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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 16.03.2017 in baza :

-  HG nr.  161/2016 pentru  aprobarea  pachetelor  de servicii  si  a  Contractului-Cadru care

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de

sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare,

             -  Ordinului MS/CNAS nr 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare in anul 2017 a HG nr. 161/2016.

-  Ordinului  MS/CNAS  nr.  1249/1196/2016  pentru  aprobarea  regulamentelor-cadru  de

organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 161/2016,

-  Ordinului MS/CNAS nr.  1248/1195/2016  privind  aprobarea  criteriilor  ce  stau  la  baza

indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr.161/2016.

S-a intrunit comisia mixta  formata din reprezentantii :

CAS BACAU   - ec. Alla IUGA
      - cons. Carmen POPA

DSP Bacau      - chim. Corina ADAM
     - dr. Alina MUNTEANU

Colegiul Medicilor – dr. Camelia FILIMON

Comisia s-a intrunit pentru urmatoarele :

Stabilirea numarului necesar total de investigatii paraclinice pe judet si repartizarea fondului
alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri: analize de laborator; anatomie patologice; investigatii de
radiologie, imagistica medicale; explorari functionale, medicina nucleara.

La stabilirea  numărului  necesar  total  de investigaţii  paraclinice pentru  judeţul  Bacau şi
repartizarea  fondului  alocat  pentru servicii  paraclinice  pe tipuri,  respectiv:  analize  de laborator;
anatomie patologică; investigaţii de radiologie, imagistică medicală; explorări funcţionale, se au în
vedere următoarele criterii:
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    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului Bacau, structura pe grupe de vârstă, utilizând
ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;

    b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului  Bacau;
    c)  numărul  total  de servicii  medicale  paraclinice  (analize de laborator  şi  investigaţii

paraclinice de radiologie şi imagistică medicală) contractate şi decontate în ultimii 2 ani (analiza se
va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:

    1. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu
evidenţierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie),
raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

    2. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe
fiecare  tip  de  analiză,  raportat  la  numărul  total  de analize  medicale  de laborator  contractate  şi
decontate în ultimii 2 ani;

    3. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală contractate şi
decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de explorări funcţionale), raportat la numărul
total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

    4. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi explorări
funcţionale contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe tipuri de investigaţii, raportat la numărul
total  de  investigaţii  paraclinice  de  radiologie  -  imagistică  medicală  şi  explorări  funcţionale
contractate şi decontate în ultimii 2 ani;

    d) numărul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de
coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2
ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:

    1. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare)
care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor
care au beneficiat  de servicii  medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice şi de
citologie);

    2. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare)
care au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală în ultimii 2 ani (cu
evidenţierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcţionale);

    e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu
destinaţia servicii medicale paraclinice în anii respectivi;

    f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;
    g)prevederile actelor normative ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor

medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

CAS BACAU      - ec. Alla IUGA
      - cons. Carmen POPA

DSP Bacau           -    chim. Corina ADAM
- dr. Alina MUNTEANU

Colegiul Medicilor – dr. Camelia FILIMON

Secretar comisie  -  Ref. Simona Axente



HOTARAREA COMISIEI:

Avand in vedere:

- criteriile expuse in tabelele anexate  care cuprind date centralizate din baza de date a CAS Bacau,

- tarifele prevazute in Normele de aplicare in anul 2017 a Contractului-Cadru pentru anii 2016-

2017, 

  -adresabilitatea in crestere catre acest tip de servicii, datorata si incidentei bolilor oncologice in

crestere

 -  directionarea  fondurilor  alocate  pentru  investigaţiilor  paraclinice  de  radiologie  -  imagistică

medicală, medicină nucleară şi explorări funcţionale preponderent catre  examinarile mai scumpe,

pe care asiguratii cu probleme de sanatate le-ar putea suporta mult mai greu decat anumite analize

uzuale si mult mai ieftine,

- fondurile alocate pentru investigatii medicale paraclinice pentru aprilie-decembrie 2017 

- dosarele de contractare depuse la sediul CAS Bacau in perioada 08.03.2017-14.03.2017 si validate

Repartizarea  fondului  alocat  pentru  servicii  paraclinice  pe  tipuri  pentru  perioada  aprilie

-decembrie 2017 este urmatoarea:

 pentru analize de laborator procentul de 64,5% se pastreaza ca si in anul 2016, , 

 pentru anatomie patologica se modifica procentul alocat ramane de 1%, 

  pentru radiologie si imagistica medicala procentul scade de la 34,00% la 34,25 % 

 pentru medicina nucleara 0,25%

   pentru explorari functionale  ramane 0%

Numarul necesar  total de investigatii paraclinice pentru 2017 calculat astfel: numarul total de

investigatii medicale paraclinice  realizate in anul 2016 pe tipuri indexat cu  20%

       In vederea stabilirii acestora s-au avut in vedere si :

- totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi

pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date

puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică  

- numărul de asiguraţi la nivelul judeţului pe urban si rural si pe zone –anexa nr.2-3.

- fondurile alocate cu destinaţia servicii medicale paraclinice in anii 2015-2017 – anexa nr. 1,

-  numarul  total  de  servicii  medicale  paraclinice  (analize  de  laborator  şi  investigaţii

paraclinice de radiologie şi imagistica medicala) contractate şi decontate in 2015-2016 –

anexa nr.1

-   numărul  de  analize  medicale  de  laborator  contractate  şi  decontate  in  2015-2016  (cu

evidenţierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice şi de

citologie), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate

in 2015-2016 – anexa nr.1



-  numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate in 2015-2016 - pe fiecare

tip  de  analiză,  raportat  la  numărul  total  de  analize  medicale  de  laborator  contractate  şi

decontate in 2015-2016 –anexa nr.4 si 5

-  numărul  de  investigaţii  paraclinice  de  radiologie  şi  imagistică  medicală  contractate  şi

decontate  in  2015-2016 (cu evidenţierea  numărului  de explorări  funcţionale),  raportat  la

numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani –anexa

nr.1

-  numărul  de  investigaţii  paraclinice  de  radiologie  -  imagistică  medicală  şi  explorări

funcţionale  contractate  şi  decontate  in  2015-2016  -  pe  tipuri  de  investigaţii,  raportat  la

numărul  total  de investigaţii  paraclinice  de radiologie  -  imagistică  medicală  şi  explorări

funcţionale contractate şi decontate in 2015-2016 – anexa nr.4 si 5

-  numărul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de coduri

numerice personale/coduri unice de asigurare) in 2015-2016  anexa nr. 1

- numarul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care

au beneficiat  de analize  medicale  de laborator  in  2015-2016 (cu evidenţierea  numărului

celor  care  au  beneficiat  de  servicii  medicale  paraclinice  de  anatomie  patologică:

histopatologice şi de citologie)- anexa nr.1

- numarul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care

au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală in 2015-2016

(cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcţionale)-anexa nr. 1

PRESEDINTELE COMISIEI
Dr. Mihai HAMCIUC
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