietetice per pacient. 

 Ar fi necesară încadrarea unui dietetician la acest program sau susținerea formării 

profesionale în probleme de nutriție în boli metabolice a pediatrilor care lucrează în program. 

Extinderea screeningului și pentru alte boli metabolice, prin program, ar conduce la 
depistarea precoce a altor boli metabolice și ar crește calitatea vieții acestor copii depistați 
tardiv și pentru care tratamentul dietetic administrat ar avea rezultate mult mai bune. 
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 1.2. Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin 

administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială 

Indicatorii care au fost luaţi în calcul sunt: 

1.2.1 Număr de copii beneficiari 

  

 Trimestrul IV și an 2015 

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 19 18 25.701,26 92.758,90 5.153,27 

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

 

 Costul mediu pe beneficiar este sub costul mediu prevăzut în normele metodologice ale 

programului.  

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţiilor propuse: 

 

  Activitatea a fost derulată la nivelul IOMC București. 
 
 Un număr de 18 copii au beneficiat de alimente cu destinaţie medicală specială  din care 19 
în trimestrul IV.  Cost mediu calculat este de 5.153,27 lei sub cel prevăzut în norme. 
      În anul 2015 au primit tratament dietetic specific prin program 18 copii cu diferite boli 
metabolice, depistați tardiv, în diferite clinici, care sau adresat IOMC pentru a primi dietă. 

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

nu a putut asigura întodeauna continuitatea tratamentului și nu ține seama de numărul de 

cazuri noi incluse în program. 

       Pentru a evita dificultățile financiare întâmpinate de părinți privind costul depistării 

diferitelor boli metabolice și crește eficiența progamului de tratament este necesară 

extinderea screeningului și pentru alte boli metabolice. 

 



 

 

Propunerile din rapoartele de activitate se refera la : 

 

 realizarea unor cursuri de perfecționare pentru medicii de familie și pentru medicii din 

școli și unități preșcolare pentru a sensibiliza importanța alimentației, urmărirea 

dezvoltării staturo ponderale;  

 facilitarea accesului părinților la un medic specialist care are competență în domeniu 

alimentației speciale fie prin acces direct prin telefon sau internet;  

 formarea și perfecționarea continuă a medicilor prin participarea la congrese și 

conferințe naționale și internaționale. 
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3. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal 

Indicatorii care au fost luaţi în calcul sunt : 

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

auz 

   3.2. Număr persoane instruite 

 

Trimestrul IV  și an 2015 

  

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           

3.1. 

Număr nou-
născuţi la care se 
efectueaza 
screening pentru 
depistarea 
deficienţelor de 
auz 736,00 3.131,00 2.812,57 15.922,88 5,09 

3.2. 
Numar persoane 
instruite 2,00 2,00       

 

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

 

Propuneri de îmbunătăţire a activitatiilor se refera la: 

- includerea copiilor supuși screeningului pentru surditate într-un registru național,  fapt ce ar 
permite o mai bună monitorizare a cazurilor; 

- elaborarea unor materiale informative pentru părinți prin care aceștia să fie informați despre 
screening și importanța revenirii la retestare conform programării. 



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

laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor 

Indicatorii care au fost luaţi în calcul sunt : 

4.1 Număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei 

4.2 Număr prematuri beneficiari ai laserterapiei 

4.3 Număr de consultații medicale prin oftalmoscopie indirectă/copil cu retinopatie 

de prematuritate monitorizat prin oftalmoscopie indirectă 

 

Trimestrul IV și an 2015 

  

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 327 1279 6.534,58 21.743,00 17,00 

4.2. 

Număr prematuri 
beneficiari ai laserterapiei 26 104 6.534,59 31.002,98 298,11 

4,3, 

Numar de consultatii 
medicale prin 
oftalmoscopie indirecta/ 
copii cu retinopatie de 
prematueritate 
monitorizat prin 
oftalmoscopie indirecta 1461 4363 6.534,58 26.372,99 6,04 

 

Cost mediu copil testat  din norme este 17 lei 

Laser cost mediu copil tratat  din norme este de  440 lei 

Cost mediu copil investigat prin  oftalmoscopie este de 17 lei 

 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  
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- în cazul laserterapiei  costul mediu este de 298,11 lei  sub cel prevăzut  în norme și anume 

440 lei.   

