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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 2015-20201, 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.). 

II. Introducere 

Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), aproximativ o treime din populația 
globului este infectată cu tuberculoză (TB), aceasta fiind una dintre primele 10 cauze de deces la 
nivel mondial. În 2015, 10,4 milioane de oameni s-au îmbolnăvit de TB și 1,8 milioane au murit 
din cauza acestei boli (inclusiv 0.4 mil în rândul persoanelor cu HIV); peste 95% din decesele TB 
apar în ţările cu venituri mici şi medii2. 

Unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030 stabilite de OMS este acela de a pune 
capăt epidemiei TB la nivel mondial. Strategia OMS “Stop TB" aprobată de către Adunarea 
Mondială a Sănătății în anul 2014, solicită o reducere de 90% a numărului de decese TB şi o 
reducere de 80% a ratei de incidență TB până în 2030, comparativ cu 2015. 

Cu toate acestea, noi date OMS arată că povara TB la nivel mondial este mai mare decât cea 
estimată, iar ţările trebuie să se accelereze procesul de  prevenire, detectare şi tratare TBC pentru 
a atinge obiectivul Strategiei  "Stop TB" în următorii 15 ani. 

România este listată printre cele 18 țări de înaltă prioritate pentru a lupta împotriva tuberculozei 
(TB), în regiunea europeană a OMS. 

Potrivit datelor cuprinse în ultimul raportul global privind tuberculoza3, estimarea incidenței TB 
pentru România, în anul 2015, este de 84 cazuri4, numărul de notificări TB fiind de 15.1955 

 
 
 
 

                                                             
1
 aprobată  prin HG nr. 121/2015. 

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/  
3 Global Tuberculosis Report 
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250441/1/9789241565394-eng.pdf?ua=1  
4 la 100 000 de locuitori 
5 pagina 196 a Global Tuberculosis Report 
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Tabel 1 - Estimările de incidență TB, pentru România în anul 2015 (la o populaţie de 20 
milioane de locuitori.) 

 
Tabel 2 - Notificări de cazuri TB, pentru anul  2015 

 
Număr total de 

cazuri notificate 
Cazuri noi și de recidivă 

7 

 Notificate Diagnosticate  

rapid  

Cu statut 

cunoscut  HIV 

Pulmonar Confirmat 

bacteriologic 

(pulmonar) 

15 195 14 225 0 75 83 81 

 
III. Limitările analizei  
 
Prezenta analiză şi recomandările relevate au la bază cadrul normativ în vigoare la momentul 
octombrie 2016, având în vedere dinamica procesului legislativ în domeniul politicilor de 
sănătate. Pachetele de servicii în domeniul sănătăţii sunt actualizate anual sau la fiecare doi ani, 
în baza Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
Totodată, normele metodologice de aplicare a prevederilor contractului-cadru sunt actualizate pe 
cale de  consecinţă, după finalizarea termenilor contractului-cadru pentru noua perioadă de 
referinţă. 
 

Principalele acte legislative care reglementează, pe diverse paliere, domeniul tuberculozei 
în România şi în raport cu care a fost elaborată analiza, sunt prezentate în format tabelar 
în Anexă.  

 
 
IV. Evaluarea cadrului normativ aplicabil care reglementează sistemul de 
finanţare/decontare a serviciilor medicale TB  
 
În România, tuberculoza este considerată o problemă majoră de sănătate publică şi astfel, prin 
intermediul Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNCT), 
diagnosticarea şi tratarea TB precum și profilaxia contacților sau a persoanelor la risc, se acordă 
tuturor pacienţilor, în mod gratuit,  indiferent de statutul  de asigurare. 
 
Serviciile şi activităţile TB sunt finanţate prin diferite surse, inclusiv surse interne şi externe.  
 
 
 
 

                                                             
6
  la 100 000 de locuitori. 
7 Include cazuri pentru care istoria de tratament este necunoscută. 

Incidenţă (inclusiv HIV) Incidenţă (HIV-pozitiv) Incidenţă  (MDR/RR-TB)  

Număr (mii) Rată
6
 Număr (mii) Rată Număr (mii) Rată 

16 (14–19)  84 (72–97) 0.42 (0.35-

0.50) 

2.2 (1.8–

2.5) 

0.94 (0.73–1.1) 4.8 (3.7–5.6) 
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Potrivit fişei de ţară8 din ultimul raport global privind tuberculoza, pentru anul 2016, din totalul 
bugetului alocat TB, pentru România sursele de finanţare TB au avut următoarea pondere: 35 % 
finanțate pe plan intern, 46% finanțate la nivel internațional, 19% nefinanțată.   
 
Tabel 3 - Buget total (milioane USD) 

 

 

IV.A Condiţiile acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de 
plată ale acestora  

Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă9, în principal, în baza contractelor 
încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate (CNAS), având în vedere indicatori 
specifici spitalelor precum indicatori cantitativi şi indicatori calitativi10    

Unul dintre indicatorii cantitativi este numărul de paturi contractabile. La stabilirea numărului 
de paturi contractabile pentru fiecare spital, casele de asigurări de sănătate/direcţiile de sănătate 
publică, vor avea în vedere necesarul de servicii medicale pe specialităţi11, indicele mediu de 
utilizare a paturilor la nivel naţional, luat în calcul la stabilirea capacităţii spitalului funcţie de 
numărul de paturi contractabile fiind de 290 zile -  pentru secţii/compartimente de acuţi şi 320 
zile -  pentru secţii/compartimente de cronici şi îngrijiri paliative. 
Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale 
spitaliceşti luând în calcul numărul de paturi contractabile, în condiţiile prevederilor Hotărârii de 
Guvern nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014 – 
2016. 
Diagnosticul și tratamentul tuberculozei se realizează prin rețeaua naționala de pneumologie, în 
conformitate cu Ordinul nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare 
a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.  
Prima parte a tratamentului se desfășoară în regim de spitalizare continuă, ulterior în 
ambulatoriu, sub directa observare până la încheierea acestuia.  
Pacienții cu diagnostic de tuberculoză sunt spitalizați în secții/spitale de profil, care contractează 
cu casele de asigurări de sănătate în regim de plată pe zi de spitalizare.  
 
