CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR
ORADEA, Şos. Borşului km. 4
Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184
e-mail: casbh@rdslink.ro

C.N.A.S.
BIHOR

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR
Sediu: Oradea, Şoseaua Borşului km.4 – jud. Bihor
Tel.: 0259/476.830 / Fax: 0259/454.184
Web: www.casbh.rdsor.ro
E-mail: e-mail@casbh.rdslink.ro
Conducerea CAS Bihor este asigurată de către :
Jr. Varga Gheorghe-Ludovic - Preşedinte Director - General
Ec. Dorca Luciana – Director Executiv Economic
Dr. Laza Mirela – Director Relaţii Contractuale
Dr. Moldoveanu Elena – Medic Şef

Program audienţe :
Preşedinte Director - General

Jr. Gheorghe – Ludovic VARGA

Luni

13-14

Director Executiv Economic

Ec. Luciana DORCA

Marți

12-13

Medic Şef

Dr. Elena MOLDOVEANU

Miercuri

14-15

Director Relații Contractuale

Dr. Mirela LAZA

Marți

14-15

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor este o instituţie publică, cu
personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) şi îşi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor
conferite de Legea 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează
potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu
respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
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Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor a fost şi
este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii
medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să
protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să
asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în
condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, stabileşte următoarele
obiective ale sistemului de asigurări sociale de sănătate:
 protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau
accident
 asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi
nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
CAS Bihor urmărește în permanenţă acordarea serviciilor medicale, conform
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
 decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi
prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar
urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;
 informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi
a negocierii clauzelor contractuale;
 informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a
serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de
acordare a acestora;
 asigură confidenţialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
 verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu
reglementările în vigoare;
 raportează CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile
medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor
justificative utilizate;
CAS Bihor îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor.
Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar,
realizarea obiectivelor se realizează pe baza următoarelor principii:
 alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări
 solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor
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 alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de
medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale
contractului-cadru
 descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare
 participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi
nediscriminatoriu, oricărui asigurat
 transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate
 libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu CAS
ATRIBUŢIILE ŞI OBIECTIVELE
SĂNĂTATE BIHOR

CASEI

DE

ASIGURĂRI

DE

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor are următoarele atribuţii:
- administrarea bugetelor proprii;
- înregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asiguraţi;
- elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de
rectificare a bugetului anual;
- elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, execuţiei bugetare pe
capitole şi subcapitole şi a planului de activitate pentru anul următor;
- furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor
sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi
furnizorilor de servicii medicale;
- administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;
- negocierea şi contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale în
condiţiile contractului-cadru;
- decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în
condiţiile contractului-cadru;
- monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
- asigurarea, în calitate de instituţie competentă, a activităţilor de aplicare a
acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, încheiate de România
cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea
serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri
internaţionale;
- efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi
evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
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- monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
- folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi
susţinerea intereselor asiguraţilor;
- organizarea şi realizarea controlului serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor
pe baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
- exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii
Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Bihor la data de 31.12.2017, conform
organigramei aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, funcţiona prin
următoarele structuri organizatorice: 3 direcţii, 5 servicii, 1 birou şi 11 compartimente,
dintre care în subordinea directă a Preşedintelui-Director General :

