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I. Context 

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) în calitatea sa de beneficiar principal al grantului 
acordat către Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (ROU-T-RAA), 
pentru perioada aprilie 2015 - martie 2018 şi având în vedere obiectivele stabilite prin Strategia 

Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020
1
, a demarat o acţiune de 

asistență tehnică pe diverse paliere, inclusiv dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în 
România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici 
pneumologi şi medici de familie).  

Potrivit Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, în următorii 
cinci ani, la nivel naţional de dorește dezvoltarea şi implementarea unei reforme majore în 
domeniu care are în vedere schimbarea sistemului actual de îngrijiri pentru cazurile de TB 
spitalizate sau tratate în ambulatoriu, cu scopul reducerii costurilor de spitalizare şi 
redirecţionarea resurselor către serviciile ambulatorii şi centrate pe pacient (supravegherea 

tratamentului, sprijinul egalilor şi stimulente care să încurajeze aderenţa la tratamentul de lungă 

durată etc.). 

Scopul prezentului raport a fost reprezentat de analiza sistemului de finanțare și decontare a 
serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară în domeniul TB și 
elaborarea unei propuneri privind finanțarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul 
reformei sistemului de sănătate. 

Această analiză s-a concretizat pe baza următoarelor activități: 

a. Identificarea tuturor surselor de finanțare pentru furnizorii de sericii medicale TB 

b. Identificarea furnizorilor de servicii medicale TB 

c. Identificarea normelor legislative care reglementează finanțarea serviciilor medicale TB 

d. Analiza sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale 
în asistența medicală primară. 

e. Întâlniri periodice cu echipa de experți internaționali implicată în reformarea sistemului 
de îngrijire al pacienților cu TB. 

În perioada de analiză echipa de experți naționali a participat la o misiune a experților 
internaționali OMS (13 – 15 aprilie 2016). Ulterior misiunii, experții internaționali au propus o 
metodologie-cadru de reformare a modului de finanțare și au formulat mai multe solicitări de 
date. Echipa de experți naționali a asigurat suport pentru experții internaționali în identificarea 
informațiilor și datelor financiare necesare. 

                                                             
1
 aprobată  prin HG nr. 121/2015. 
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Pe baza vizitelor în teren și a datelor colectate, experții OMS au elaborat  raportul ”Improving 

payment mechanisms to support a new delivery model of TB care in Romania”. 

 

 

II. Punct de vedere privind implementarea raportului ”Improving payment 

mechanisms to support a new delivery model of TB care in Romania” 

Obiectivele specifice ale raportului OMS au constat în: 

a. Analiza costului îngrijirii TB în spital și în ambulator, cu scopul de a introduce plata pe 
episod de boală (bundled case payment), integrată între spital și ambulator și respectiv 
plata tratamentului pacienților M/XDR pe grupe de diagnostic (DRG); 

b. Analiza serviciilor TB spitalicești și ambulatorii; 

c. Analiza venitului medicilor de familie și dezvoltarea unui sistem de stimulente financiare 
pentru includerea serviciilor pentru TB în pachetul de servicii de bază; 

d. Dezvoltarea unor stimulente financiare bazate pe performanță pentru furnizarea serviciilor 
TB la nivelul comunității ()asistent medical comunitar, mediator sanitar, ONG-uri. 

Raportul propune un nou model de furnizare de servicii, model centrat pe pacient și care să 
combine optim cele patru niveluri de îngrijire (spitalizarea în secții/spitale de profil, dispensarul 
PF, medicul de familie și asistenta medicală comunitară), cu alinierea modalităților de plată la 
aceste niveluri. Noul model trebuie să fie compatibil cu actuala structură a serviciilor din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate și, foarte important, cu resursele umane 

existente/disponibile.  

Tipuri de metode propuse: 

Tip furnizor Metoda propusă Avantaje  Limitări 

Asistenta 

medicală 

comunitară 

(AMC) 

Plata per 
serviciu 

- Stimulente 
financiare 
proporționale 
cu munca 
depusă 

1. În prezent acoperire insuficientă și inegală 
teritorial. Actualmente sunt cca 1300 AMC 
angajați în Romania, (majoritatea în rural) 
pentru 2861 comune, respectiv 12957 sate.  