Spitalizarea cazurilor de TB pulmonară cu microscopie negativă şi extrapulmonară trebuie să fie 
limitată numai la cazurile severe; există posibilitatea reducerii duratei de spitalizare chiar la 
cazurile pulmonare cu microscopie pozitivă dacă tratamentul direct observat poate fi administrat 

                                                             
8https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FT
BCountryProfile&ISO2=RO&LAN=EN&outtype=html  
9 conform Art. 4 - (1) din anexa nr. 23 a OMS nr.763/2016 
10 gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată, de dotarea 
spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate;infecţii nosocomiale raportate la numărul total 
de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management;gradul de operabilitate înregistrat pe 
secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management; 
mortalitatea raportată la numărul total de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de 
management;numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de 
gardă), din care numărul cazurilor internate; gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru 
anul 2015, sau pentru perioada corespunzătoare, după caz. 
11 inclusiv pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor din alte judeţe, specialităţile deficitare şi condiţiile 
specifice existente la nivel local. 

__ 

 
Nefinanțată 

 
__ 

 
Finanțate la nivel internațional 

__ 

 
Finanțate pe plan intern 
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în ambulatoriu în condiții de izolare. 
 
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor spitaliceşti se elaborează de către 
comitetul director al unităţii, pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura unităţii, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a 
prevederilor contractului-cadru şi cu contractele colective de muncă. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor spitaliceşti se repartizează pe secţiile şi 
compartimentele din structura acestuia, execuţia corespunzătoare a bugetului fiind  un indicator 
al contractului încheiat între managerul spitalului şi şefii secţiilor şi compartimentelor din 
structura unităţii. 

Potrivit art. art. 5 din anexa nr. 23 a Ordinului nr. 763/2016, pentru anul 2016, suma contractată 
de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul 
precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi.  

Valoarea totală contractată de spitale
12 cu casele de asigurări de sănătate se constituie din 

următoarele sume, după caz: 
� suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti, pentru afecţiunile acute, a căror plată 

se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG, 
respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non DRG, se stabileşte astfel: 
    - număr de cazuri externate contractate x indice case-mix 2015 x tarif pe caz ponderat pentru 
anul 2015, respectiv 
      - număr de cazuri externate contractate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi 
Suma contractată (SC) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate, pentru servicii de 
spitalizare continuă pentru afecţiuni acute în sistem DRG, se calculează utilizând următoarea 
formulă:SC = P x (Nr_pat x IU_pat/DMS_ spital) x ICM x TCP

13 
Valoarea procentului de referinţă (P) este stabilită în raport de clasificarea spitalelor în funcţie de 
competenţe14 şi este:    a) pentru categoria I: P = 85%;   b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%;c) 
pentru categoria II: P = (P - 3)%;  d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%;  e) pentru categoria III: 
P = (P - 5)%;  f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%;  g) pentru categoria V: P = (P - 23)%;  h) 
pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%. 

� suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de 
tarif/zi de spitalizare pentru spitalele/secţiile pentru pacienți cronici (cazul spitalelor/secțiilor în 
care se tratează pacienții cu tuberculoză), finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală 
spitalicească. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de 
asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal menţionat mai jos:  

 

Tabel  4 - Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe secţie/compartiment15 

Denumire 
secţie/compartiment 

Codul 
secţiei/Compartimentului 

Tarif maximal pe zi de 
spitalizare pentru anul 
2016 

                                                             
12 Pentru anul 2016, suma contractată de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma 
contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi. 
13 În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor 
Planului naţional de paturi, în care nu sunt incluse paturile pentru secţiile şi compartimentele de ATI, IU_pat, DMS_ 
spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe 
caz ponderat şi, respectiv, indicele case-mix. 
14 conform prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind 
aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare 
15

 conform Anexei nr. 23 a Ordinului MS nr. 763/2016 
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Pneumoftiziologie 1301 200,20 

Pneumoftiziologie copii 1302 258,01 

Estimarea costurilor privind furnizarea medicamentelor pentru tratarea TB sensibilă la 
medicamente este de aproximativ 100 euro/caz, adăugându-se suplimentar şi costurile  privind 
spitalizarea în faza intensivă, apoi costurile de supraveghere a pacienţilor în faza de continuare. 
Potrivit Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei, costul spitalizării unui pacient cu TB 
MDR, timp de 90 de zile, fără alte complicaţii, este cuprins între aproximativ 12.000 USD şi 
18.000 USD.  

�   suma pentru spitalele de cronici precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici 
(prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) 
din alte spitale, care se stabileşte, după cum urmează: 

număr de cazuri externate x durata de spitalizare (tabelul 5) sau, după caz, durata efectiv 
realizată x tariful pe zi de spitalizare (tabelul 4) 

Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de 
media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului16  şi al judeţului, respectiv cazurile 
estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2016, în funcţie de numărul de paturi 
contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţii/compartimente 
de cronici şi de durata de spitalizare prevăzută în tabelul 5 sau, după caz, durata de spitalizare 
efectiv realizată, pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea 
prevăzută în tabel, dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. 

Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de 
cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a 
indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele vor ţine evidenţa acestor 
indicatori. 