Direcţia Economică

Direcţia Relaţii Contractuale

Medic Şef

Serviciul Juridic, Contencios, Administrativ, Resurse umane, Salarizare,
Evaluare personal, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Serviciul Control
În anul 2017 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a avut prevăzut un buget de
venituri de 394 047 mii lei constituit din următoarele surse:
- contribuţii asigurări: 359 772 mii lei
- venituri nefiscale: 900 mii lei
- subvenţii de la alte nivele ale administraţiei de stat: 33 374 mii lei
Bugetul de cheltuieli în anul 2017 a fost de 837 105 mii lei.
Cea mai mare pondere în cadrul cheltuielilor bugetare în totalul creditelor
bugetare alocate în anul 2017, în funcţie de principalele domenii finanţate din bugetul
C.A.S.Bihor au fost:
- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi - 300 815 mii lei
- medicamente cu şi fără contribuţie personală - 128 472 mii lei
- servicii medicale în ambulator - 109 325 mii lei
- medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în cadrul
programelor naţionale de sănătate cu scop curativ - 84 469 mii lei
ACTIVITATEA DE GESTIUNE ŞI DISTRIBUŢIE A CARDULUI
NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
La finele anului 2017, din totalul celor 443.972 carduri naţionale de asigurări de
sănătate tipărite şi emise pentru persoanele din judeţul Bihor, un număr de 30.193
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carduri nu au putut fi predate asiguraţilor de către Poşta Română, motiv pentru care au
fost returnate la C.A.S. Bihor.
La data de 31.12.2017 situaţia cardurilor se prezenta astfel:
- 15.336 carduri predate de către C.A.S. Bihor direct către asiguraţi
- 6.414 carduri predate de către C.A.S. Bihor către medici de familie
- 8.443 carduri existente la la C.A.S. Bihor
De asemenea, au fost înregistrate un număr de 13.121 solicitări pentru eliberarea
cardului duplicat şi au fost emise un număr de 13.727 adeverinţe de înlocuire a cardului.
Medicina primară
La data de 31.12.2017 C.A.S. Bihor avea încheiate un număr de 331 contracte cu
furnizorii de servicii medicale de asistenţă primară.
Bugetul alocat asistenţei medicale primare în anul 2017 a fost de 49.923 mii lei.
La sfârşitul anul 2017 au fost înscrişi pe listele medicilor de familie un număr de
481128 asiguraţi din care 268517 în mediul urban şi 212611 în mediul rural.
În judeţul Bihor funcţionează un număr de 34 Centre de Permanenţă în care un
număr de 152 medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Bihor participă la
asigurarea continuității asistenței medicale primare prin aceste centre de permanenţă.
Creditul bugetar prevăzut pentru Centrele de Permanenţă în anul 2017 a fost 6.053 mii
lei.
Medicină dentară
La data de 31.12.2017 erau în derulare un număr de 301 contracte de furnizare de
servicii medicale dentare.
Creditul bugetar anual a fost de 6.486 mii lei pentru cei 351 dentişti care
desfăşurau activitatea medicală în cadrul cabinetelor aflate în contract cu C.A.S. Bihor.
Servicii medicale spitaliceşti
În anul 2017 C.A.S. Bihor a încheiat contracte de furnizare servicii medicale
spitaliceşti cu un număr de 23 unităţi sanitare cu paturi.
Din cele 23 spitale 12 sunt spitale publice iar 11 sunt spitale private. Ele
efectuează atât servicii de spitalizare continuă cât şi servicii de spitalizare de zi.
Creditul bugetar prevăzut pentru anul 2017 unităţilor sanitare spitaliceşti a fost de
300 789 mii lei.
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Servicii medicale paraclinice
La data de 31.12.2017 existau încheiate contracte cu un număr de 28 furnizori
unici de servicii medicale paraclinice, din care: 16 efectuau analize medicale de
laborator, 17 radiologie şi imagistică medicală şi 5 furnizori efectuau ambele tipuri de
servicii paraclinice
Valoarea creditului bugetar prevăzut în anul 2017 pentru servicii paracliniceactivitate curentă a fost de 10 252 mii lei.
Servicii Recuperare şi reabilitare a sănătăţii
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a încheiat în anul 2017 contracte cu un
număr de 21 furnizori de servicii de recuperare şi reabilitare a sănătăţii şi cu 2 furnizori
de acupunctură. Valoarea creditului bugetar prevăzut în anul 2017: 8.007 mii lei.
Îngrijiri la domiciliu
În anul 2017 au fost încheiate contracte de asistenţă medicală la domiciliu cu un
număr de 15 furnizori din care 14 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
şi 1 furnizor de servicii de ingrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu.
Creditul bugetar alocat acestui domeniu a fost în valoare de 1.240 mii lei.
Dispozitive medicale
La data de 31.12.2017 existau un număr de 64 contracte în derulare pentru
acordarea dispozitivelor medicale asiguraţiilor.
Cele mai multe solicitări pentru acordarea dispozitivelor medicale au fost pentru:
1. Echipamente pentru oxigenoterapie
2. Dispozitive pentru proteze stomi
3. Dispozitive pentru incontinență urinară
4. Dispozitive de protezare auditivă
Consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală
Eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu s-a făcut prin 308 farmacii din care 162 în mediul urban şi 146 în mediul
rural.
Creditul bugetar prevăzut pentru anul 2017 a fost în valoare de 185 340,29 mii
lei din care:
- 119162,18 mii lei activitate curentă
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- 3198 ,77 mii lei pentru medicamente 40% eliberate pensionarilor cu pensii de
până la 700 lei/lună
- 8,46 mii lei medicamente eliberate personalului contractual din unităţile
sanitare
- 14, 88 mii lei medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum
- 62 959 mii lei medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat
Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu a fost
100%.