2. AMC este salariat și are mai multe tipuri 
de responsabilități de sănătate publică. 
Trecerea la plata per serviciu pentru un 
anume tip de servicii ar fi imposibil de 
combinat cu metoda principală de plată, 
respectiv salariul.  

Etape 

necesare, 

1. Definirea clară a responsabilităților AMC privind depistarea activă a 
persoanelor cu TB, DOT, identificarea contacților și a celor pierduți din urmărire 
în timpul tratamentului. Aceste responsabilități trebuie incluse în fișa postului, dar 
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propuneri: este greu de presupus că se pot cuantifica și ca servicii care să fie plătite.  

2. Menținerea statutului de salariat al AMC, cu monitorizarea performanței și 
formare profesională privind TB, dacă este nevoie 

3. diminuarea diferențelor în acoperirea cu AMC 

4. Coordonarea AMC cu activitatea medicului de familie.  

Medic de 

familie 

Plata per 
serviciu + 
capitație 

+  

recompense 
non-financiare 

- propunere 
concretă 
privind 
serviciile care 
să fie plătite și 
cantitatea 
acestora pentru 
plata per 
serviciu. 
Practic 
principiul este 
de a aloca 
două vizite per 
serviciu în 
fiecare 
săptămână, 
între care una 
este 
compensată 
lunar, iar cea 
de-a doua la 
finalizarea 
tratamentului.  

1. Este necesară estimarea numărului de 
puncte per serviciu de plătit în MF.  

2. Sistemul va afecta MF, mai tentați a 
furniza servicii mai simple sau mai puțin 
consumatoare de timp, în condițiile care, în 
prezent, mulți dintre aceștia nu raportează 
toate serviciile pe care le furnizează, din 
cauza limitărilor stabilite de CNAS. 
Nemulțumirea va fi reprezentat de faptul că 
alocarea totala pentru MF reprezintă o anume 
proporție din FNUASS, deci un număr mai 
mare de servicii va conduce la scăderea 
valorii punctului per serviciu.  

3. Sistemul trebuie discutat și susținut de 
viitorul finanțator: CNAS/MS și  inclus în 
normele Contractului-cadru. 

Etape 

necesare, 

propuneri: 

1. Este necesară o mobilizare a tuturor părților implicate (MS, CNAS, CMR, 
structuri  profesionale ale medicilor de familie, patronat etc)  

2. pentru susținerea sistemului propus și pentru implementarea lui ca parte 
integrantă a exercitării profesiei de către medicul de familie. 

3. Sistemul de plată per serviciu ar putea fi susținut fie din FNUASS, fie din 
bugetul MS, în a doua alternativă, fiind considerat ca parte din PNCT și 
finanțat de MS (similar realizării actuale a imunizărilor). În acest al doilea 
caz, trebuie să existe siguranța că  autoritatea are capacitate suficientă 
pentru a implementa și controla implementarea (ex. în prezent există opinii 
conform cărora unii medici de familie optează să nu se implice în 
efectuarea imunizărilor. Această atribuție nu ar trebui să fie opțională). 

4. Este necesară o estimare a volumului de servicii care vor fi necesare pentru 
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TB, care să ofere și o imagine asupra costurilor acestei etape.  

5. Este necesară reorientarea unui buget pentru acoperirea acestor costuri. 
Dacă bugetul provine din economia internărilor, și se decide ca plata per 
serviciu să fie făcută prin CNAS, practic ar trebui sa crească % din 
FNUASS destinat asistenței medicale primare cu suma estimată pentru 
plata per serviciu pt TB și să diminueze corespunzător % din FNUASS 
alocat sectorului spitalicesc. Mecanismul presupune schimbări importante 
și este necesară mobilizarea tuturor părților implicate (vezi pct 1). Dacă se 
decide ca plata per serviciu a MS este parte din PNCT, suma aferentă 
trebuie adăugată la previziunile bugetare pentru PNCT.  

6. Trebuie definite foarte clar responsabilitățile și continuitatea acestora între 
medicul de familie și rețeaua PNCT.  

Spital/secție 
PF + 
Dispensar 
PF 

TB sensibilă:  
Plata pe episod 
de boala 
(bundled  
payment)  

TB rezistentă: 
Plata pe episod 
de boala 
(bundled  
payment) + 
plata separată a 
medicamentelor. 

