Guvernul României
Hotărâre nr. 462/2007
din 16/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din
21/05/2007
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de
sănătate în anul 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Medicamentele şi materialele sanitare specifice, care se acordă în spital şi în ambulatoriu, necesare derulării
subprogramelor din cadrul programului naţional prevăzut la pct. II din anexă, sunt nominalizate prin ordin comun al
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Achiziţia unora dintre
acestea, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, se efectuează prin licitaţii la nivel naţional, în condiţiile
legii."
2. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate realizează activităţile şi obiectivele
din Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzute în
anexă la pct. II lit. B, pentru care achiziţionează servicii de tipărire şi expediere a taloanelor securizate şi a scrisorilor
de informare a populaţiei şi a medicilor de familie şi, respectiv, contractează servicii medicale în asistenţa medicală
primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, cu furnizori de astfel de servicii care să îndeplinească criteriile de
selecţie stabilite prin normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul
Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin
ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătăţii
Publice achiziţionează tehnica de calcul, programul informatic şi serviciile de comunicaţii, necesare funcţionării
cabinetelor de medicină de familie în vederea derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a
populaţiei în asistenţa medicală primară. Tehnica de calcul, programul informatic şi serviciile de comunicaţii se dau în
folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autorităţile de sănătate publică pentru derularea
Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară şi a programelor
de sănătate cu scop profilactic şi monitorizarea unor programe naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii
Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate."
3. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Sumele aferente obiectivelor 1-5 prevăzute în Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a
populaţiei în asistenţa medicală primară (pct. I subpct. 8 din anexă) se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente
obiectivului 6 din cadrul aceluiaşi program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice din titlul
«Cheltuieli de capital»."
4. La punctul I din anexă, subpunctul 8 "Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în
asistenţa medicală primară" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară.
Necesar resurse:
Venituri proprii:
transferuri: 110.335 mii lei
cheltuieli de capital: 85.000 mii lei
Obiective:
1. tipărirea şi securizarea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de
servicii medicale primare paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a medicilor de familie;
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii,
precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora;
3. cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei;

4. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală
preventivă şi creşterea speranţei de viaţă;
5. efectuarea de screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare,
neurologice şi altele, în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a
populaţiei;
6. asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul, programe informatice şi servicii de
comunicaţii, necesare derulării programului."
5. Punctul II din anexă "Programul naţional de sănătate cu scop curativ finanţat din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări de sănătate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"II. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV
FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Necesar resurse:
Buget FNUASS: 1.552.165 mii lei,
din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 452.960 mii lei.
Structura:
A. Programul naţional de sănătate cu scop curativ
Necesar resurse:
Buget FNUASS: 1.441.830 mii lei,
din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 342.625 mii lei.
Structura: pe subprograme de sănătate, după cum urmează:
1. Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
2. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză
3. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară şi prin cardiologie
intervenţională şi electrofiziologie
4. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice
5. Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă
6. Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat
7. Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor
cu talasemie
8. Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării
maligne
9. Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare preexistente sau dobândite şi prin implant
segmentar al diformităţilor de coloană
10. Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant
11. Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
12. Tratamentul bolnavilor adulţi cu mucoviscidoză
Obiective:
- asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut;
- asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).
B. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
Necesar resurse:
Buget FNUASS: 110.335 mii lei,
din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 110.335 mii lei.
Structura: pe activităţi, după cum urmează:
a. Activităţi preliminarii implementării şi derulării programului:
1. tipărirea şi securizarea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de
servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a medicilor de familie;
2. servicii de expediere a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de
servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a medicilor de familie.
b. Activităţi în cadrul derulării şi implementării programului
Obiective:
1. tipărirea şi securizarea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de
servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a medicilor de familie;
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii,
precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora;
3. cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei;
4. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală
preventivă şi creşterea speranţei de viaţă;
5. efectuarea de screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare,
neurologice şi altele, în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a
populaţiei."
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