Programele naţionale de sănătate
Programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate se derulează în conformitate cu următoarea legislaţie :
1. LEGEA Nr. 95/2006 ,privind reforma în domeniul sănătăţii
2. H.G. Nr. 155/2017, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii
2017 şi 2018
Nota : care cuprinde şi programele naţionale de sănătate publică derulate conform
Ordinului MS Nr. 377/2017, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
3. Ordin CNAS Nr. 245/2017 , pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
4. Ordin CNAS Nr. 268 , privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care
beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi
completările ulterioare
5. HOTĂRÂRE Nr. 720/2008 , pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau
fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu
modificările şi completările ulterioare
Prin CAS Bihor se derulează următoarele programe naţionale de sănătate pe care
le prezentăm în tabelul următor alături de bugetul alocat fiecărui program :
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113 153.01 mii lei / 2017
mii lei

Programul naţional de
oncologie

36 820.82
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni
oncologice prin endoprotezare
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii
cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni
oncologice

Programul naţional de diabet
zaharat
medicamente
materiale sanitare, din care :
copii cu DZ insulinodependent automonitorizați
adulti cu DZ insulinodependent automonitorizați
prevenţia secundară a DZ prin dozarea hemoglobinei
glicozilate (HbA 1c)
materiale consumabile pentru pompe de insulină
Programul naţional de
transplant de organe, ţesuturi
şi celule de origine umană
Programul naţional de
tratament pentru boli rare

tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a
pacienţilor cu transplant

30 243.94
Stoc
neconsumat
din 2016
2 560.00
4 016.88
38 454.36
33 713.44
4 669.37
154.26
4 515.11
53.60
17.95

1 154.30
1 764.01

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme
cronice
Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme
acute
Scleroza laterală amiotrofică
HTAP
boala Hurler
Mucoviscidoză adulți
Mucoviscidoză copii
Fibroză pulmonară idiopatică
Angioedem ereditar
Programul naţional de
tratament al bolilor neurologice

251.47
215.66
60.83
350.00
512.17
29.20
226.70
52.14
65.84
355.94

Programul naţional de
tratament al hemofiliei şi
talasemiei
Hemofilie fără inhibitori, din care :
profilaxie continuă
profilaxie intermitentă
Hemofilie cu substituitie "on demand"
Hemofilie cu inhibitori, din care :
tratament sângerare
Hemofilie dobandită
Programul naţional de boli
endocrine

3 074.20
2 840.83
824.53
517.98
1 498.32
18.74
18.74
214.63
11.42

8

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR
ORADEA, Şos. Borşului km. 4
Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184
e-mail: casbh@rdslink.ro

C.N.A.S.
BIHOR

Osteoporoza

11.42

Programul naţional de
ortopedie
Endoprotezari adulți
Endoprotezare articulară tumorală adulți
Instabilitate articulară tratată prin implanturi de fixare –
adulți
Programul naţional de terapie
intensivă a insuficienţei
hepatice
Programul naţional de boli
cardiovasculare