În ambele cazuri 
suma va fi 
alocată 
spitalului, cu 
10% p4p.  

Metoda 
stimulează 
reducerea 
spitalizării, 
dezvoltarea 
îngrijirilor 
ambulatorii și 
coordonarea 
între niveluri. 

1. Necesită schimbări profunde la nivelul 
sistemului. Actualmente dispensarul PF este 
finanțat practic din bugetul MS (PNCT + 
plata separată salarii), numai utilitățile intrâns 
practic în sarcina spitalului (implicit din 
FNUASS sau de la autoritatea locală). Noul 
sistem presupune practic ca bugetul actual 
pentru salariile din dispensare să fie transferat 
CNAS.  

2. Dacă suma vine în întregime la spital, sunt 
necesare evaluări ample pentru a identifica 
modalitățile în care pot fi transferate sumele 
cuvenite dispensarelor PF care lucrează cu 
spitalul, în condițiile în care dispensarele PF 
nu au personalitate juridică și pot fi cuprinse 
în structura unor spitale PF sau a altor spitale 
apropiate. De asemenea, un spital / secție PF 
va coopera în tratarea pacienților cu mai 
multe dispensare PF. Este necesară o analiză 
aprofundată a modalităților în care se pot 
realiza transferuri financiare spital – 
dispensar. Nu în ultimul rând trebuie luat în 
considerare că actualmente nucleul funcțional 
al rețelei este dispensarul PF. 

3. Este necesară o evaluare inițială 
comparativă – finanțare actuală – finanțare 
viitoare bundled payment, pentru a se evalua 
gradul în care se viitoarea finanțare va 
acoperi cheltuielile salariale din dispensare. 
În caz că aceste cheltuieli nu vor fi acoperite, 
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schimbarea va necesita concedieri (posibil 
colective) sau diminuareaveniturilor, cu litigii 
de muncă și cu implicații majore în 
funcționarea întregii rețele PNCT. 

4. O inventariere preliminară a rețelei PNCT 
– spitale-secții/ dispensare/ laboratoare/ 
volum de activitate/ personal existent, pe 
categorii profesionale și pe vârstă (eventual 
ani de activitate până la pensionare) ar fi 
extrem de utilă pentru planificarea 
reconfigurării rețelei în sensul dezvoltării 
asistenței ambulatorii. Probabil această 
reconfigurare a rețelei, indusă de viitorul mod 
de finanțare, va presupune reorientarea de 
resurse umane între cele două niveluri de 
asistență, închiderea sau redimensionarea 
unor facilități. Fără o analiză preliminară a 
capacităților existente, în special a resurselor 
umane, nu se poate realiza reconfigurarea 
rețelei (este posibil să fie întărit, de exemplu, 
un dispensar PF, din care pe termen scurt se 
va pensiona o mare parte din personal).  

5.  Modul de funcționare a sistemului de 
stimulente pt personal – medici, asistente, alt 
personal din spital și dispensar trebuie 
analizat cu parcimonie, având în vedere că 
aceste categorii profesionale au statut de 
personal bugetar salariat cf Legii nr 
284/2010.  

Etape 

necesare, 

propuneri: 

1. Realizarea unui inventar preliminar al rețelei PNCT, care să includă cu 
prioritate personalul pe categorii profesionale și pe vârste (ani rămași de 
activitate) 

2. Realizarea unei evaluări concrete, care să depășească nivelul teoretic, a 
costului per caz, posibil printr-un studiu prospectiv în mai multe 
dispensare și secții PF. Această etapă trebuie urmată de: 

a. estimarea gradului de acoperire al cheltuielilor spitalicești în noul 
model de finanțare, pentru spitalele și secțiile din rețea 

b. proiectarea noii configurații pentru fiecare dintre aceste 
secții/spitale, astfel încât funcționarea rețelei în ansamblu să nu fie 
afectată. Reconfigurarea spitalelor va presupune reducerea 
capacității acestora. Această reconfigurare trebuie proiectată în 
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concordanță cu planurile regionale de servicii de sănătate.  

3. Identificarea detaliată a tuturor etapelor necesare pentru transferul 
fondurilor de la spitale la dispensarele PF în cazul trecerii la bundle 
payment..  

4. Definirea algoritmului de practica medicală la nivelul dispensarului PF si 
al medicului de familie, astfel încât să fie asigurată continuitatea asistenței 
medicale. 