Numărul de cazuri externate, obţinut în condiţiile prevăzute mai sus, se poate diminua prin 
negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, cu numărul de internări 
corespunzătoare anului 2015 pentru care nu se justifică internarea. 

Durata medie de spitalizare a fiecărui spital pentru anul 2016 este durata medie de spitalizare 
realizată de spital în anul 2015. Pentru spitalele cu o durată medie de spitalizare realizată în anul 
2015 mai mică decât media celor mai mici 5 durate de spitalizare pe secţii realizate în anul 2015, 
durata medie de spitalizare în anul 2016 este de 3,26 zile. 
 
Pentru spitalele de acuţi care nu sunt finanţate pe baza sistemului DRG, durata medie de 
spitalizare la nivel naţional – DMS nat - este de 6,22 zile. 

Durata de spitalizare pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută 
în anexa nr. 25 la Ordinul MS nr. 763 / 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017 şi se calculează ca medie a duratelor de spitalizare individuale17 
ale fiecărui caz externat de pe secţia respectivă şi validat, număr întreg cu două zecimale. 

 Durata de spitalizare efectiv realizată pe secţii/compartimente se calculează ca medie a duratelor 

                                                             
16

 ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, după caz. 
17 se calculează ca diferenţa matematică între data externării şi data internării. 
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de spitalizare individuale ale fiecărui caz externat şi validat de pe secţia respectivă, în perioada 
pentru care face decontarea şi este număr cu 2 zecimale. 

Tabel  5 - Durata de spitalizare pe secţii/compartimente valabilă pentru toate categoriile de 

spitale
18

 

Cod secţie Denumire secţie Durata de spitalizare pentru 
anul 2016 

1011 Boli infecţioase 6,52 

1291 
 

Pneumologie 
 

8,70 
 

1292 Pneumologie copii 
 

6,65 
 

1301 
 

Pneumoftiziologie 
 

33,33 
 

1302 
 

Pneumoftiziologie pediatrică 
 

22,21 
 

 

Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de 
spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie, având 
în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente 
fiecărui tip de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu 
destinaţie servicii medicale spitaliceşti.  

În completare faţă de contractele încheiate  cu CNAS, spitalele  pot primi sume  de la bugetul  
de  stat, prin  bugetul Ministerului Sănătății, sume care sunt utilizate numai pentru destinaţiile 
pentru care au fost alocate – spre exemplu: desfăşurarea activităților cuprinse în programele 
naţionale de sănătate şi/sau dotarea cu echipamente medicale în condiţiile legii, activităţi 
didactice şi de cercetare sau finanţarea activităţilor din cabinete de TB, drepturi de personal 
pentru rezidenţi. 
 
În ceea ce priveşte activităţile derulate prin intermediul Programului naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al tuberculozei (denumit în continuare PNCT), acestea se finanţează de 
la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, de la titlurile bugetare 20 
"Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". 
Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică din bugetul 
Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de 
specialitate care le implementează, însoţite de documentele justificative ale acestora, în raport cu 
gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior, disponibilul din cont rămas 
neutilizat,bugetul aprobat cu această destinaţie şi indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară. 
Pentru a avea o imagine clară a indicatorilor de evaluare TB, menţionăm aici datele avute în 
vedere pentru derularea PNCT  pentru perioada de referinţă 2015-201619: 
- număr bolnavi TB trataţi: 27.000/an; 
- număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza intensivă trataţi: 600/an; 
- număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza de continuare trataţi: 800/an; 
-  cost mediu estimat / examen radiologic: 27 lei; 
- cost mediu estimat / examen bacteriologic bK: 68 lei (microscopie şi cultură convenţională); 
- cost mediu estimat / antibiogramă seria I: 101 lei; 
- cost mediu estimat / antibiogramă serie lungă: 441 lei; 

                                                             
18 conform Anexei nr. 25 a Ordinului MS nr. 763/2016 
19

 potrivit ultimelor date cuprinse în Ordinul nr.386/2015privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016. 
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- cost mediu estimat / tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-DS: 15 lei / lună 
- cost mediu estimat /tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-MDR/XDR: 35 lei / 
lună 
- cost mediu estimat / test cutanat la tuberculină (TCT): 20 lei 
- cost mediu estimat / test IGRA (QuantiferonTB): 220 lei 
- cost mediu estimat / anchetă epidemiologică: 100 lei 
- cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 247 lei (terapie standard); 
- cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 360 lei (E / STR); 
- cost mediu estimat / bolnav TB tratat/an: 550 lei (regim II individualizat); 
- cost mediu estimat / bolnav cu TB-M/XDR în faza intensivă tratat: 9.000 lei; 
- cost mediu/pacient cu TB-M/XDR în faza de continuare tratat: 5.280 lei. 
- procentul cazurilor noi de tuberculoză cu anchetă epidemiologică din totalul cazurilor noi 
înregistrate: 90%; 
- procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicaţie pentru chimioprofilaxie: 90%; 
- procentul tuturor cazurile noi de TB, confirmate bacteriologic plus diagnosticate clinic 
(vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB înregistrate: 87%; 
-  procentul tuturor cazurile la retratament de TB, confirmate bacteriologic plus diagnosticate 
clinic (vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB înregistrate: 65%. 

Pentru îngrijirea pacienţilor cu TB MDR/XDR funcţionează două Centre de Excelenţă la 
Bucureşti şi la Bisericani (jud. Neamț) în cadrul căruia funcţionează o „comisie MDR“ formată 

din medici specialişti pneumologi cu autoritate profesională înaltă, care analizează cazurile 
adresate și stabilește schemele terapeutice adecvate. Comisia MDR din centrul de excelenţă 
analizează toate cazurile diagnosticate cu TB MDR/XDR, inclusiv cele care nu sunt internate în 
aceste Centre, pentru stabilirea schemelor de tratament. Cazurile nespitalizate în centre vor fi 

asistate în rețeaua teritorială de specialitate. 