 

 În cursul anului 2015 medicii oftalmologi din IOMC 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 

prematurii internaţi în aceste unităţi, care îndeplineau criteriile de screening pentru RP. 

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

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

rematuritate. 

 În cazul, 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 din Ploieşti, Buzău, Brăila, Călăraşi, 

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

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

Propuneri de îmbunătăţire 

- Angajarea de personal pentru întreținerea bazei de date, a registrului de retinopatie 

precum și extinderea la nivel național a introducerii datelor în registrul de retinopatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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

 

 Trimestrul IV  și an 2015 

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) 

IOMC 481 2002 0,00 113.986,84 56,94 
 

Cost mediu prevăzut în norme este de :70 lei/beneficiar 

 Pe perioada trimestrului IV au fost efectuate 481 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. În 

acest an au fost monitorizaţi 2002 pacienţi cu astm bronşic. 

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

ale IgE şi panel pozitiv pentru alergeni respiratorii, în unele cazuri şi valori pozitive pentru 

alimente. 

 Menţionăm că suma de sub 60 RON cost mediu/pacient 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 realizează cu dificultate) costa 210 RON iar o testare cu oxid nitric (metoda 

de elecţie a monitorizării tratamentului corticoid inhalator şi a inflamaţiei din astmul bronşic) 

costă 75 RON. 

Costul mediu anual, în condiţiile în care nu am putut efectua determinări de oxid nitric la toţi 

pacienţii a fost  56,94 RON. 
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5.2. Număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 

 

Trimestrul IV și an 2015 

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) 

IOMC 216 655 15.050,88 75.778,87 115,69 

    
 

  
-cost mediu/copil investigat pentru diaree cronica/sindrom de malabsorbtie/malnutritie: sub 
200 lei 
 
Pe parcursul anului 2015 au fost evaluate prin includere şi monitorizare în Programul National 
de Sănătate copii cu patologie generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică. 
Au fost evaluaţi si investigaţi prin tehnici specific accesibile prin intermediul programului 655 
copii unici, număr care cuprinde copiii cu prezunţie clincă pentru afecţiuni generatoare de 
malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică la  copil şi copii aflaţi în monitorizarea programului 
în urma încadrării diagnostic din anii anteriori. 
 
În urma investigaţiilor din fondurile programului au fost identificaţi 200 de copii cazuri noi – 
2015 cu alergii alimentare şi 11 copii cazuri noi – 2015 cu sensibilitate la gluten de tip autoimun 
(conducând la o prevalenţă de 2,7 % clinic diagnosticată). 
 
În anul 2015 au necesitat investigaţii specifice pentru monitorizarea evoluţiei bolii şi/sau a 
răspunsului la tratament un număr de 8 copii cu alergie la proteinele laptelui de vacă şi 92 copii 
cu diagnostic de sensibilitatea la gluten stabilit in anii anteriori. Restul copiilor aflaţi în 
monitorizare au beneficiat de consiliere specifică şi evaluare clinic. La un număr de 118 copii a 
fost investigat statusul vitaminei D drept consecinţă a afecţiunilor malabsorbtive şi/sau cu 
deficit nutriţional. Dintre aceștia, 50 de copii au nivele insuficiente de vitamina D. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

de dietă specifică  

Trimestrul IV și an 2015 

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 36 65 21.019,42 45.904,11 706,22 
 

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

specifica: 2.000 lei. 

În anul 2015 a fost iniţiată terapia nutriţională pentru 48 copii dintre cazurile noi din care 12 
au beneficiat de suport enteral pentru recuperarea malnutriţiei, pentru restul de 36 de copii 
(cazuri noi) asigurându-se substituente a formulei de lapte cu formule special extensive 
hidrolizate sau elementale. Un număr de 190 de copii au beneficiat în anul 2015 de consiliere 
dietetică specifică pentru afecţiunile digestive aferente. 
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5.4. Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză 

 

Trimestrul IV  și an 2015 

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 82 329  0.00 69.298,08 210,63 
 

Cost /beneficiar prevazut în norme:  200 lei 

 În perioada trimestrului IV au fost efectuate 82 de teste pentru diagnosticul 

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

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

Anual s-au efectuat 329 testări. 