2 908.76
2 528.76
135.00
245.00

160.80

materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană
stimulatoare cardiace
chirurgie vasculară
tratament anevrisme aortice prin tehnici hibride

1 722.55
1 028.19
221.32
212.03
261.01

Programul naţional de
diagnostic şi tratament cu
ajutorul aparaturii de înaltă
performanţă

31.67
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale
sau dobândite la copil
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin
implant de neurostimulator medular

Programul naţional de supleere
a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică

4.66
27.01

26 694.18

Situaţia indicatorilor realizaţi în 2017 este următoarea :
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE
SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV
Indicatori fizici
Program/Subprogram de
sănătate

Denumire indicator fizic

NR.

număr de bolnavi trataţi prin
proceduri de dilatare percutană
Program naţional de boli
cardiovasculare

Subprogramul de tratament
al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice
Subprogramul de
monitorizare a evoluţiei bolii
la pacienţii cu afecţiuni
oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi trataţi prin
implantare de stimulatoare cardiace
număr de bolnavi trataţi cu
anevrisme aortice tratati prin tehnici
hibride
număr de bolnavi trataţi prin
chirurgie vasculară
număr bolnavi trataţi

182

cost
mediu/bolnav

2 685.40

0

cost
mediu/bolnav

0.00

0

cost
mediu/bolnav

0.00

0
2 245

număr de bolnavi cu monitorizare a
evoluţiei bolii prin PET-CT
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Indicatori de eficienţă
Denumire
indicator de
Valoare (LEI)
eficienţă

359

cost
mediu/bolnav
cost
mediu/bolnav
tratat
cost
mediu/investigaţie
PET-CT

0.00
6 708.12

4 000.00
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număr de bolnave cu reconstrucţie
mamară

2

număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie
cu accelerator liniar 3D

323

tarif/serviciu de
radioterapie cu
accelerator liniar
3D

320.00

număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin brahiterapie

157

tarif/serviciu de
brahiterapie

302.00

număr de bolnavi cu diabet zaharat
trataţi

26 258

cost
mediu/bolnav
tratat

777.05

887

cost
mediu/bolnav

20.56

3

cost
mediu/bolnav

1 874.69

număr bolnavi cu diabet zaharat
evaluaţi prin dozarea HbA1c
Programul naţional de
diabet zaharat

Program naţional de
tratament al bolilor
neurologice

Program naţional de
tratament al hemofiliei şi
talasemiei

Programul naţional de
tratament pentru boli rare

număr bolnavi cu diabet zaharat
beneficiari de materiale consumabile
pentru pompele de insulină

cost
mediu/bolnavă

1 642.63

număr copii cu diabet zaharat
automonitorizaţi

102

cost mediu/copil

766.47

număr adulţi cu diabet zaharat
automonitorizaţi

10 422

cost mediu/adult

215.85

număr de bolnavi cu scleroză
multiplă trataţi

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală von
Willebrand cu substituţie profilactică
continuă

4

cost
mediu/bolnav

69 760.33

număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală von
Willebrand cu substituţie profilactică
intermitentă/de scurtă durată

2

cost
mediu/bolnav

39 798.57

număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală von
Willebrand cu tratament „on
demand”

14

cost
mediu/bolnav

36 495.13

număr de bolnavi cu varsta 1-18 ani
cu hemofilie congenitală cu
inhibitori cu titru mare cu profilaxie
secundară pe termen lung

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu
profilaxie secundară pe termen
scurt/intermitentă

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu
tratament de oprire a sângerărilor

1

cost
mediu/bolnav

48 404.76

număr de bolnavi cu hemofilie
dobândită simptomatică cu
tratament de substituţie

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme cronice

4

cost
mediu/bolnav

25 375.25

număr de bolnavi cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme acute

2

cost
mediu/bolnav

24 365.27

număr de bolnavi cu
mucopolizaharidoză tip I (sindromul
Hurler)

1

cost
mediu/bolnav

436 356.65
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Programul naţional de boli
endocrine