5. Pilotare bundle payment într-un județ, pentru evaluarea funcționării, apoi 
generalizare. 

 

În cuprinsul raportului s-au identificat și unele observații de formă/nevoi de clarificare:   

P 8 – par 1 - Furnizorii de servicii – angajați – sunt plătiți prin salarii stabilite de Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările 
ulterioare, iar în mod specific pentru serviciile din zona TB nu există coplată. 

P9 – Sectiunea 4.3. – nu este clar de ce se așteaptă ca tot bugetul să fie mutat la CNAS (dacă se 
referă la cheltuielile salariale pentru personalul din dispensarele PF, sau și la achiziția de 
medicamente).  

P 19 – se precizează nevoia de date adiționale, care nu sunt disponibile prin raportările de rutină: 

- Dispensar PF: costul total (cost de funcționare/utilizăți, cost resurse umane, cost 
consumabile, cost laborator) + volum de activitate (nr total de vizite) – pentru a stabili 
cost/vizită și cost/pacient.  

o Comentariu: costurile de funcționare ale dispensarelor pot fi foarte diferite. 
Volumul de activitate practic nu se cunoaște; în practică există numai o raportare 
către DSP, care conține numărul de pcienți (nu numărul de vizite). Cea mai bună 
formă de identificare – prospectiv, pe baza unui instument elaborat și explicat.  

- Spital/secție PF: date de cost pe secție (inclusiv costuri indirecte) și nr. paturi, în vederea 
calculării costului/zi de spitalizare. Costul pe medicamente ar fi, de asemenea, util, pentru 
a calcula cost medicamente/zi de spitalizare. Aceleași costuri sunt necesarepentru 
dispensare, pentru a calcula costul total (direct și indirect) pentru tratamentul pacienților 
TB. 

o Comentariu: Costurile pe secție/spital PF pot fi foarte heterogene, dar sunt 
posibil de identificat. Heterogenitatea mare face să fie necesară includerea în 
studiu a unor spitale/secții din locuri/județe diferite). Ultimul paragraf referitor la 
costurile din dispensare necesită clarificare. 
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III. Analiză sumară a bazei de date DRG 

S-a solicitat de la SNSPMS o bază de date conținând cazurile externate cu diagnostic principal 
ICD 10. A.15.0 – A.19.9 în anul calendaristic 2015 din următoarele tipuri de secții (Tabel 1): 

Tabel 1. Secții de bază pentru identificarea cazurilor externate în anul 2015 

CodSectie Denumire Sectie 

1291 Pneumologie 

1292 Pneumologie copii 

1301 Pneumoftiziologie 

1302 Pneumoftiziologie pediatrica 

1443 TBC extrapulmonar 

1473 Sectii sanatoriale 

2123 Chirurgie toracică 

2263 TBC osteo-articular 
S-au considerat cazurile cu spitalizare continuă, indiferent de diagnosticul la externare – pe set 
minim de date : spital, localitate, judet, cod sectie, gen, varsta, data internarii, data externarii, 
durata de spitalizare, cod ICD 10 diagnostic principal. S-au transmis 157205 înregistrări, după 
cum urmează (Tabel 2): 

Tabel 2. Distribuția cazurilor externate* pe tipuri de secții 

CodSectie Denumire Sectie 
Nr cazuri 

externate 
% 

1291 Pneumologie 108376 69% 

1292 Pneumologie copii 5100 3% 

1301 Pneumoftiziologie 39829 25% 

1302 Pneumoftiziologie pediatrica 3549 2% 

1443 TBC extrapulmonar 0 0% 

1473 Sectii sanatoriale 346 0% 

2123 Chirurgie toracica 5 0% 

2263 TBC osteo-articular 0 0% 

Total 157205 100% 

*Cazul externat se referă la episodul de îngrijire, nu la persoană.  

Pentru secțiile finanțate prin DRG s-au furnizat valori relative. Pe baza existenței sau nu a 
valorilor relative, secțiile s-au clasificat în două categorii: 

a. Categoria 1 (secții de acuți, DRG).  

b. Categoria 2 (secții de cronici, zi de spitalizare).  