Astfel în acest an au putut fi diagnosticaţi 6 pacienţi. 

Propuneri de îmbunătăţire 

Introducerea screeningului neonatal pentru mucoviscidoză 

-  Alocarea 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 IV și an 2015 

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 28 62 0,00 155.924,13 2.514,91 
 

 Datorită eforturilor părţilor implicate în diagnosticarea şi tratamentul pacientului cu 

Fibroză chistică nu au existat probleme deosebite în asigurarea tratamentului în condiţiile 

respecării noilor norme, fucţionând în acest an pe stocurile existente la Kreon, TOBI și 

Pulmozyine. 

 Costul mediu / pacient/ an tratat este de 2.514,91 internându-se doar pacienţii gravi care 

necesitau antibioterapie i.v prelungită, cu boală moderată/sereră, cu complicaţii  multiple. 

  
       De asemenea se propune  editarea unor materiale informative destinate familiilor acestor 

pacienți cu privire la boala, profilaxie si conduită terapeutică.  
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5.6. Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţă primare umorale 

 

 Trimestrul IV și an 2015 

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) 

IOMC 481 1470 0,00 31.994,30 21,76 
 

Obiective și activități: 

 Programul se adresează populației infantile începând cu perioada de nou-născut până 
în adolescență. Criteriul de includere în program îl constituie confirmarea unui tip de deficit 
imun umoral prin determinarea imunoglobulinelor serice: G, A, M și E totale și subtiparea 
limfocitară; 

Stadiul realizării obiectivelor și activităților: 

 În trimestrul IV -2015 au fost testați 481 de pacienți, iar în anul 2015 au fost testaț 
1470 de copii. 

 Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic a fost de 21,76 lei. 

Disfuncționalități: 

Iimposibilitatea efectuării unor analize necesare diagnosticului complet: 

o din cauza lipsei de echipamente medicale; 
o din cauza costurilor mari implicate pentru realizarea de analize scumpe și 

necesare la un număr mic de pacienți (boli rare…); 
o din cauza lipsei de specialiști; 
o suprasolicitarea personalului implicat în această activitate; 
o în acest moment există în țară maxim 5 specialisti activi în acest domeniu 

(angajați în spitale publice). 
o  

Propuneri: 

- introducerea în norme a permisiunii de a achiziționa aparate; 
- introducerea în norme a permisiunii de a efectua analize în afara spitalului; 
- să se precizeze în norme că este de preferat ca aceste analize să fie efectuate/plătite și 
în/către alte instituții, ordinea priorității sugerată: 



- centre publice din țară > centre private din țară > centre publice din străinătate, 
- nu este eficient să facă toate centrele, toate analizele, 
- se poate proceda ca și în alte țări (inclusiv UK), unde analizele scumpe/dificile/rare 

sunt împărțite pe centre; astfel, analizele pot fi efectuate pentru toți pacienții, fără 
cheltuieli inutile, 

- de exemplu: serologie vaccinală în centrul X; subpopulații limfocitare extinse în 
centrul Y; genetică boala 1 în centrul Z; genetică boala 2 în centrul T; s.a.m.d. 

- să se precizeze modalitatea de raportare/decontarea analizelor efectuate în centrul 
X pentru pacientul internat/urmărit în centrul Y, 

 -     pentru a evita necesitatea internării unui pacient în toate centrele (X, Y, Z, …) pentru 
completarea investigațiilor; pacientul este internat în centrul regional, analizele 
sunt trimise fiecare în centrul unde există aparatura/kiturile necesare. 