Concluzionând, deşi tratamentul tuberculozei este gratuit în România pentru toate persoanele, 
indiferent de statutul de asigurat, accesul real la servicii, în special pentru cazurile cu forme 
rezistente ale bolii, se realizează printr-o combinație de activități și de resurse, care provin din 
programul național și din proiecte cu finanțare externă. Tratamentele formelor rezistente de boală 
sunt asigurate în special prin din finanțări ale Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei20 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009- 2014. Granturile acordate 
de Fondul Global vin în completarea şi susţinerea deficitului naţional, în ceea ce priveşte sumele 
alocate programelor de prevenire, de dotare cu infrastructură, de creare de capacități și de 
asigurare a diagnosticului rapid și a tratamentului pentru formele rezistente de boală. De 
asemenea, serviciile acordate pacienților cu tuberculoză sunt predominant medicale și lipsesc sau 
sunt foarte puțin dezvoltate o serie de servicii psihologice și sociale. 
 
Recomandări: 
 
Având în vedere faptul că actualmente multe dintre activitățile de prevenire, de creare de 
capacități și de asigurare a diagnosticului rapid și a tratamentului formelor rezistente de 
boală se desfășoară prin proiecte cu finanțare internațională care se vor finaliza în circa un 
an, este necesar transferul acestor activități și resurse în PNCT, cu creșterea 
corespunzătoare a bugetului acestuia.  Concomitent este necesară preluarea intervențiilor 
de suport pentru pacienți de către administrațiile publice locale. 

 
 
 

                                                             
20 www.theglobalfund.org 
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V. Achiziția de medicamente  
 
Ministrul Sănătăţii în calitate de unitate de achiziții publice, încheie acorduri cadru în numele și 
pentru unități sanitare, cu firmele selectate prin licitație publică; fiecare unitate încheie contracte 
subsecvente acordului cadru și îşi achiziționează medicamentele după obținerea unui aviz semnat 
de către Direcția de infrastructură și aparatură medicală din cadrul MS. 

Achiziția medicamentelor în cadrul PNPSCT se face de către unitățile sanitare, în limita 
bugetului alocat. Sumele prevăzute cu această destinaţie sunt asigurate din bugetul MS. 
Eliberarea medicamentelor se face prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare, pe bază 
de condică, atât pentru tratamentul spitalicesc cât şi pentru cel ambulatoriu. 

Medicamentele antituberculoase necesare realizării tratamentului profilactic (chimioprofilaxiei) 
la persoanele cu risc se achiziţionează din fonduri gestionate de Ministerul Sănătăţii pe 
componenta Prevenție, prin aceeaşi procedură ca și medicația pentru tratament. 

Cadrul legislativ actual permite numai achiziția de medicamente care sunt incluse în sublista C2 
din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate (HG 
720/2008 cu modificările și completările ulterioare). O serie de medicamente pentru tratamentul 
formelor rezistente de boala nu pot fi achiziționate decât prin proiecte internaționale.  

Recomandări:  

Asigurarea unor mecanisme permanente de achiziție a tuturor DCI-urilor recomandate de OMS 
pentru tratamentul tuberculozei.  

 
 
VI.A  Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

În România, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate21 se asigură de către medicii de 
specialitate împreună cu alt personal specializat şi autorizat în condiţiile legii şi se acordă prin 
structuri medicale, precum cabinetele medicale de specialitate sau furnizori autorizaţi pentru 

îngrijiri de specialitate la domiciliu. 

Potrivit Ordonanţei nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, legal constituite, 
pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete 
medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot sprijini furnizorii de servicii medicale de 
specialitate, la nivelul comunităţilor locale, financiar, material şi administrativ, inclusiv prin 
punerea la dispoziţie a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale/laboratoare, conform unor 
criterii obiective şi transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

VI.A.1 Dispensarele de Pneumoftiziologie - TB. 
  
Diagnosticul şi serviciile ambulatorii sunt furnizate şi prin intermediul celor 174 dispensare de 
pneumoftiziologie (denumite în continuare DPF), care, prin excepție, nu sunt incluse în categoria 
furnizorilor de servicii medicale ambulatorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
                                                             
21

 art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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Dispensarele constituie structura sanitară de bază în coordonarea problemelor de supraveghere și 
control ale TB în teritoriul arondat.  
 
DPF este încadrat cu un număr variabil de medici pneumologi şi de cadre medii sanitare; DPF 
asigură servicii medicale unui teritoriu cu o populaţie de peste 50.000 de locuitori, fiind 
responsabil pentru aplicarea şi monitorizarea PNPSCT în teritoriul arondat. 
 