Pe baza acestei clasificări, din totalul cazurilor externate, 44309 (28.2%) au fost internate în 
secții de îngrijiri cronice (contractate pe zi de spitalizare) (Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Structura cazurilor în funcție de categoria secției  

 Nr % 

Categoria 

1 (acuți, DRG) 112896 71.8 

2 (cronici, zi spitalizare) 44309 28.2 

Total 157205 100.0 

 
Cu toate acestea, s-au semnalat unele inconsistențe în raportare între categoria și profilul secției, 
în sensul că din secțiile de acuți s-au externat 1195 cazuri rambursate pe zi de spitalizare, iar din 
secțiile de pneumoftiziologie s-au externat 611 cazuri pentru care s-au raportat valori relative 
(Tabelul 4). 
 
Tabelul 4. Structura cazurilor în funcție de categoria și de codul secției 

Categoria 
Cod sectie 

Total 
1291 1292 1301 1302 1473 2123 

1 (acuti, DRG) 107181 5099 608 3 0 5 112896 
2 (cronici, zi 
spitalizare 

1195 1 39221 3546 346 0 44309 

Total 108376 5100 39829 3549 346 5 157205 
 
Aceste inconsistențe pot rezulta din existența unor compartimente cu profil diferit în structura 
unor secții. Ca urmare, singurul criteriu de identificare a cazurilor de tuberculoză a fost 
reprezentat de diagnosticul principal la externare, codificat ICD10 cu 3 caractere (A15-A19).  
S-au identificat astfel 29882 cazuri externate cu acest diagnostic, care au însumat 1132135 zile 
de spitalizare. Aceste cazuri au reprezentat 19% din numărul total de cazuri externate din secțiile 
de interes în anul 2015. 
Distribuție pe secții a numărului de zile de spitalizare și respectiv de cazuri externate este redată 
în tabelul 5.  
Tabelul 5. Distribuția cazurilor externate cu diagnostic principal A15-A19, pe tipuri de secții 

Tip secție 
Zile spitalizare Cazuri externate 

DMS 
Nr % Nr % 

PFa 1048327 92.6% 25160 84.2% 41.7 
PFc 72048 6.4% 2841 9.5% 25.4 

Pneumo a 10772 1.0% 1812 6.1% 5.9 
Sanatorii 888 0.1% 45 0.2% 19.7 
Pneumo c 100 0.0% 24 0.1% 4.2 

Total 1132135 100.0% 29882 100.0% 37.9 

Detalierea indicatorilor de tendință centrală și de dispersie pe secții este redată în tabelul 6 
 
Tabelul 6. Indicatori de tendință centrală și de dispersie pentru durata de spitalizare pe secții 

Indicator/secție 1291 1292 1301 1302 1473 

Media 5.945 4.167 41.666 25.360 19.733 
Interval 

incredere 95% 
Limita inf 5.614 2.851 41.224 24.429 18.571 
Limita sup 6.276 5.482 42.109 26.291 20.896 
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Mediana 4.000 4.000 35.000 16.000 21.000 
Varianta 51.589 9.710 1280.912 640.911 14.973 

Deviatia std 7.1826 3.1161 35.7898 25.3162 3.8695 
Minimum 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 
Maximum 83.0 11.0 1035.0 217.0 22.0 

Amplitudinea 83.0 11.0 1035.0 217.0 17.0 
 
Distribuția cazurilor externate pe clase de boli conform ICD 10 și pe tipuri de secții este redată în 
tabelul 7. Se constată că din totalul cazurilor externate în secțiile de interes, 67.5% au avut ca 
diagnostic principal boli ale aparatului respirator. 
 
Distribuția cazurilor pe tip de secții, în funcție de durata spitalizării este redată în fig 1-5. Având 
în vedere diferențele mari în numărul de pacienți ți în durata de spitalizare nu a fost posibila 
stabilirea unor diviziuni comune pentru axa ox/oy pentru toate figurile, distribuțiile având valoare 
orientativă.  
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    Tabelul 7. Distribuția cazurilor externate pe grupe ICD10 și pe tip de secție 

 

Tip sectie 1291 1292 1301 1302 1473 2123 Total 

Cod ICD 10 no % no % no % no % no % no % no % 

A15 - A19 1812 1.2% 24 0.0% 25160 16.0% 2841 1.8% 45 0.0% 0 0.0% 29882 19.0% 

A00-B99 4370 2.8% 76 0.0% 953 0.6% 10 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5409 3.4% 