Programul national de
ortopedie

Programul national de
transplant de organe,
tesuturi si celule de origine
umană

Programul naţional de
supleere a funcţiei renale la
bolnavii cu insuficienţă
renală cronică

Program naţional de terapie
intensivă a insuficienţei
hepatice
Subprogramul de tratament
al hidrocefaliei congenitale
sau dobândite la copil
Subprogramul de tratament
al durerii neuropate prin
implant de neurostimulator
medular
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număr de bolnavi cu mucoviscidoză
copii

9

cost
mediu/bolnav

12 417.65

număr de bolnavi cu mucoviscidoză
adulţi

2

cost
mediu/bolnav

12 658.70

număr de bolnavi cu scleroză
laterală amiotrofică

13

cost
mediu/bolnav

2 393.81

număr de bolnavi cu fibroză
pulmonară idiopatică

1

cost
mediu/bolnav

17 288.88

număr de bolnavi cu angioedem
ereditar

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi cu osteoporoză

37

număr bolnavi adulţi endoprotezaţi

364

număr bolnavi adulţi cu
endoprotezare articulară tumorală

0

număr bolnavi adulţi cu implant
segmentar

0

cost
mediu/bolnav
cost
mediu/bolnav
adult
cost
mediu/bolnav
adult
cost
mediu/bolnav
adult

166.24
4 511.54
0.00
0.00

număr de bolnavi trataţi pentru stare
posttransplant

100

cost
mediu/bolnav

5 756.94

număr de bolnavi trataţi prin
hemodializă convenţională

405

cost
mediu/şedinţă

496.00

număr de bolnavi trataţi prin
hemodiafiltrare intermitentă on-line

31

cost
mediu/şedinţa

563.00

număr de bolnavi trataţi prin dializă
peritoneală continuă

25

cost
mediu/bolnav

21 862.10

număr de bolnavi trataţi prin dializă
peritoneală automată

0

cost
mediu/bolnav

0.00

număr de bolnavi tratati prin epurare
extrahepatică

1

cost
mediu/bolnav

34 272.00

număr bolnavi copii cu hidrocefalie
congenitală sau dobândită trataţi

0

cost
mediu/bolnav
copil

0.00

număr bolnavi trataţi prin implant
neuromodulator

0

cost
mediu/bolnav

0.00

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL UNIC INTEGRAT /ERP
La nivelul CAS Bihor peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale
sunt raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP.
Nu s-au procesat deloc prin SIUI (nefiind încă implementate în sistem) următoarele
servicii medicale:
 Medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru personalul
contractual
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 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele
naţionale cu scop curativ, respectiv sentinţele judecătoreşti în cazul
Programului naţional de oncologie
 Complexitate suplimentară a cazului (ATI)
 OUG 35/2015
 Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