Dispensarele TB sunt unități fără personalitate juridică, în structura unor spitale, finanţate parţial de 

Ministerul Sănătăţii  - care prevede  o linie bugetară separată pentru salariile personalului care lucrează în 

dispensare. Astfel, medicii din dispensarele de pneumoftiziologie sunt salariați ai spitalelor în 
structura cărora se află dispensarele (salariile sunt finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății) și nu au contracte de furnizare de servicii medicale în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate; ei pot elibera însă prescripții medicale și bilete de trimitere pentru alte patologii, 
în baza unor convenții încheiate  între  Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană” 
 
Potrivit Ghidului  metodologic de implementare a programului naţional de prevenire, 
supraveghere și control al tuberculozei22, printre activităţile desfășurate la nivelul DFP se 
numără: 
- depistarea cazurilor de tuberculoză prin controlul simptomaticilor respiratori şi suspecţilor TB 
prin examen clinic, radiografie toracică şi, după caz, examen spută - microscopie şi cultură şi 
controlul contacţilor TB şi al altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză prin examen clinic, 
radiografie toracică, iar la copii suplimentar prin IDR la PPD (test cutanat la tuberculină); 
- asigurarea, în colaborare cu medicul de familie, a tratamentului profilactic prin 
autoadministrare pentru contacţii cazurilor contagioase, la grupa de vârstă 0-19 ani, precum şi 
pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză23, precum şi 
administrarea tratamentului continuu, complet și de bună calitate, sub directă observare la 
bolnavii cu tuberculoză care au domiciliul real în teritoriul arondat epidemiologic; 
- colaborarea cu medicii de familie şi supervizarea activităţii acestora în depistarea tuberculozei 
şi administrarea tratamentului sub directă observare; 
- efectuarea, în colaborare cu medicul de familie, a investigaţiei epidemiologice şi asigurarea 
implementării măsurilor necesare atunci când se descoperă un caz de tuberculoză; 
- asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite 
informaţii şi recomandări privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care 
gestionează cazul cât şi spre registrul naţional de evidenţă din Institutul de Pneumoftziologie 
„Marius Nasta“ Bucureşti; 
- raportarea datelor statistice specifice şi indicatorilor de derulare ai programului către DSP 
judeţene și a municipiului Bucureşti ; 
- efectuarea de vizite de monitorizare a activităţilor din cadrul programului la cabinetele 
medicilor de familie din teritoriul arondat. 
 
Recomandări:  
 
- Reproiectarea mecanismului de finanțare pentru controlul tuberculozei, prin asigurarea 
continuității între finanțarea serviciilor spitalicești (prin casele de asigurări de sănătate), a 
serviciilor furnizate în dispensarele de pneumoftiziologie și a serviciilor furnizate de medicii 
de familie pentru pacienții cu tuberculoză, cu accent pe dezvoltarea componentei 
ambulatorii și comunitare a îngrijirilor. 

 
                                                             
22 aprobat prin Ordinul MS nr. 1171/2016 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului 

naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 
23 cu infecţie HIV,imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent ori temporar, tratamente 
imunosupresive, cortizonice, citostatice. 
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VI.A.2 Medicul de familie 

În România, medicii de familie furnizează majoritatea serviciilor de asistenţă medicală primară. 
Sumele alocate pentru finanţarea asistenţei medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor 
politicii naţionale de sănătate publică24 
Medicii de familie lucrează independent de sistemul sanitar de stat. Aceştia sunt contractaţi şi 
plătiţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a furniza asistenţă medicală 
unei liste specifice de persoane asigurate.  
Deşi medicii de familie nu fac parte din reţeaua formală de TB, aceştia – împreună cu asistenţii 
lor – au jucat un rol important în trimiterea cazurilor de TB, identificarea contacţilor şi 
continuarea tratamentului. Acest rol a fost afectat de modificări în modul de compensare a 
medicilor de familie pentru servicii de TB. În trecut, medicii de familie erau plătiţi pentru 
diagnosticarea şi supravegherea pacienţilor cu TB, dar guvernul a încetat aceste plăţi în 2010, 
trecând la o structură de tip plată pe serviciu, cu decontarea foarte limitată a asistenţei medicale 
pentru TB.  
Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al 
asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare care se ia în calcul pentru 
stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 
1.800 persoane. 

Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe 
persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe 

serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale. 

CNAS plăteşte medicii de familie conform punctelor acordate la numărul de pacienți evaluaţi  și 
a serviciilor prestate, indicatori a căror pondere este stabilită în fiecare an în conformitate cu 
contractul-cadru. 
Numărul total de puncte este ajustat în funcție de un gradul profesional și condițiile de lucru, 
pentru a încuraja dezvoltarea profesională și atragerea medicilor în zonele izolate25. Totodată, 
medicii de familie tineri primesc stimulente financiare pentru deschiderea unui cabinet de 
medicină de familie. 
 
Suma cuvenită prin plata "per capita" se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat 
în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista 
medicului de familie, cu valoarea stabilită pentru un punct.  
 
Tabel 4 - numărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu 
vârsta persoanei asigurate înscrise: 

 
Grupa de vârstă 0 - 3 ani 4 - 59 ani 60 ani şi peste 

Număr de 
puncte/persoană/an 

11,2 7,2 11,2 

 
Valoarea minimă garantată a punctului per capita, unică pe ţară, este de 4,3 lei, valabilă pentru 
anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a punctului per capita, 
unică pe ţară, este de 4,6 lei26. 
Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi 

                                                             
24 art.86 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, forma actualizată. 
25 spre exemplu, pentru cabinetele medicale organizate în localităţile care se găsesc total sau parţial în aria 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se aplică un procent de majorare de 200% 
26

 Alin. (1) al art. 8 al Ordinului MS 763/2016 aşa cum a fost modificat  de pct. 1 al art. I din Ordinul MS nr. 1.098 
din 30 septembrie 2016. 
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este de 2 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă 
garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,1 lei. 
 
Dezavantajul sistemului de puncte este reducerea numărului de puncte după depăşirea unui 
anumit număr de pacienţi pe listele medicilor de familie, fapt care echivalează unei limitări a 
plăţii pe serviciu medical; pe de altă parte, măsura este justificată însă prin necesitatea asigurării 
calităţii actului medical, prin descurajarea înscrierii prea multor pacienți pe listele medicului de 
familie. 
Astfel,  în situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie 
depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte 
ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează: 
  -  cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000; 
  -  cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000; 
  - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. 
 