- introducerea în norme a permisiunii de a angaja colaboratori (medici, asistenți medicali) 
plătiți din program; aceasta deoarece procedurile de angajare în sistemul public sunt greoaie, 
prelungite, ineficiente (dovada fiind însuși numărul ridicol de mic al specialiștilor activi): 

o pe perioada determinată/nedeterminată 
o angajarea să se facă prin concurs 
o propunerea scoaterii la concurs să se facă de către medicul activ în domeniu, din 

centrul respectiv 
o N.B. în urmă cu doar 3 ani, numărul specialiștilor activi era aproape dublu, o 

parte s-au retras din activitate din cauza vârstei (prevederi legale), dar o parte s-
au retras din cauza presiunii prea mari, legate de responsabilitate, stres, 
oboseală, sub normare, sub finanțare, frica de litigii (legate de erori care pot 
aparea din toate motivele anterioare!), etc. 

o în absența regândirii sistemului și a schimbării normelor, acest fenomen va 
continua; ce se va întâmpla atunci cu acești pacienți? – îi vom trimite la 
tratament în UE, conform legilor în vigoare, la costuri de cel puțin 10 ori mai 
mari. Este suficient să ne gândim la fenomenul asemănător din domeniul 
hematooncologiei, unde în fiecare an mulți pacienți sunt tratați în străinătate 
(transplant de măduvă hematogenă sau celule stem hematopoietice), cu costuri 
de peste 10 ori mai mari, din cauza lipsei de centre, de specialisti, etc. 
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5.7. Număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru  diagnosticul de hepatită 

cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii 

 

                                                                                                            Trimestrul IV și an  2015 

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 182 799 12.143,97 63.842,26 79,90 
 

Cost  prevazut 200 lei  

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse: 

 

 799 de copii au beneficiat de teste specifice pentru  depistarea hepatitei cronice sau a stării 

de purtător şi de  monitorizarea evoluţiei bolii,  dintre  care 182  în trimestrul IV.  

      Astfel, pentru hepatita B au fost testați 117 copii, rezultatele testării fiind negative la toţi. 

Pentru hepatita C au fost testaţi 105 copii, dintre care în 7 cazuri rezultatul a fost pozitiv, 

necesitând monitorizare ulterioară clinică şi de laborator în vederea stabilirii dacă este vorba 

de infecţie activă  sau doar serologie pozitivă tranzitor datorită anticorpilor transmişi de la 

mama. Pentru hepatită cu CMV au fost testaţi 83 de copii, 8 dintre aceştia având valori pozitive 

pentru IGM. Serologia de tip IGG a fost pozitivă la 50 de copii dintre cei 70 testaţi, arătând 

existenţa în antecedente a infecţiei cu CMV şi implicit incidenţa crescută a infecţiei cu CMV. În 

ceea ce priveşte testarea pentru etiologia cu virusul Epstein Barr, aceasta s-a efectuat la 78 

copii, rezultatul fiind pozitiv la 10 copii. 

 

Analiza comparativă a costurilor medii  

Costul mediu/copil este de 79,90 lei.  

 

 



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

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

multifactoriale 

 

6.1. Numar de copii cu paralizii cerebrale care au beneficiat de electrostimulare 

 Trimestrul IV  si an 2015 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 
 

Cost mediu/ beneficiar prevazut in norme 56 lei 

6.2 Numar de copii diagnosticați precoce cu fenomenele paroxistice, tulburări motorii, 

întâzieri neuropsihomotorii investigați complex ptr. diagnostic precoce 

         

         Trimestrul IV si an  2015 

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  0 0  0  0.00  0,00 
 

Cost mediu/beneficiar din norme  38 lei 
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6.3. Număr de copii investigați genetic prin test ARRAY CGH 

Trimestrul IV și an 2015 

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  0 0  0  0,00  0,00 

 

 

6.4 Număr de copii validați prin FISH sau PCR 

Trimestrul IV și an 2015 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

6.5  Număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică (se raportează până 

la epuizarea stocurilor)  

 

                    Trimestrul IV și an 2015 

DSP Indicatori Indicatori Cheltuiala Cheltuiala efectivă Cost mediu 



fizici 
realizaţi 
în 
trimestrul 
de 
raportat 

fizici 
realizaţi 
cumulat de 
la începutul 
anului 

efectivă 
realizată în 
trimestrul 
de raportat        
(lei)  

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

realizat pe 
fiecare 
indicator 
fizic¹                   
(lei) 

1 2 3 4 5 6=5/3 

IOMC 7 31 5.930,63 38.450,63 1.240,34 
 

 

În anul 2015 au fost trataţi cu toxină botulinică  31  copii cu paralizii cerebrale, din care 7 în  

trimestrul IV .  

