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Co privire la indicatorii de performanta in Asistenfa Medicala Primara

In conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sanatatii nr. 411 din 28 martie
1995, Hotaririi Guvemului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 "Cu privire la aprobarea
Programului unie al asigurarii obligatorii de asistenta medical a" , in scopul realizarii
prevederilor Regulamentului privind salarizarea angajatilor din institutiile medico
sanitare publice incadrate In sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala,
aprobat prin HotarIrea Guvemului nr.837 din 06.07.2016, Criteriilor de contractare a
institutiilor medico-sanitare In cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala
pentru anul 2017, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sanatatii ~i
Companiei Nationale de Asigurari In Medicina ill. 1076/720-A din 30.12.2016, in
temeiul Hotararii Guvemului nr. 397 din 31.05.2011 "Pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea ~i functionarea Ministerului Sanatlitii, structurii
~i efectivului-limita ale aparatului central al acestuia" ~i Statutului Companiei
Nationale de Asigurari in Medicina, aprobat prin Hotararea Guvemului ill. 156 din
11.02.2002,
ORDON AM:
1. Se aproba:
1) Regulamentul privind criteriile de Indeplinire ~i modul de validare a
indicatorilor de performante profesionale individuale in munca, realizati de catre
institutiile medico-sanitare ce presteaza asistenta medicala primara in cadrul
asigurarii obligatorii de asistenta medicala, conform anexei nr.l la prezentul ordin;
2) Schema de plata pentru indicatorii de performanta In asistenta medicala
primadi, conform anexei nr.2 la prezentul ordin;
3) Regulamentul privind modul de calculare ~i plata a suplimentului la salariu
pentru realizarea indicatorilor de performante profesionale individuale in munca
personalului institutiilor medico-sanitare care presteaza servieii de asistenta
medicala primara in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala, conform
anexei nr.3 la prezentul ordin.
2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare care presteaza asistenta medicala
primara in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicaUi, directorii Agentiilor
Teritoriale ale Companiei Nationale de Asigudiri in Medicina:
I) vor organiza informarea tuturor lucditorilor medicali privind Criteriile de
Indeplinire, modul de validare ~i plata a indicatorilor de performante profesionale
individuale in munca pentru asistenta medicala primara, conform prevederilor
Regulamentelor aprobate prin prezentul ordin;

2) vor asigura conditii adecvate pentru realizarea indicatorilor de performante
profesionale individuale in mundi in cadrul asigudirii obligatorii de asistenta
medicala, organizind activitatea, dotarea cu dispozitivele medicale ~i consumabile
necesare a institutiilor medico-sanitare conform cerintelor in vigoare;
3) vor institui in institutiile medico-sanitare Comisii de evaluare a
performantelor profesionale individuale in munca a personalului, cu orgamzarea
activitatii acestora in conformitate cu Regulamentul aprobat;
4) vor organiza activitatea eficienta a Comisiilor de evaluare a performantelor
profesionale individuale in munca, asigurind evaluarea indicatorilor de performante
profesionale individuale in munca ~i stabilirea suplimentului de plata la salariu
pentru indicatorii de performante realizati, cu respectarea actelor normative in
vlgoare.
5) vor elabora, in comun cu comitetul sindical/reprezentantul colectivului,
Regulamentul intern privind modalitatea de plata a suplimentului la salariu in
functie de contributia la indeplinirea indicatorilor de performante profesionale
individuale in munca, in conformitate cu Codul Muncii ~i prezentul Ordin;
6) vor estima cheltuielile ce tin de aplicarea suplimentului la salariu, reie~ind
din mijloacele prevazute pentru "bonificatia pentru indicatorii de performanta"
conform contractului de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor
medicale) incheiat cu Compania Nationala de Asigurari in Medicina, care nu vor
depa~i cota maxima a cheltuielilor pentru remunerarea muncii angajatilor, calculate
in raport cu suma venitului acumulat in urma prestiirii serviciilor medico-sanitare.
3. Directia asistenta medical a primara, urgenta ~i comunitara, Directia
management personal medical ~i Directia buget, finante ~i asigurari:
1) vor acorda suportul consultativ-metodic institutiilor medico-sanitare care
presteaza asistenta medicala in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala in
vederea realizarii prezentului ordin.
2) vor asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web a Ministerului
Sanatatii.
4. Ordinul se pune in aplicare incepind cu 01 ianuarie 2017.
5. Ordinul nr.598/406-A din 21.07.2016 Despre aprobarea Regulamentelor
privind criteriile de indeplinire ~i modul de validare a indicatorilor de performante
profesionale individuale in munca ~i privind modul de calculare ~i plata a
suplimentului la salariu pentru realizarea indicatorilor in cadrul asistentei medicale
primare pentru anul 2016 se abroga.
6. Controlul asupra executarii prezentului ordin se atribuie dnei Liliana Ia~an,
ViceminM~osU-AXenti, vicedirector.
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Ruxanda GLAVAN
Ministru