Spre exemplu, în prezent potrivit contractului-cadru în vigoare se acordă decontare pentru o 
singură consultaţie  per persoană (5,5 puncte pentru fiecare caz)  pentru fiecare boală cu potenţial 
endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ 
de medicul de familie. Totodată, pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru 
consultaţii la cabinet pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical27, se ia în calcul o 
medie de 20 de consultaţii/zi calculată în cadrul unui trimestru, dar nu mai mult de 40 de 
consultaţii/zi. 

Din cauza acestui sistem de decontare, toate celelalte servicii legate de TB care pot fi prestate 
prin cabinetele de medicină de familie28 nu  beneficiază de modalităţi de decontate specifice, 
fiind incluse în plata per capita, fapt care a dus la  scăderea motivației medicilor de familie să 
ofere servicii medicale pacienților TB. 

Recomandări: 

 - Dezvoltarea unui sistem de punct per serviciu, care să motiveze medical de familie să se 
implice în identificarea activă a cazurilor de TB și în asigurarea TSS pentru pacienții cu 
tuberculoză. 

 
VI.A.3 Asistentul comunitar 

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul 
Sănătății, prin structurile sale din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate publică județene și a 
municipiului București, iar controlul acesteia se exercită de către Ministerul Sănătății. 

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari (AMC) și mediatorii 
sanitari (MS) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin 

bugetul Ministerului Sănătății. 

AMC sunt angajaţi pe bază de contract individual de muncă care se încheie cu autoritatea 
administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Salarizarea se 
suportă din bugetul local, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

                                                             
27 luând în considerare media de 15 minute pentru fiecare vizită. 
28

 de exemplu, tratamentul sub observare directă  - DOT, urmărirea contacților TB, urmărirea administrării 
tratamentului sau  educație. 
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Autoritățile locale pot contribui din surse proprii la finanțarea cheltuielilor de personal și pot 
angaja și alte categorii de personal care furnizează servicii medicale, sociale sau educaționale, cu 
asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din surse proprii și cu încadrarea în bugetul aprobat, 
dar sunt și responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri și servicii necesare întreținerii și 
funcționării centrelor comunitare integrate. 

Recomandări: 

- Dezvoltarea unor proceduri privind implicarea AMC în identificarea activă și în 
asigurarea TSS pentru pacienții cu tuberculoză în comunitate. 

-  Definirea clară a rolului și responsabilităților AMC în domeniul tuberculozei. 

 - Asigurarea unei acoperiri adecvate cu AMC, în particular în mediul rural și în localitățile 
marginalizate (cu proporție mare de populație vulnerabilă). 

VII. Analiza discontinuităților între legislația actuală și Strategia națională de control al TB 
2015-2020 ( denumită în continuare SNCTB) 

Mai jos sunt enumerate câteva dintre aspectele principale referitoare la activitățile conexe 
tratamentului TB,  cu menţiunea că prezentarea nu are caracter exhaustiv, iar analiza privind 
legislaţia se interpretează coroborat cu  informaţiile cuprinse în Anexă. 
 

Dezvoltare și implementare de politici pentru controlul TB în România  
 
Potrivit SNCTB ar trebui asigurate resurse suficiente în sensul dezvoltării şi implementării de 
reforme majore cu scopul de a schimba sistemul actual de asistenţă pentru cazurile de TB 
internate şi tratate în ambulatoriu, cu scopul  reducerii costurilor de spitalizare şi  redirecţionarea 
resurselor către serviciile ambulatorii şi centrate pe pacient.  
Nu am identificat pârghiile pentru asigurarea unui sistem cu resurse, organizat şi coordonat, cu 
suficiente resurse umane şi de altă natură. Spre exemplu, nu am identificat prevederi care să 
abordeze nevoile medicale şi nemedicale ale bolnavilor de tuberculoză, cum ar fi sprijinul social 
si psihologic (limitat) pentru pacienţii cu TB. Lipsesc strategiile care sprijină aderenţa la 
tratament, inclusiv Tratamentul Direct Observat (DOT) şi stimulente şi ajutoare adecvate. 
Nu am identificat prevederi care să vină în sprijinul sectorului public, a medicilor de familie şi a 
asistenţilor medicali în vederea furnizării de îngrijiri şi servicii de tip ambulatoriu şi la nivel 
comunitar pentru TB, potrivit activităţilor cheie menţionate de SNCTB. 
 
Finanţarea activităţilor de control al TB  
 
Potrivit datelor din cuprinsul SNCTB 29, finanţarea anumitor activități se realizează în principal 
din surse externe. Având în vedere că acest tip de finanțări sunt de obicei limitate la anumite 
perioade de timp - spre exemplu sumele finanţate prin Granturile norvegiene care se termină în 

2017- asigurarea tratamentului pacienţilor TB şi mai ales a celor cu forme rezistente la tratament, 
este pus mereu sub semnul incertitudinii în ceea ce privește accesul la medicamente. 
Potrivit ultimelor modificări30 aduse bugetului alocat programelor naţionale de sănătate publică 
aprobate pentru anul 2016, bugetul alocat PNCT a scăzut în perioada de referinţă 2015-2016  de 
la 20.258.000 lei în 2015 la 17.564.000 lei în 2016. În raport cu cele de mai sus şi  cu obiectivele 

                                                             
29 Tabelul 39 Bugetul pe ani şi surse de finanţare (RON) 
30

 Ordinul MS nr. 931/05 august 2016 de modificare a Ordinului nr. 386 / 2015 privind aprobarea Normelor tehnice 

de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 
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propuse prin SNCTB, resursele financiare alocate PNCT ar trebui majorate pe plan intern. 
Sistemul financiar pentru sănătate este construit de o manieră care încurajează spitalizarea 
costisitoare şi adesea nenecesară a pacienţilor cu TB, în locul consolidării tratamentului 
ambulatoriu al TB şi astfel sistemul de decontare ar trebui revizuit. 
 