 

Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii recomandate 

la nivel naţional 

Costul mediu/copil tratat cu toxină botulinică este de 1.240,34 sub cel prevăzut în norme 

2.987  lei  

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

Programul a fost realizat pe baza stocurilor din anul 2014 

26  nou-născuţi li s-a efectuat administrarea de anticorpi monoclonali în anul 2015  

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

naţional 

Cost mediu/copil la care s-a efectuat administrarea de anticorpi monoclonali este de 3.107,31  

lei  

 
 

Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de 
infecţie ( se raportează până la epuizarea stocurilor) 
 
Număr nou născuți la care s-a efectuat administrarea de anticorpi monoclonali 
 

Trimestrul IV și an 2015 

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 0 26 0,00 80.790,00 3.107,31 
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Prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de gestaţie 

Trimestrul IV  și an 2015 

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 0 26 0,00 80.790,00 3.107,31 
 

Stadiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

În anul 2015 au fost vaccinaţi 26 prematuri cu vârstă egală sau mai mică de 32 de săptămâni 

de gestaţie. 

 

 

Nou-născuţi cu afecţiuni congenitale de cord 

 Trimestrul IV și an  2015 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 
 

Conform cu Ghidul pentru Profilaxia infecţiei cu virus respirator sinciţial (VSR) aprobat de 
Ministerul Sănătăţii în Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu, 
Departamentul de Obstetrică Ginecologie -Polizu- în anul 2015 s-a administrat Syznagis la nou-
născuţi cu risc crescut pentru infecţii respiratorii severe cu VRS. 
Aceştia au fost în număr de 26 si anume: 
- prematuri cu vârsta de gestaţie (VG) ≤ de 35 săptamâni, media fiind de 29,32 săptămâni 
(minima de 24 săptămâni) şi greutate la naştere cuprinsă între 600g si 3400 g, media fiind de 
1359,31 g.  



 
Nou-născuţilor li s-au administrat doze de 15 mg/kgc intramuscular (din preparatul de 50 mg 
pulbere-flacon şi 1 fiolă cu solvent pentru soluţie injectabilă) la interval de 25+30zile, în primele 
luni (ianuarie-martie) ale anului 2015. 
 
   
   
   
   
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 IV și an 2015 

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 

I.O.M.C. 14 43 120,75 531,30 12,36 

 

Cost mediu/utilizator activ de metode de contraceptive în norme : 100lei  

 

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

naţional 

Cost mediu/utilizator activ de metode de contracepţie  este de 12.36 lei sub costul din norme 

de 100 lei  

Programul  a fost realizat pe baza stocurilor din anii precedenți și prin transferuri între unități.   
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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 IV  și an 2015 

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 0 33.770,00 0 87.346,60 2,59 
 

 

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 

IOMC  0 0  0  0  0.00  
 

 

 

 



 

3.Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

3.1. Număr gravide beneficiare de dublu, triplu, cvadruplu test 

 Trimestrul IV și an 2015 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 

 

-cost mediu estimat/gravidă beneficiară de dublu, triplu, cvadrublu test:  150 lei   

Studiul realizării obiectivelor şi a activităţilor propuse 

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

naţional 

 

3.2. Număr bolnavi evaluaţi prin test Barr 

Trimestrul IV si an 2015 

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  0 0  0  0  0,00 
 
-cost mediu estimat /bolnav evaluat prin test Barr (cromatina sexuala): 30 lei    
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3.3. Număr bolnavi evaluați prin examen citogenetic din sângele periferic-postnatal 

 

Trimestrul IV  și an 2015 

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 47 206 0,00 40.500,00 196,60 
 

Cost mediu estimat/bolnav evaluat prin examen citogenetic din sângele 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 sângele periferic-postnatal este de 

196,60   sub cel menționat în norme  

Costul mediu /copil și centru de diagnostic depinde de complexitatea investigațiilor efectuate. 

 

3.4. Număr bolnavi evaluaţi prin test FISH 

 

Trimestrul IV și an 2015 

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 13 73 0,00 30.000,00 410,96 
 

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



Costul mediu este sub cel mentionat in norme  si anume 410.96  fata de 800 lei  

3.5 Numar beneficiari  la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic prenatal 

                           

                                                                                            Trimestrul IV și an 2015 
 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Cost mediu estimat/ beneficiar la care s-a efectuat teste de diagnostic cytogenetic  

prenatal (fetal) : 800 lei;    
 

Cost mediu realizat a fost de 315,68 sub cel prevăzut în norme. 

