Florian Bodog
Bilanț 100 zile de mandat

100 zile de mandat

§ Ministerul Sănătății a îndeplinit TOATE măsurile din Programul de Guvernare
care aveau ca termen de finalizare trimestrul I
§ Ministerul Sănătății a gestionat eficient problemele și crizele apărute

§ Sănătatea este prioritară - creșterea bugetului Ministerului Sănătății
33,8 miliarde de lei (4,15% din PIB) + 3,9 miliarde lei credite de angajament

100 zile de mandat

Îndeplinirea măsurilor din Programul de Guvernare
Încheierea contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat între CNAS și
deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru medicamentele
destinate afecțiunilor oncologice, hematologice și pacienților cu hepatită
cronică cu virus C aflați în stadii de fibroză F2, F3 și ciroză decompensată
Reducerea birocrației – desființarea comisiilor administrative care aprobă
tratamentele medicale la nivelul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate
Suplimentarea fondurilor pentru Programele naționale de sănătate

100 zile de mandat

Îndeplinirea măsurilor din Programul de Guvernare
Legea privind suplimentele alimentare – aflată în procedură parlamentară cu
termen de aprobare trimestru IV
Eliminarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile obținute din investiții
Prioritizarea investițiilor din Acordul cu Banca Mondială

100 zile de mandat
Programul de Finanțare cu Banca Mondială – BIRD
- 250 de milioane euro pentru dotarea cu aparatură performantă a spitalelor din România
Începutul lunii martie 2017

• S-a finalizat derularea contractelor
de furnizare de echipamente de
monitorizare, ventilație și ecografie
destinate unităților de primiri
urgențe (UPU) din cadrul a 68 de
spitale regionale/strategice, institute
medicale, spitalele județene, spitale
de pediatrie și spitale de suport.
• Valoarea totală a acestor contracte
este de 3,91 milioane Euro inclusiv
TVA.

Sfârșitul lunii martie 2017

• S-a finalizat licitația internațională
competitivă pentru achiziția a 277 mașini
de anestezie (3 tipuri) destinate blocurilor
operatorii din cadrul a aprox. 50 de unități
sanitare (spitale regionale/strategice,
institute medicale, spitalele județene,
spitale de pediatrie și spitale de suport).

6 Aprilie 2017

• A fost lansată procedura de licitație
internațională competitivă pentru
achiziția de echipamente de radioterapie
destinate dotării a 5 centre naționale:

- Institutul Oncologic București
- Spitalul Județean de Urgență Baia Mare
- Spitalul Universitar de Urgență Elias
București
- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.
• Contractul de furnizare va fi semnat până Apostol Andrei” Constanța
la sfârșitul lunii Aprilie 2017
- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.
• Personalul din cadrul unităților beneficiare Apostol Andrei„ Galați

va fi instruit în utilizarea și funcționarea
echipamentelor.

Alte 7 centre naționale cuprinse în program

100 zile de mandat

Îndeplinirea măsurilor din Programul de Guvernare
Actualizarea listei medicamentelor compensate – Introducerea a 13 noi
denumiri comune internaționale pe listele medicamentelor compensate și
gratuite de care beneficiază pacienții din România
- actualizare a listei medicamentelor compensate va continua, ori de câte ori se impune
Reducerea cu 35% a prețului medicamentelor care ies de sub patent
- prin abrogarea HG 800/2016, modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale
ale medicamentelor se vor realiza în conformitate cu Ordinul 268/28.03.2017

100 zile de mandat

Eliminarea problemelor de discontinuitate
temporară sau permanentă de punere pe piață a unor medicamente

Introducerea
Modificarea ordinului
obligației de a garanta
de nevoi speciale
permanent respectarea
pentru stabilirea
obligației de serviciu
prețului medicamentelor public prin asigurarea
unui stoc minim
S toc minim = rulajul mediu lunar
pentru fiecare medicament pentru
care se deține autorizația de punere
pe piață în România

100 zile de mandat

§ În premieră, Ministerul Sănătății finanțează achiziționarea vaccinului
pneumococic pentru copii (pentru cazurile de pneumonie, meningită sau sepsis)
§ S-au achiziționat 630.000 doze de vaccin hexavalent (pentru nou-născuți, împotriva
difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și poliomielitei)

§ S-au achiziționat 153.800 doze de vaccin tetravalent (pentru copiii de șase ani împotriva
difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei)

§ S-au achiziționat 5.000 doze vaccin hepatitic B care vor fi distribuite către
maternități la începutul lunii aprilie. În plus, statul norvegian a oferit 10.000 de
doze suplimentare, procedurile de transfer fiind în curs de realizare
§ Având în vedere numărul mare de cazuri, se vor achiziționa de urgență 115.000
doze de vaccin ROR împotriva rujeolei. Se continuă și procedura de achiziție pe
acord-cadru.

100 zile de mandat

§ Crearea cadrului legal pentru înființarea, la nivel local, a unor centre
comunitare integrate care să ofere atât servicii medicale, cât și servicii sociale
§ Corectarea și modificarea Anexei 1 din Ordinul 1306/1883/2016 pentru
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad
de handicap - copiii vor beneficia în continuare de însoțitor!
§ Împreună cu doamna comisar european, Corina Creţu, am convenit asupra unei
abordări strategice a investițiilor în sănătate din fondurile europene, cu un plan
concret de măsuri pentru a utiliza la maxim finanțările europene disponibile

100 zile de mandat
Creșterea veniturilor cadrelor medicale - Legea salarizării unitare

