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RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2017
IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE
1. PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE ACTIVĂ PRECOCE A CANCERULUI
DE COL UTERIN
1. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului:
Programul naţional de depistare precoce a cancerului de col uterin nr. IV 1, face parte din cadrul
Programelor naţionale privind bolile netransmisibile, ce are ca obiectiv depistarea precoce activă a
cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în
regim de screening.
Obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 377/31.03.2017 aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, sunt :
1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază
incipiente de boală prin screening organizat;
2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate
de diagnostic şi tratament;
3. creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă
de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.
Activităţi specifice prevăzute în Ordinul nr. 377/31.03.2017 aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, sunt :
2.1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin
şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
2.2. recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;
2.3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi
interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
2.4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată
prin scrisoare medicală;
2.5. îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau încipiente către serviciile de
specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;
2.6. educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea
precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii
în screeningul pentru cancerul de col uterin;
2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;
2.8. asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul subprogramului privind colectarea,
centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;
2.9. colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate BabeşPapanicolaou.
2. Analiza comparativa a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national
prevăzute în norme:
1

Indicatorii (conform machetelor aprobate de Ministrul Sănătăţii nr. 807/29.06.2015(accesul la
macheta fără regim special pentru aprobarea indicatorilor specifici PNSP, se realizează prin afişare pe
pagina de internet a MS(www.ms.ro), sau se solicită de la Compartimentul de Asistenţă Medicală şi
Programe) raportaţi de unităţile sanitare cu paturi care au organizată reţeaua către Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Hunedoara sunt:
Indicatori realizaţi în ANUL 2017 =204(din care 98 cazuri testate complet , iar 106 cazuri
reprezintă femeile eligibile care au primit formularul FS1, dar nu s-au prezentat la medicul
recoltor pentru a finaliza testarea completă),cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1
completat în integralitate, (negative = 89 ; pozitive =9 ), astfel:
a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva =53 (negative =52 , pozitive =1 );
b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara =39 (negative =34, pozitive =5 );
c) Spitalul de Urgenţă Petroşani =6 (negative =3 ,
pozitive=3 );
d) Spitalul Municipal Lupeni =0 (negative =0 , pozitive =0 );
Indicatori de eficienţă recomandaţi:
2.1. cost mediu estimat / caz testat Babeş-Papanicolaou: 77 lei1);
2.2. cost mediu estimat / management caz testat Babeş-Papanicolaou la nivelul unităţii
regionale de management: 10 lei;
2.3. cost mediu estimat / management la nivelul Unităţilor sanitare care au organizat o reţea de
screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin : 10 lei ;
2.4. cost mediu estimat / management la nivelul Unităţii naţionale de managament :
160.
000 lei / an;
Notă:

1)

contravaloarea costului pentru cazul testat Babeş-Papanicolaou în cadrul subprogramului se finanţează

la un tarif de 77 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la
titlul C punctul 2, subpunctele 2.1. – 2.3. demonstrate prin formularule FS1 validate şi raportate prin borderoul
centralizator.

3, Probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor:
Deva – reducerea semnificativă a numărului de recoltări;disfuncţionalitatea programului
informatic(având în vedere că programul informatic la nivel de UATM nu funcţionează nu avem
posibilitatea de a accesa datele statistice şi implicit nu putem facem raportări trimestriale către D.S.P).
Petroşani – reducerea semnificativă a numărului de recoltări(Refuzul medicilor ginecologi din
USP Petroşani de a recolta material cervical de la femeile eligibile ce vin cu formular FS1).
În trimestrul III şi IV 2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul de Urgenţă Petroşani, Spitalul
Municipal „Al Simionescu” Hunedoara şi Spitalul Municipal Lupeni nu a mai depus dosar de validare ,
la UATM Timişoara.
În trimestrul IV 2017 în luna decembrie , a fost restituită din finanţarea de 9198 lei suma de
3774 lei, către Ministerul Sănătăţii cu O.P.
4. Propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate:
 Evaluarea cazurilor cu risc de îmbolnăvire care au fost depistate ulterior;
 O mai mare mediatizare a programului la nivel naţional şi local.
 Promovarea în rândul personalului implicat(medici de familie, medici recoltori) a screeningului
pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de
asigurare a calităţii în screeningul pentru cancerul de col uterin, precum şi convingerea acestora
de a elibera FS1 la populaţia eligibilă.
 Educaţie pentru sănătate la nivel de instituţii şi medicina preventivă pentru populaţia feminină
eligibilă.
Cu consideraţie,
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