Implicarea în implementarea şi operarea SIUI
Personalul Compartimentului Tehnologia Informaţiei în coordonarea şi împreună
cu conducerea instituţiei au făcut toate demersurile în vederea implicării 100% în
implementarea la nivel local a modulelor SIUI;
Acordarea de asistenţă tehnică şi de operare din partea angajaţilor
Compartimentului Tehnologia Informaţiei;
Problemele care au intervenit în exploatarea aplicaţie au fost rezolvate pe plan
local, sau în unele cazuri cu implicarea HelpDesk Siveco-CNAS;
Problemele identificate în exploatarea ERP au fost rezolvate unele pe plan local,
altele au fost transmise spre rezolvare către reprezentanţii SIVECO conform
procedurilor stabilite de către CNAS-SIVECO
Modul de realizare privind respectarea politicilor de securitate şi confidenţialitate
a datelor:
- Salvarea periodică a bazelor de date gestionate prin aplicaţiile informatice
utilizate la nivelul C.A.S. Bihor (zilnic/săptămânal) în funcţie de complexitatea şi
dimensiunea acestora (pe alte servere şi pe suporturi externe);
- Stabilirea gradelor de acces (vizualizare, adăugare, modificare, ştergere) la
informaţiile operate şi stocate în sistemele informatice a CAS, de către administratorul
de sistem prin parolarea accesului;
- Asigurarea securităţii reţelei interne a C.A.S. Bihor, administrarea serverelor
antivirus, update-area acestora, distribuţia actualizărilor la staţiile din reţeaua proprie;
- Asigurarea condiţiilor de funcţionare a serverelor instalate la nivelul C.A.S.
Bihor (condiţii de climă, securitate şi monitorizare acces, asigurarea alimentării
neîntrerupte cu energie electrică a respectivelor incinte)
Operarea modificărilor în sistemul SIUI se realizează în maxim 24-48 de ore de
la înregistrarea informării făcute de către furnizor.
Modificările apărute pe parcursul lunii în lista de medici aflaţi în relaţie
contractuală cu C.A.S. Bihor, au fost transmise în timp real furnizorilor de
medicamente, astfel încât nu s-au înregistrat probleme semnalate de aceştia în eliberarea
prescripţiilor medicale.
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ANALIZA S.W.O.T a CAS BIHOR
Analiza SWOT are ca scop analiza mediului intern: puncte tari , puncte slabe precum şi
analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări, în vederea identificării elementelor
care pot fi luate în considerare pentru creșterea performanțelor.
PUNCTE TARI:
 Experienţă acumulată de-a
lungul activităţii în domeniul
asigurărilor de sănătate.
 Programe informatice care
permit verificarea, validarea şi
decontarea în timp util a
serviciilor medicale.
 Gamă largă de servicii
medicale oferite asiguraţilor
nostri.
 personalul care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul firmei
este bine pregatit
 oameni cu competenţe şi
experienţe profesionale
în
posturile de conducere
 acoperirea întregului judeţ cu
servicii medicale
 conlucrarea foarte bună cu
celelalte verigi ale sistemului
sanitar(DSP , colegii medicale
etc)
 colaborarea foarte bună cu
autorităţile locale judeţene

PUNCTE SLABE
 personal subdimensionat
 lipsa anumitor filtre la
validarea serviciilor medicale
în sistemul informatic(SIUI)
ceea ce expune la riscul unor
decontări necuvenite
 viteza slabă de răspuns a SIUI
între anumite ore ale zilei,
fapt care nemulţumeşte atât
furnizorii cât şi asiguraţii
 neprimirea în timp util de la
ANAF a încasărilor, ceea ce
conduce la cozi la ghişeele
instituţiei
 parcul auto insuficient pentru
desfăşurarea activităţilor de
control în judeţ.
 lipsa unor puncte de lucru în
judeţ(pentru
eliberare
adeverinţe, încasare c/v card
duplicat, ridicare carduri
naţionale,
depunere
documentaţie dispozitive, etc)
ceea ce constituie un neajuns
pentru asiguraţii din judeţ,
care sunt obligaţi astfel să se
deplaseze la Oradea
 lipsa unor proceduri de lucru
unice la nivelul tuturor caselor
de asigurări de sănătate
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OPORTUNITǍŢI:
 Asigurările sociale de sănătate
sunt obligatorii

AMENINŢǍRI:
 scăderea veniturilor populaţiei
 legislatie
stufoasă
si
interpretabilă.
 probabila
aparitie
a
asiguratorilor privati, fapt ce
ridica incertitudini asupra
finantarii.

