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Asculta Viata Asociatia <asociatiaascultaviata@gmail.com>

Raspuns CNAS 64 /544 
1 mesaj

Mariana Pacurariu <mpacurariu@casan.ro> 30 ianuarie 2019, 17:42
Către: asociatiaascultaviata@gmail.com

S�mate Domnule Toni Mihail Bogdan,

 

Urmare solicitarii dvs. inregistrata la CNAS cu nr.RAP 64/18.01.2019 vă informăm următoarele:

-          Situaţia bolnavilor care au beneficiat de implanturi cohleare în cadrul Programului naţional de tratament
al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) în perioada 2008 – 2011,
bolnavi ale căror procesoare de sunet au cel puţin 7 ani vechime şi distribuţia acestora pe case de asigurări
de sănătate aflate în relaţie contractuală cu unităţile sanitare pentru derularea programului este următoarea:

CAS
ANUL

TOTAL
2008 2009 2010 2011

Bucures� 4 12 17 24 57

Cluj 4 19 13 9 45

Iasi 5 31 15 9 60

Mures 0 0 1 0 1

Timis 0 11 13 0 24

Total 13 73 59 42 187

 

-          Sumele alocate pentru anul 2018 pentru activităţile 1 şi 2 din cadrul programului şi repartizarea acestora
pe case de asigurări de sănătate este următoarea:

(Mii Lei)

CAS
ac�vitatea 1

(proteze audi�ve
implantabile)

ac�vitatea 2

(procesoare de
sunet)

Total
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Bucures� 6.844,88 548,03 7.392,91

Cluj 2.510,03 0,00 2.510,03

Dolj 602,70 0,00 602,70

Iasi 5.305,78 644,75 5.950,53

Mures 1.184,24 32,24 1.216,48

Timis 1.249,74 161,20 1.410,94

Total 17.697,37 1.386,22 19.083,59

 

Menţionăm că, repartizarea fondurilor destinate derulării programului pe unităţi sanitare se
realizează de către casele de asigurări de sănătate, în funcţie de analiza indicatorilor fizici şi de
eficienţă realizaţi comparativ cu cei prevăzuţi, precum şi de stocurile existente, analiză efectuată
împreună cu coordonatorii judeţeni/coordonatorii unităţilor sanitare prin care se derulează
programele naţionale de sănătate curative.  În ceea ce priveşte achiziţia protezelor auditive implantabile,
aceasta se organizează şi realizează de către unităţile sanitare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Suma propusă în proiectul de buget pentru anul 2019 pentru  Programul naţional de tratament al
surdităţii prin proteze audi�ve implantabile (implant cohlear şi proteze audi�ve) a fost de 20.992 mii lei
(ac�vitatea 1 -  17.768,30 mii lei şi ac�vitatea 2 – 3.223,70 mii lei).

 

Cu stimă,

 

   Mariana Pacurariu

       Consilier RP

         RELAŢII CU ASIGURAŢII,

PRESĂ ŞI PURTĂTOR DE CUVÂNT

       CNAS - 0372309182

 

From: Asculta Viata Asociatia [mailto:asociatiaascultaviata@gmail.com]  
Sent: Thursday, January 17, 2019 10:16 PM 
To: relpubl1@casan.ro 
Subject: solicitare informatii publice

 

Va inaintam atasat o cerere de informatii publice cu rugamintea sa ne comunicati pe mail numarul de inregistrare.
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