Anexă la H.C.L. nr. 72/17.10.2014

REGULAMENTUL PROGRAMULUI LOCAL DE SĂNĂTATE

1. Obiectiv
Protejarea sănătăţii populaţiei comunei Vama Buzăului prin depistarea precoce şi
diagnosticarea cazurilor de cancer de col uterin, cancer de sân şi cancer de prostată,
precum şi planificare familială.
2. Perioada de derulare a programului local de sănătate
Programul local de sănătate se va derula pe perioada septembrie 2014 – septembrie
2015.
În situaţia în care nu se va putea duce la îndeplinire acest program în perioada
menţionată mai sus, aceasta se va putea prelungi prin hotărâre a Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului.
3. Structura programului local de sănătate
Programul local de sănătate se adresează următoarelor categorii de persoane:
• Femeilor din grupa de vârstă 30 – 50 de ani – pentru depistarea
cancerului de col uterin;
• Femeilor din grupa de vârstă 40 – 55 de ani - pentru depistarea
cancerului de sân;
• Bărbaţilor cu vârsta peste 50 de ani - pentru depistarea cancerului de
prostată;
• Femeilor din grupa de vârstă 25 – 45 de ani – pentru montare DIU
(dispozitiv intrauterin)gratuit (planificare familială).
Pentru depistarea afecţiunilor menţionate la punctul 1 din prezentul Regulament, se vor
efectua:
•
•
•
•
•
•
•

Consultaţie de specialitate;
Ecografie de sân;
Ecografie ginecologică;
Ecografie de prostată;
Recoltare de probe pentru analiză de laborator;
Examen citologic (Pap - test);
PSA.

4. Costuri pentru derularea programului local de sănătate
• Consultaţia de specialitate se va efectua gratuit;
• Ecografia de sân ginecologică şi de prostată – 50 lei/ecografie, din costul
căreia 50% va fi suportat de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului
(adică 25 de lei/ecografie);
• Recoltarea probelor pentru analize de laborator se va efectua gratuit;
• Examenul citologic (Pap - test) – 42 lei/test, cost care va fi suportat integral
din bugetul local al Comunei Vama Buzăului;
• PSA – 39 lei, cost care va fi suportat integral din bugetul local al Comunei
Vama Buzăului;
• Pentru planificare familială, consult de specialitate şi montare DIU gratuit
pentru femeile din grupa de vârstă cărăora li se adresează, însă achiziţionarea
acestor dispozitive se va face din bugetul local al Comunei Vama Buzăului,
costul aproximativ al unui DIU fiind de 20 lei.
Costurile care vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru
derularea acestui program local de sănătate, se vor deconta către P.F.A. Iliuţă Vasile lunar,
pe baza facturii fiscale emise şi a situaţiilor prezentate de către acesta, cu semnătura
fiecărui pacient care a beneficiat de una din consultaţiile, analizele sau dispozitivele care
fac obiectul acestui program.
5. Responsabil program local de sănătate
Responsabilul pentru derularea programului local de sănătate este P.F.A. Iliuţă Vasile
prin Dr. Iliuţă Vasile, medic primar obstetrică – ginecologie, cu competenţă în ecografie
generală şi de specialitate şi cu competenţă urgenţe medico – chirurgicale.
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