Activităţi propuse pentru aplicarea corectă a Regulamentelor UE pentru
acordarea serviciilor medicale:
 Actualizarea bazei de date cu evidenţele distincte ale pacienţilor cetăţeni ai
statelor membre UE, titulari de card european, care beneficiază de asistenţă
medicală în judeţul Bihor
 Respectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de a raporta
casei de asigurări de sănătate serviciile medicale acordate pacienţilor cetăţeni
ai statelor membre UE, titulari de card european
 Informarea prin intermediul mass-media, afişare la sediul C.A.S. Bihor şi pe
site-ul instituţiei a modului şi condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în
statele membre UE pe baza cardului şi/sau a formularelor E, după caz pentru
persoanele care au calitatea de asigurat
 Publicarea în continuare pe pagina de internet a instituţiei a informaţiilor
necesare asiguraţilor cu privire la condiţiile pentru aplicarea formularelor E, a
documentelor necesare, a formularelor de cerere-tip
 Finalizarea într-un timp cât mai scurt a circuitului documentelor la structurile
direct implicate, pentru validarea calităţii de asigurat, verificarea tipului de
serviciu obţinut sau solicitat de către asigurat, calculul valorii servciului
obţinut – în vederea transmiterii dosarului complet şi corect la C.N.A.S. în
termenele stabilite de către legislaţia în vigoare.
 Respectarea formatului standardizat al formularelor europene.
 Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de
asigurări sociale de sănătate
 Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul
informatic, producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în
vigoare
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Activităţi propuse care vizează securitatea datelor:
 Salvarea periodică a bazelor de date gestionate prin aplicaţiile informatice
utilizate la nivelul CAS (zilnic/săptămânal) în funcţie de complexitatea şi
dimensiunea acestora (pe alte servere şi pe casete)
 Salvarea periodică sau la cerere a tuturor informaţiilor stocate în PC
 Stabilirea gradelor de acces (vizualizare, adăugare, modificare, ştergere) la
informaţiile operate şi stocate în sistemele informatice a CAS, de către
administratorul de sistem prin parolarea accesului
 Asigurarea securiţăţii reţelei interne a C.A.S. Bihor, administrarea
serverelor antivirus, update-area acestora, distribuţia actualizărilor la
staţiile din reţeaua proprie

Activităţi propuse pentru activitatea de informare şi relaţii publice:
 Creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind domeniul
asigurărilor de sănătate, având în vedere că percepţia publică, imaginea casei de
asigurări de sănătate este determinată de acţiunile acesteia
 Orientarea către asigurat şi perceperea lui în calitate de client prin continuarea de
campanii susţinute în rândul asiguraţilor pentru ca aceştia să fie permanent
informaţi de drepturile de care beneficiază în urma plăţii contribuţiei la
asigurările de sănătate
 Asigurarea relaţiei cu publicul prin ghişeele instituţiei, telefonic şi prin afişare la
avizierul instituţiei şi pe pagina de web
 Afişarea la avizier, pe site-ul instituţiei a diferitelor materiale şi comunicări ale
serviciilor de specialitate care prezintă informaţii de interes public şi a
informaţiilor specifice sistemului de asigurări de sănătate
 Informarea furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţie legislative
apărute privind contractarea, lista cu datele de contact ale furnizorilor de servicii
medicale care au intrat în relaţie contractuală , valorile de contract
 Manifestarea în continuare de deschidere, transparenţă şi cultivarea unei politici
pro-active în relaţia cu mass-media şi opinia publică, astfel încât să nu fie
percepută ca o instituţie ostilă şi birocratică;
 Menţinerea colaborării între CAS Bihor şi societatea civilă (ex. organizaţii,
fundaţii, colegii etc), pentru ca, în final, să se poată oferi o imagine favorabilă
sistemului de sănătate.
 Asigurarea comunicării inter-instituţională pe problemele solicitate de către
conducerea C.A.S. Bihor
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 Participarea activă la forumurile organizate de societatea civilă prin intermediul
Preşedintelui-Director General şi Directori Executivi
 Participarea activă la comisiile judeţene consultative (ex: Colegiul Prefectural,
Comitetul Operativ Consultativ, Comisia de Dialog Social, Comitetul Consultativ
de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, etc – coodonate de
Instituţia Prefectului) şi prezentarea unor tematici de actualitate în cadrul acestora
 Promptitudine – redactarea de ştiri, declaraţii, comunicate la solicitarea massmediei în termen de maxim 24 de ore de la solicitare
 Cultivarea unei politici pro-active în relaţiile cu mass-media, manifestând o
atitudine pozitivă faţă de aceasta, permiţând în orice moment accesul jurnaliştilor
la informaţii
 Informarea furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţie legislative
apărute în cursul anului
 Asigurarea formulării răspunsului la petiţiile adresate pentru informaţii de interes
public, în termenele stabilite de către lege
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