Dmitrii PARFENTIEV
Director general
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Anexa nr.1
la Ordinul MS şi CNAM
nr. 247/125-A din 28.03.2017

Regulamentul
privind criteriile de îndeplinire şi modul de validare a
indicatorilor de performanţe profesionale individuale în muncă realizaţi
de către instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală
primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind criteriile de îndeplinire şi modul de validare a
indicatorilor de performanţe profesionale individuale în muncă realizaţi de către
instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Regulament) este elaborat
în conformitate cu prevederile Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017, aprobate prin
ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină nr. 1076/720-A din 30.12.2016.
2. Regulamentul stabileşte criteriile de îndeplinire şi modul de validare a
indicatorilor de performanţe profesionale individuale în muncă realizaţi de către
prestatorii încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în
continuare - indicatori de performanţă).
3. Modul de validare a indicatorilor de performanţă este identic atît pentru
persoanele responsabile de monitorizarea performanţelor din cadrul instituţiei
medico-sanitare care prestează servicii de asistenţă medicală primară în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Comisia de evaluare a
performanţelor) cît şi pentru angajaţii din cadrul unităţii de control a Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicina (în continuare - CNAM).
4. Validarea indicatorilor de performanţă se efectuează în baza datelor din
documentaţia de evidenţă statistică medicală prevăzută de prezentul Regulament
şi/sau datelor din Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Medicală Primară”.
5. Evidenţa despre îndeplinirea indicatorilor de performanţă profesionale
individuale în muncă realizaţi de către instituţiile medico-sanitare ce prestează
asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în
continuare – instituţiile AMP) şi raportarea pentru plată de către CNAM în formă de
bonificaţie se efectuează atît pentru persoanele asigurate cît şi pentru cele
neasigurate.
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6. Raportul despre îndeplinirea indicatorilor de performanţe profesionale
individuale în muncă se prezintă CNAM (Agenţiei) de către instituţia AMP
trimestrial, în conformitate cu prevederile Ordinului MS şi CNAM nr. 10/08-A din 14
ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi
dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală”, cu
modificările ulterioare.
7. CNAM efectuează evaluarea îndeplinirii indicatorilor în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind controlul prestatorilor de servicii medicale şi
farmaceutice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
desfăşurat de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, avînd la bază
Criteriile de îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de performanţe
profesionale individuale în muncă, prevăzute în prezentul Regulament, cu informarea
instituţiilor AMP despre rezultate prin actul de control respectiv.
8. Controlul se va efectua pentru perioada unui trimestru, în care a fost atinsă
ţinta sau subţinta stabilită, raportat înainte de data evaluării. În cazul cînd în rezultatul
evaluării se constată divergenţe cu diminuarea ratei de îndeplinire, care nu poate fi
argumentată de instituţia AMP, se procedează în funcţie de rezultatul obţinut. Pentru
situaţia cînd rezultatul atestă micşorarea ratei de îndeplinire mai jos de ţinta sau
subţinta stabilită plata se efectuează corespunzător.
9. Numărul de puncte stabilit în prezentul Regulament pentru îndeplinirea
ţintelor trimestriale şi anuale este calculat la 1500 locuitori, corespunzător
normativului de populaţie la 1 medic de familie.
II. Criteriile de îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de
performanţe profesionale individuale în muncă realizaţi în cadrul asistentei
medicale primare
10. Criteriile de îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de performanţe
profesionale individuale în muncă pentru care bonificaţia se estimează trimestrial în
dependenţă de numărul de puncte acumulate de instituţia medico-sanitară şi valoarea
calculată a unui punct se efectuează după cum urmează:
I. Prevenirea,
cardiovasculare