Achiziţia de medicamente  
 
Legislaţia română solicită ca medicamentele să fie achiziţionate exclusiv prin licitaţie. Nu sunt 
acoperite toate medicamentele recomandate de către OMS pentru tratamentul TB MDR şi TB 
XDR31. Medicamentele critice nu sunt disponibile din cauza lipsei aprobării MS, rezultând 
achiziţia de alternative mai scumpe şi mai puţin adecvate. 
Spre exemplu, în ceea ce priveşte achiziţia de MLD, România este eligibilă să achiziţioneze 
MLD recomandate, la un preţ semnificativ redus prin intermediul Global Drug Facility (GDF), 
dar procedura naţională nu permite acest lucru, întrucât plata se poate face în termen de 60-90 de 
zile de la livrare, iar Global Drug Facility funcţionează pe principiul plăţii în avans. 
Deşi SNCTB stipulează şi necesitatea dezvoltării unui sistem mai eficient de planificare şi 
gestionare a medicamentelor anti-TB, care să poată monitoriza la nivel naţional comenzile, 
consumul şi stocurile, cu suficiente resurse şi alocări pentru achiziţie, nu am identificat prevederi 
în acest sens.  
 
Furnizarea de îngrijiri şi servicii pentru TB   
 
Rolul societăţii civile şi al organizaţiilor neguvernamentale în tratarea şi susţinerea controlului 
TB este limitat în România. SNCTB menţionează ca o limită numărul redus al ONG-urilor active 
în domeniul TB şi necesitatea extinderii serviciilor acestora, îndeosebi a celor care oferă servicii 
persoanelor cu risc mare de îmbolnăvire (persoane fără adăpost, consumatori de droguri).  
Dincolo posibilitatea înfiinţării şi organizării de cabinete medicale furnizoare de servicii 
medicale în regim ambulatoriu32 de către organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu 
activităţi medicale, nu am identificat alte prevederi care să asigure extinderea serviciilor 
furnizate33 de către ONG-uri pacienţilor cu TB şi întărirea rolului acestora în îngrijirea în regim 
ambulatoriu a pacienţilor cu TB, mai ales în ce priveşte aderenţa la tratament. 
 
Există  limitării financiare în ceea ce priveşte  desfășurarea de  activităţi de advocacy, având în 
vedere că  aceste activităţi depind, în principal, de finanţarea externă şi nu sunt sprijinite din 
resurse interne.  

Nu am identificat   reglementări clare privind îmbunătăţirea coordonării serviciilor sanitare între 
reţeaua TB şi reprezentanţii medicilor de familie şi lucrătorilor comunitari.  
 
Medici de familie  
 
Având în vedere declinul vizibil în ceea ce priveşte implicarea medicilor de familie în activităţi 
de sănătate publică şi îngrijirea pacienților  cu TB, nu au fost operate până în prezent modificări 
ale Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2016-2017 34 în ceea ce priveşte modalităţile de decontare a serviciilor furnizate de 
medici de familie în vederea furnizării de îngrijiri şi servicii de tip ambulatoriu pentru TB 

                                                             
31 pacienţii TB MDR  au ca ca singură opţiune ciprofloxacina, cu rezultate slabe. 
32 potrivit art.16 din Ordonanţa nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
33 spre exemplu, tratamentul sub directă observaţie, distribuţie de stimulente/tichete sociale, consiliere şi suport în 
vederea menţinerii aderenţei. 
34 Ordinul nr. 763/2016  
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VIII. Concluzii şi recomandări pentru implementarea Strategiei naționale de control al TB 
și îmbunătățirea controlului tuberculozei în România 
În timp ce tratamentul direct observat (DOT) rămâne o piatră de temelie a îngrijirilor TB, 
modelele eficiente de îngrijire în ambulatoriu ar trebui să întruchipeze o abordare holistică, 
centrată pe pacient de a sprijini aderenţa la tratament, în contextul nevoilor individuale ale 
fiecărui pacient şi luând în considerare  vulnerabilitățile social și economice. 

În prezent, pacienții cu TB sunt trataţi în mod curent în spitale pentru perioade lungi de timp. 
Acest lucru este adesea lipsit de fundamentare, având în vedere că în cele mai multe cazuri, 
tratamentul în ambulatoriu este mult mai adecvat.  
Avantajele principale ale redirecționării tratamentului TB de la spital la structuri de îngrijire în 
ambulatoriu sunt eficacitatea procesului în raport cu costurile pe care le implică (rentabilitatea).  
Astfel, autoritățile din domeniul sănătății ar trebui să revizuiască politicile de sănătate publică 
incidente în sensul elaborării şi implementării de criterii clare și stricte de spitalizare/ externare 
pentru pacienții TB, astfel încât obiectivul tranziţiei spre tratamentul în ambulatoriu să fie atins 
într-un orizont de timp rezonabil.  

Totodată, rolul actorilor implicaţi ar trebui să fie consolidat, resursele financiare redirecționate 
corespunzător și serviciile de sănătate extinse și adaptate pentru a satisface nevoile pacienţilor. 
Organizațiile societății civile și comunităților locale ar trebui să fie implicate în toate aspectele 
acestor activități, deoarece sprijinul lor poate accelera foarte mult progresul.  
Se impun deasemenea şi campanii de educare pentru a informa atât furnizorii de asistenţă 
medicală, cât şi comunităţile vizate în legătură cu beneficiile tratamentului în ambulatoriu. 
 