C00-D48 6654 4.2% 8 0.0% 768 0.5% 3 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 7434 4.7% 

D50 - D89 396 0.3% 29 0.0% 10 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 435 0.3% 

E00-E89 92 0.1% 418 0.3% 9 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 520 0.3% 

F00-F99 88 0.1% 5 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 96 0.1% 

G00-G99 202 0.1% 3 0.0% 78 0.0% 8 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 291 0.2% 

H00 - H95 6 0.0% 7 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 14 0.0% 

I00-I99 2939 1.9% 6 0.0% 157 0.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3104 2.0% 

J00-J98 89834 57.1% 4321 2.7% 11206 7.1% 491 0.3% 213 0.1% 4 0.0% 106069 67.5% 

K00-K93 104 0.1% 14 0.0% 20 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 139 0.1% 

L00 - L99 7 0.0% 103 0.1% 2 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 115 0.1% 

M00 - M99 93 0.1% 5 0.0% 9 0.0% 33 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 140 0.1% 

N00-N99 76 0.0% 1 0.0% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 83 0.1% 

O00-O99 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 

P00-P96 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 

Q00-Q99 2 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 8 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 0.0% 

R00 - R99 1510 1.0% 33 0.0% 573 0.4% 14 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2130 1.4% 

S00-T88 44 0.0% 2 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 49 0.0% 

Z00 - Z99 144 0.1% 42 0.0% 871 0.6% 134 0.1% 88 0.1% 0 0.0% 1279 0.8% 

Total 108376 68.9% 5100 3.2% 39829 25.3% 3549 2.3% 346 0.2% 5 0.0% 157205 100.0% 
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Fig. 2. Pneumologie adulți Fig. 2. Pneumologie copii 

  
Fig. 3. Pneumoftiziologie adulti Fig. 4. Pneumoftiziologie copii 

  

Fig. 5. Secții sanatoriale 

 
Notă: Atenție, distribuțiile au valoare orientativă, axele au diviziuni diferite între secțiile! 
 

S-a analizat distribuția duratelor de spitalizare în funcție de DMS din normele la Contractul-
cadru pentru secția respectivă. S-a constatat că circa 80% din cazurile internate în secțiie de 
pneumologie întrunesc criteriul DS<DMS norme, în timp ce pentru secțiile de pneumoftiziologie 
această proporție este mult mai redusă (Tabel 8) 
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Tabel 8. Cazuri cu DS mai mică decât DMS Norme 

Secție 
 

DMS Norme 

DS<DMS norme 

nr cazuri % 

Pneumologie adulti 8.7 1493 82.4% 
Pneumologie copii 6.88 19 79.2% 

Pneumoftiziologie adulti 31.59 10724 42.6% 
Pneumoftiziologie copii 23.36 1710 60.2% 

 

Pentru secțiile de pneumoftiziologie, cazurile cu DS≥DMS norme se distribuie astfel (Tabel 9): 

Tabel 9. Distribuția cazurilor cu DS >DMS norme 

Pneumoftiziologie adulti Pneumoftiziologie copii 
Durata spitalizare nr cazuri % Durata spitalizare nr cazuri % 

32 - 40 zile 4432 17.6% 24 - 40 zile 574 20.2% 
41 - 60 zile 4486 17.8% 41 - 60 zile 269 9.5% 
61 - 100 zile 4479 17.8% 61 - 100 zile 255 9.0% 
101 - 135 zile 609 2.4% 101 - 135 zile 10 0.4% 
> 135 zile 430 1.7% > 135 zile 23 0.8% 
  14436 57.4%   1131 39.8% 

 

În această analiză duratele de spitalizare se referă la cazul externat (episod de boală)  și nu la 
persoana beneficiară (episoade repetitive de internare pale aceeiași persoane nu au fost 
cumulate). 