depistarea

precoce

şi

supravegherea

maladiilor

1. Evaluarea riscului cardiovascular cu instrumentul SCORE
Indicatorul 1. Rata persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40 şi 65 ani, fără
complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic, AVC), la care s-a efectuat indicele
SCORE.
Indicatorul evaluează procesul de evaluare a indicelui SCORE/depistarea
activă a persoanelor cu risc crescut de a face un eveniment fatal cardiovascular.
Este un indicator de proces exprimat sub formă de rată.
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Formula de calcul a indicatorului
Numărător: numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40-65 ani din lista
de capitaţie (Lista de persoane înregistrate la medicul de familie conform
prevederilor actelor normative în vigoare), fără complicaţii cardiovasculare, cărora li
s-a efectuat indicele SCORE în trimestrul de raportare.
Numitor: 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40-65 ani din
lista de capitaţie, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic, AVC), în
trimestrul de raportare.
Rata persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40 şi 65 ani, fără complicaţii
cardiovasculare (infarct miocardic, AVC), la care s-a efectuat indicele SCORE ) =
(numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40-65 ani din lista de capitaţie, fără
complicaţii cardiovasculare, cărora li s-a efectuat Indicele SCORE X 100%) : 1/5 din
numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40-65 ani din lista de capitaţie, fără
complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic, AVC)
Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat, din
care se vor extrage persoanele de 40-65 de ani care nu au suferit complicaţii
cardiovasculare.
Persoanele identificate la risc vor fi invitate la ”Şcoala pacientului
cardiovascular”, începând cu trimestrul în care au fost evaluate.
Importanţa indicatorului
În situaţia în care la nivel global vorbim de o ”epidemie” a bolilor
netransmisibile, serviciile preventive şi respectiv iniţierea furnizării acestora prin
evaluarea riscurilor pentru maladiile netransmisibile şi în special pentru evenimentul
coronarian fatal, reprezintă o etapă din ce în ce mai importantă în furnizarea
serviciilor de sănătate. În situaţia Republicii Moldova, unde principala patologie
cauzatoare de deces reprezintă bolile cardiovasculare, relevanţa acestui indicator
devine şi mai pregnantă. Efectul în starea de sănătate a populaţiei va fi cu atât mai
mare cu cât se va reuşi pătrunderea în toate straturile populaţionale şi în mod special
către populaţiile mai vulnerabile a căror adresabilitate chiar la nivelul asistenţei
medicale primară este mai redusă.
Ţinta anuală constituie 70% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 40-65 ani din listă, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic,
AVC).
Subţinta anuală constituie 55% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 40-65 ani din listă, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic,
AVC).
Ţinta trimestrială constituie 17,5% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 40-65 ani din lista de capitaţie, fără complicaţii cardiovasculare (infarct
miocardic, AVC).
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Subţinta trimestrială constituie 13,75% din 1/5 din numărul persoanelor cu
vârsta cuprinsă între 40-65 ani din lista de capitaţie, fără complicaţii cardiovasculare
(infarct miocardic, AVC).
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea efectuării
Identificarea riscului se face o dată la 5 ani pentru populaţia eligibilă (populaţia
între 40 şi 65 de ani). Persoana se raportează o dată la 5 ani.
Evaluarea riscului cardiovascular cu instrumentul SCORE se realizează în baza
Protocolului clinic.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 40 şi 65 ani, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic, AVC),
la care s-a efectuat indicele SCORE conform protocolului clinic corespunde ţintelor
şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Pentru validarea indicatorului se evaluează fişa medicală a bolnavului de
ambulator (F-025/e).
Indicatorul va fi validat prin faptul că în fişa pacientului se regăsesc evaluaţi toţi
factorii de risc ce compun indicele SCORE:
1. Valorile tensiunii arteriale (TA) sistolice si diastolice;
2. Datele antropometrice (înălţimea (cm), masa corpului (kg), indexul masei
corporale (kg/m2);
3. Menţiunea dacă persoana este fumătoare sau nefumătoare;
4. Colesterolul total.
În funcţie de riscul determinat, în fişa fişa medicală a bolnavului de ambulator
(F-025/e) medicul de familie va efectua recomandările necesare pentru diminuarea
riscurilor.
Pentru validarea numărului de la numitor se verifică în listele de capitaţie din
care au fost extrase persoanele de 40 - 65 de ani care nu au suferit complicaţii
cardiovasculare până la momentul evaluării SCORE.
La evaluarea îndeplinirii indicatorului se va urmări ca fişele medicale de