Ca etapa preliminară în creşterea implicării în ceea ce priveşte tratamentul TB, dispensarele sau 
clinicile TB pot juca un rol important dacă li s-ar consolida rolul în ceea ce priveşte, spre 
exemplu, prevenirea, detectarea, controlul infecției, educația comunitară, sprijin social și de 
mobilizare a persoanelor și populațiilor cu risc ridicat de contaminare. 
 
Având în vedere cele de mai sus şi ținând cont de recomandările OMS, următoarele măsuri 
pot fi relevante: 

1. Elaborarea unor metode de finanţare orientată spre pacienţi, spre exemplu, combinarea 
serviciilor furnizate de diferiţii furnizori de service medicale (în cadrul spitalelor, dispensarelor 
TB, cabinetelor de medicină de familie şi asistenţă comunitară) şi modificarea corespunzătoare a 
cadrului normativ care reglementează metodele de plată aferente acestor servicii, de o manieră 
satisfăcătoare pentru toţi actorii implicaţi.  
O atare metodă ar putea duce şi la flexibilizarea criteriilor de organizare internă la nivelul 
structurilor spitaliceşti (suplimentarea/reducerea numărul de paturi dedicate TB de o manieră 
facilă), adaptarea capacităţii/necesităţii de cadre medicale (în raport cu necesităţile clinice şi 
epidemiologice) şi, după caz, posibilitatea adoptării de practici alternative de gestionare a 
cazurilor. 
 
2. Asigurarea susţinerii financiare a PNCT, din surse interne, prin creşterea sumelor care 
constituie bugetul alocat pentru asigurarea tratamentelor şi a diagnosticului rapid al TB, prin 
modificări aduse actului normativ care aprobă Normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică (pentru anii de referinţă vizaţi

35
) 

 
3. Configurarea sistemului centralizat de achiziţie pentru medicamentele anti-TB astfel încât să 
permită achiziția de rutină pentru toate medicamentele necesare asigurării continuității 
tratamentului, în special pentru pacienții cu forme rezistente de boală. 

                                                             
35 la momentul actual, în vigoare este OMS nr. 386/2015. 
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4. Modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare şi a prevederilor Contractului-
Cadru pentru următoarea perioadă de contractare, în ceea ce privește responsabilitățile de 
sănătate publică ale medicilor de familie în general și responsabilitățile privind depistarea activă, 
supravegherea și tratamentul direct observat al tuberculozei în special, precum și stimulentele 
financiare aferente acestor activități (posibil prin dezvoltarea sistemului de punct per serviciu de 
o manieră motivantă), astfel încât furnizarea acestor servicii să nu fie opțională și să atingă 
indicatori rezonabili de calitate. 
 
5. Modificarea și completarea Ghidului  metodologic de implementare a programului naţional de 
prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin OMS nr. 1171/2015, privitor la 
criteriile de spitalizare, respectiv criteriile și mecanismul de externare a pacienților TB, pentru a 
muta tratamentul pacienților cu preponderență în regim ambulatoriu, cu respectarea unor 
indicatori rezonabili de calitate. Astfel, în raport cu revizuirea criteriilor de spitalizare, având în 
vedere că există doar două coduri pentru diferențierea activităților TB în funcţie de denumirea 
secţiei/compartimentului (conform tabelului 4 şi 5 de mai sus), este recomandat a se introduce 
noi coduri specifice – spre exemplu pentru secțiile de  TB rezistentă sau MDR - prin modificarea 
corespunzătoare a Ordinului MS nr. 457/2001privind reglementarea denumirii şi codificării 
structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare 
din România. 
 
6. Având în vedere aprobarea de către guvern a Legii asistenței medicale comunitare36, cu 
oportunitatea dezvoltării normelor de aplicare a legii și a cadrului conceptual privind serviciile 
comunitare integrate se impune o analiză a modelelor de servicii comunitare dezvoltate în ultimii 
ani prin proiectele cu finanțare internațională, redefinirea rolului asistentului medical comunitar 
în comunități și a instrumentelor sale de lucru, redefinirea mecanismului de colaborare cu 
medicul de familie, redefinirea rolurilor instituțiilor județene și centrale în susținerea asistenței 
comunitare. 
 
7. Având în vedere dezvoltarea precară a serviciilor de susținere socială, se impune modificarea 
şi completarea cadrului legal în vederea implicării şi contractării ONG-urilor şi lucrătorilor 
comunitari care lucrează cu grupuri la risc. 
 
8. Reformarea finanțării și a sistemului de achiziții necesită și ameliorarea sistemului 
informațional, prin dezvoltarea de instrumente care să permită o evaluare mai facilă a stocurilor 
de medicamente și a predicțiilor privind necesarul acestora și, posibil, prin amelioarrea 
Registrului național.  
Revizuirea legislaţiei cadru în domeniul sănătăţii pentru implementarea noului model de îngrijire 
a bolnavilor cu TB, atât la nivelul spitalelor cu accent pe tratamentul în ambulatoriu cât şi la 
nivel local, poate fi realizată după finalizarea Proiectului –Pilot recomandat de către experţii 
OMS37 şi cu sprijinul factorilor de decizie în domeniul  politicilor de sănătate la nivel naţional ( 
nivel central, Ministerul Sănătăţii).  

 

IX. Anexă 

Rezumat al actelor legislative relevante  în domeniul controlului  tuberculozei  în România. 

                                                             
36 Proiectul urmează să parcurgă și procedura aprobării de către Parlament – care poate aduce modificări formei 
aprobate de Guvern. 
37
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