 

IV. Estimarea decontărilor din FNUASS pentru spitalizarea cazurilor de TB 

în anul 2015 

A. Cazurile internate în secții de pneumologie: 

• Pentru spitalele cu cel puțin 20 cazuri/an s-a calculat volumul de rambursare = ICM x 
TCP x Nr cazuri x p 

• Pentru spitalele cu mai puțin de 20 cazuri s-a calculat nr cazuri x TCP 2015 *0.8 (usoara 
supraestimare) 

REZULTAT: 2393060 LEI pentru 1812 cazuri (tarif mediu rambursat 1322.16 lei) 

Detalierea cazurilor pe spitale se prezintă în tabelul 10. 
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Tabelul 10. Detalierea cazurilor internate in sectii de pneumologie pe spitale 

  Nr cazuri  ICM TCP 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 317 1.043 1430 

Spitalul Judetean Slatina 197 1.1145 1500 

SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE 124 1.0588 1430 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 112 1.1329 1430 

Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. V. Babes" Bucuresti 83 1.3125 1525 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-

NAPOCA 
69 

1.7323 1600 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA 62 1.3991 1550 

SPITALUL CLINIC PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI 61 1.5374 1600 

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad 58 1.1139 1500 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.STEFAN" 53 0.8684 1430 

Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 53 1.196 1600 

Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani 49 1.2978 1500 

Spitalul Judetean Pitesti 42 1.2242 1600 

Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad 37 1.3308 1600 

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui 28 1.1824 1500 

Spitalul Judetean Zalau 26 1.287 1500 

Spitalul Judetean Resita 23 1.18 1500 

Spitalul Judetean Targoviste 23 1.3168 1500 

SPITALUL DE URGENTA "PROF.DR. DIMITRIE GEROTA" 21 1.2142 1550 

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea 21 1.0095 1500 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA "AVRAM IANCU" ORADEA 20 1.4134 1600 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV 20 1.1187 1525 

Alte spitale 313 - 1525 

 

B. Cazuri internate în secții de pneumoftiziologie (adulți și copii) și secții sanatoriale 

• S-a utilizat tariful maximal prevăzut în Anexa 23C a normelor la contractul-cadru, 
respectiv 200.20 lei pentru adulți și 258.01 pentru copii. Analiza se poate realiza cu 
utilizarea tarifului pe zi de spitalizare al fiecărui spital, fapt care ar oferi un rezultat mai 
apropiat de suma rambursată de CNAS.  

REZULTAT: 228.641.947.5 lei pentru 28046 cazuri externate (tarif mediu rambursat pe 

caz 8152.4 lei/ caz) 
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V. Concluzii și recomandări 
Se propune un proiect pilot privind modificarea modului de finanțare al furnizorilor de servicii 
medicale implicați în identificarea, diagnosticarea și tratamentul TB. Modificarea modalitățiid e 
finanțare poate și trebuie să aducă o utilizare mai eficientă a resurselor. Pentru realizarea acestui 
pilot ar fi necesare următoarele etape, concomitente sua chiar preliminare: 

1. Realizarea unui inventar preliminar al rețelei PNCT, care să includă cu prioritate 
personalul pe categorii profesionale și pe vârste (ani rămași de activitate) 

2. Realizarea unei evaluări mai riguroase a costului per caz, în special prin detalierea 
serviciilor și resurselor la nivelul Dispensarului PF. Metodologia cea mai validă ar  fi 
reprezenattă de un studiu prospectiv în mai multe dispensare și secții PF.  

3. Odată stabilit costul pe caz și modul de împărțire între furnizori, este necesară o simulare 
a bugetelor tuturor furnizorilor în noul model de finanțare, pentru a analiza diferențele 
între bugetul istoric și bugetul alocat prin noul model, precum și alternativele de 
funcționare a furnizorilor în noul model. Implementarea noului model va presupune în 
mod cert reconfigurarea spitalelor, prin reducerea capacității acestora. Această 
reconfigurare trebuie proiectată în concordanță cu planurile regionale de servicii de 
sănătate. Este esențial ca funcționalitatea rețelei PNCT să nu fie afectată.  

4. Identificarea demersurilor operaționale necesare pentru implementarea noului model de 
finanțare și respectiv a modificărilor legislative și procedurale necesare (ex. modul de 
transfer al fondurilor de la spitale la dispensarele PF.  

5. Definirea algoritmului de practica medicală pentru fiecare nivel de furnizare de servicii 
(dispensarul PF, medicul de familie, asistenta medicală comunitară), astfel încât să fie 
asigurată continuitatea asistenței medicale. 

6. Ar fi util de luat în considerare pilotarea plățíi pe episod de  boală (bundle payment) 
inițial într-un județ, pentru evaluarea funcționării, apoi generalizarea acesteia. 