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

 

 Trimestrul IV și an 2015 

 

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 33 114 0,00 11.400,00 100,00 

 

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

:100 lei;    
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3.7. Număr beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular 

 

Trimestrul IV și an 2015 

 

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 33 114 0,00 51.198,12 449,11 

 

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

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

 

 

3.8 Numar beneficiari la care s-a efectuat screening pentru boli congenitale de 

metabolism 

 

Trimestrul IV și an 2015 

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 0 0 0,00 0,00 0,00 
 

cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat screening ptr. boli congenitale de 
metabolism: 300 lei; 
     

 

 



Activități și rezultate: 

 

a. consultații clinice ale pacienților în cabinetul de genetică 
 

Perioada Nr.pacienți 

trim.I 

 

248 

trim.II 

 

185 

trim.III 

 

219 

trim.IV 

 

181 

TOTAL 833 copii 

 +61 adulți 

 

 

b. analize genetice pentru pacienții selectați  
 

 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Total 

1. Cariotip din sange 64 50 45 47 206 

2. Analiza FISH 32 8 20 13 73 

3. Analize moleculare 30 22 29 33 114 

4. Extractie ADN 30 22 29 33 114 
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În condițiile aceleiași echipe de personal ( 2 biologi si un medic genetician): 

În anul 2015 a crescut numarul de analize citogenetice efectuate față de anul 2014: 

- Cariotip conventional din sânge periferic : de la 185 de cazuri la 206 cazuri (11,3%) 
- Analize FISH: de la 53 de cazuri la 73 de cazuri (37,7%) 

În anul 2015 a crescut numărul de analize genetice moleculare pentru: 

- Extractie ADN: de la 72 cazuri la 114 cazuri (58,3%) 
- Analize de genetică moleculară: de la 72 de cazuri la 114 cazuri (58,3%) 

1. Analiza genetică moleculară pentru fibroză chistică (bolnavi și purtători) 
2. Beta-talasemie (bolnavi și purtători) 
3. Hemocromatoza (bolnavi și purtători) 
4. CAH (hipertrofie adrenala congenitala) (bolnavi și purtători) 

 

Dificultati: 

- Finanțare întârziată pe parcursul anului 2015 
- Imposibilitatea de achizitionare a consumabilelor necesrae tehnicilor de genetică până 

în luna noiembrie când s-a revenit la condițiile anterioare de achiziție, cu schimbarea 
notei de fundamentare a programului 3.3 

- Personal insuficient pentru cazuistica existentă 
 

Propuneri: 

- Raportarea în cadrul indicatorilor fizici pentru programul 3.3 a indicatorului de 
performanță: 

- Număr total de pacienți evaluatți clinic 
- % pacienți 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 IV și an 2015 

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 64 241 15.277,44 71.722,01 297,60 

 

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

1. Stadiul realizării obiectivelor și activităților propuse: 

-  Pe parcursul trimestrului IV al anului 2015, au fost incluse în programul de profilaxie  
al izoimunizarii Rh 64 de paciente eligibile Rh negative ; 

- În anul 2015 au fost incluse și vaccinate 241 de paciente Rh negative; 

Costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic în anul 2015 a fost de 297,60 sub cel prevăzut în 
norme; 

2. Motivația neîndeplinirii obiectivelor propuse: 

 - Au fost vaccinate toate lauzele eligibile și avem disponibilă imunoglobulina specifică; 

 - Toate activitățile propuse au fost îndeplinite; 

3. Propuneri: 

 - Continuarea derulării programului, întrucât  activitatea de  prevenție a izoimunizării 
Rh este importantă; 

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

Realizarea obiectivelor şi a activităţilor propuse 

241 femei au fost vaccinate cu imunoglobulină specifică, din care 64  în trimestrul IV 

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

nivel naţional 
Cost mediu/vaccinare anti D este de 297.60  lei  .  

 

COORDONATOR UATMP-IOMC 

             Dr. Michaela Iuliana Nanu 


