
1.2 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE
SPITALIZARE CONTINUĂ FINANŢATE PE BAZĂ DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE AL SPITALULUI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA LUNA IUN ANUL 2018

Anexa 3-cCAS Olt

1.2. a

Secţia/compartimentul*

Nr. cazuri
externate si

raportate la CAS Fără cazuri reinternate şi
transferate

Nr. cazuri
externate

raportate si
nevalidate

Nr. cazuri externate raportate şi validate**)

Cazuri reinternate şi
transferate***)

C1 C2 C3 C4 C5=C2-C3-C4

Recuperare medicala neurologie
21 20 10

Compartiment de recuperare neuro-
motorie copii

16 15 10

Sectia Recuperare, medicina fizica
si balneologie

101 101 00

Secţia boli cronice 36 35 10

TOTAL SPITAL 171 3174

*) Secţii/compartimente de cronici prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS.
**) validarea cazurilor rezolvate se face de către CAS conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere si confirmarea cazurilor din punct
de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
***) conform art. 96 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la HG nr. 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

0

1.2. b

Secţia/compartimentul*

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate si raportate

la CAS

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi nevalidate

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi validate**)

C1 C2 C4=C2-C3C3

Pneumoftiziologie 837 0837

Neonatologie (prematuri) aferente
unei maternitati de

148 28120
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TOTAL SPITAL 28985 957

*) În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi
penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum si pentru sectiile/compartimentele de neonatologie –
prematuri din maternitătile de gradul II si III (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2), pneumoftiziolgie adulti si copii (cod de secţie 1301 şi 1302), psihiatrie
cronici (cod de secţie 1333.1 1333.2)
**) Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere, după caz,
si numărul de cazuri externate si raportate, confirmate din punct de vedere  al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - Director general

CIOCAN VALENTIN-FLORIN

NOTĂ: Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI şi pe
hârtie.
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Anexa 3-c
CAS Olt

1.2 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE
SPITALIZARE CONTINUĂ FINANŢATE PE BAZĂ DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE AL SPITALULUI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA LUNA IUN ANUL 2018

1.2. a

Secţia/compartimentul*

Nr. cazuri
externate si

raportate la CAS Fără cazuri reinternate şi
transferate

Nr. cazuri
externate

raportate si
nevalidate

Nr. cazuri externate raportate şi validate**)

Cazuri reinternate şi
transferate***)

C1 C2 C3 C4 C5=C2-C3-C4

TOTAL SPITAL 0 00

*) Secţii/compartimente de cronici prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS.
**) validarea cazurilor rezolvate se face de către CAS conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere si confirmarea cazurilor din punct de
vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
***) conform art. 96 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la HG nr. 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

0

1.2. b

Secţia/compartimentul*

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate si raportate

la CAS

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi nevalidate

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi validate**)

C1 C2 C4=C2-C3C3

TOTAL SPITAL 00 0

*) În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi
penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum si pentru sectiile/compartimentele de
neonatologie – prematuri din maternitătile de gradul II si III (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2), pneumoftiziolgie adulti si copii (cod de secţie 1301 şi
1302), psihiatrie cronici (cod de secţie 1333.1 1333.2)
**) Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere, după
caz, si numărul de cazuri externate si raportate, confirmate din punct de vedere  al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - Director general

CIOCAN VALENTIN-FLORIN

NOTĂ: Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI şi pe
hârtie.
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Anexa 3-c
CAS Olt

1.2 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE
SPITALIZARE CONTINUĂ FINANŢATE PE BAZĂ DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE AL SPITALULUI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA LUNA IUN ANUL 2018

1.2. a

Secţia/compartimentul*

Nr. cazuri
externate si

raportate la CAS Fără cazuri reinternate şi
transferate

Nr. cazuri
externate

raportate si
nevalidate

Nr. cazuri externate raportate şi validate**)

Cazuri reinternate şi
transferate***)

C1 C2 C3 C4 C5=C2-C3-C4

TOTAL SPITAL 0 00

*) Secţii/compartimente de cronici prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS.
**) validarea cazurilor rezolvate se face de către CAS conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere si confirmarea cazurilor din punct
de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
***) conform art. 96 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la HG nr. 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

0

1.2. b

Secţia/compartimentul*

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate si raportate

la CAS

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi nevalidate

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi validate**)

C1 C2 C4=C2-C3C3

TOTAL SPITAL 00 0

*) În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau
urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum si pentru sectiile/compartimentele de
neonatologie – prematuri din maternitătile de gradul II si III (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2), pneumoftiziolgie adulti si copii (cod de secţie 1301 şi
1302), psihiatrie cronici (cod de secţie 1333.1 1333.2)
**) Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere, după
caz, si numărul de cazuri externate si raportate, confirmate din punct de vedere  al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - Director general

CIOCAN VALENTIN-FLORIN

NOTĂ: Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI şi pe
hârtie.
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Anexa 3-c
CAS Olt

1.2 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE
SPITALIZARE CONTINUĂ FINANŢATE PE BAZĂ DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE AL SPITALULUI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA LUNA IUN ANUL 2018

1.2. a

Secţia/compartimentul*

Nr. cazuri
externate si

raportate la CAS Fără cazuri reinternate şi
transferate

Nr. cazuri
externate

raportate si
nevalidate

Nr. cazuri externate raportate şi validate**)

Cazuri reinternate şi
transferate***)

C1 C2 C3 C4 C5=C2-C3-C4

TOTAL SPITAL 0 00

*) Secţii/compartimente de cronici prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS.
**) validarea cazurilor rezolvate se face de către CAS conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere si confirmarea cazurilor din punct
de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
***) conform art. 96 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la HG nr. 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

0

1.2. b

Secţia/compartimentul*

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate si raportate

la CAS

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi nevalidate

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi validate**)

C1 C2 C4=C2-C3C3

TOTAL SPITAL 00 0

*) În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi
penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum si pentru sectiile/compartimentele de neonatologie
– prematuri din maternitătile de gradul II si III (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2), pneumoftiziolgie adulti si copii (cod de secţie 1301 şi 1302),
psihiatrie cronici (cod de secţie 1333.1 1333.2)
**) Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere, după caz,
si numărul de cazuri externate si raportate, confirmate din punct de vedere  al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - Director general

CIOCAN VALENTIN-FLORIN

NOTĂ: Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI şi pe
hârtie.
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Anexa 3-c
CAS Olt

1.2 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE ÎN REGIM DE
SPITALIZARE CONTINUĂ FINANŢATE PE BAZĂ DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE AL SPITALULUI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA LUNA IUN ANUL 2018

1.2. a

Secţia/compartimentul*

Nr. cazuri
externate si

raportate la CAS Fără cazuri reinternate şi
transferate

Nr. cazuri
externate

raportate si
nevalidate

Nr. cazuri externate raportate şi validate**)

Cazuri reinternate şi
transferate***)

C1 C2 C3 C4 C5=C2-C3-C4

TOTAL SPITAL 0 00

*) Secţii/compartimente de cronici prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS.
**) validarea cazurilor rezolvate se face de către CAS conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere si confirmarea cazurilor din punct
de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
***) conform art. 96 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la HG nr. 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

0

1.2. b

Secţia/compartimentul*

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate si raportate

la CAS

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi nevalidate

Nr. zile de spitalizare
efectiv realizate,

raportate şi validate**)

C1 C2 C4=C2-C3C3

TOTAL SPITAL 00 0

*) În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi
penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum si pentru sectiile/compartimentele de neonatologie
– prematuri din maternitătile de gradul II si III (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2), pneumoftiziolgie adulti si copii (cod de secţie 1301 şi 1302), psihiatrie
cronici (cod de secţie 1333.1 1333.2)
**) Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere, după caz,
si numărul de cazuri externate si raportate, confirmate din punct de vedere  al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - Director general

CIOCAN VALENTIN-FLORIN

NOTĂ: Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI şi pe
hârtie.