ambulator (F 025 e) să nu apară raportate doua evaluări SCORE la una şi aceiaşi
persoană pe parcursul unui ciclu de 5 ani. Pentru a diminua riscul de dedublare a
acestei activitati, se va înregistra data efectuarii indecelui SCORE în fişa medicală a
pacientului şi Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 1. Evaluarea riscului
cardiovascular cu instrumentul SCORE, conform modelului din anexa nr.1 la
prezentul Regulament.
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Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 8 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 32 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 6 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 24 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plată doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Educaţia persoanelor la risc de boală cardiovasculară şi a celor cu
Hipertensiune Arterială (HTA)
Indicatorul 2. Rata pacienţilor la risc identificat conform indicelui SCORE şi
a pacienţilor cu HTA, instruiţi prin programul „Şcoala pacientului cardiovascular”.
Indicatorul evaluează procesul de participare la cursurile de formare a
pacienţilor cu risc SCORE şi a pacienţilor hipertensivi în cunoştinţe menite să scadă
riscurile de boală. Este un indicator de proces exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător: numărul de pacienţi cu risc identificat conform indicelui SCORE
si pacienti hipertensivi care au fost instruiţi în trimestrul de raportare.
Numitor: numărul de pacienţi cu risc din lista de capitaţie identificat conform
indicelui SCORE şi pacienţi hipertensivi în trimestrul de raportare.
Rata pacienţilor la risc identificat conform indicelui SCORE şi a pacienţilor
cu HTA, instruiţi prin programul „Şcoala pacientului cardiovascular” = (numărul
pacienţi cu risc identificat conform indicelui SCORE şi pacienţi hipertensivi care sunt
instruiţi X 100%) : numărul pacienţi cu risc din lista de capitaţie identificat conform
indicelui SCORE şi pacienţi hipertensivi.
Sursa/colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e). Pentru identificarea cifrei de la numitor se
vor folosi listele de capitaţie/Registrul de evidenţă a sănătăţii populaţiei (F 166 e), din
care se vor extrage persoanele de 40 - 65 de ani identificate cu risc conform indicelui
SCORE şi pacienţi hipertensivi.
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Importanta indicatorului
Indicatorul este important prin faptul că reprezintă un element de creştere a
continuităţii serviciilor de prevenire: odată identificate persoanele la risc de un
eveniment fatal cardiovascular, acestea sunt consiliate activ pentru a-şi putea controla
factorii de risc.
Ţinta anuală constituie 50% din numărul pacienţilor cu risc identificat
conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA din lista de capitaţie.
Subţinta anuală constituie 35% din numărul pacienţilor cu risc identificat
conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA din lista de capitaţie.
Ţinta trimestrială constituie 12,5% din numărul pacienţilor cu risc identificat
conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA din lista de capitaţie.
Subţinta trimestrială constituie 8,75% din numărul pacienţilor cu risc
identificat conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA din lista de capitaţie.
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea efectuării
„Şcoala pacientului cardiovascular” se organizează de către echipa medicului
de familie, în mod continuu, în funcţie de numărul de pacienţi identificaţi la risc în
acea perioadă.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor la risc identificat
conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA, instruiţi prin programul „Şcoala
pacientului cardiovascular” corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru
perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează la prezenţa în fişa medicală a bolnavului de ambulator
(F-025/e) a pacienţilor cu risc identificat conform indicelui SCORE şi a pacienţilor cu
HTA (de etiologie diversă) a datelor privind şcolarizarea pacienţilor la tematicile
menţionate.
Fişa medicală a bolnavului / persoanei la risc (F 025/e) va menţiona la ambele
categorii de persoane dacă acestea au participat la instruirea în cadrul programului
educaţional al “Şcolii pacientului cardiovascular”, această informaţie permiţând
validarea indicatorului. Pacientul va confirma prin semnătură faptul că a fost prezent
la această activitate/sau a fost şcolarizat în mod individual.
În fişa medicală a bolnavului de ambulator (F-025/e) vor fi indicate tematicile
realizate în cadrul şcolarizării pacientului cardiovascular: sfaturi/ consiliere pentru
renunţarea la fumat, recomandări privind alimentaţia sănătoasă, evitarea consumului
nociv de alcool, sedentarismului, controlul TA şi glicemiei etc. interviul motivaţional.
Instituţia AMP poate organiza şcolarizarea pacienţilor cu risc cardiovascular
atît în mod individual cît şi în grup. Şcolarizarea pacientului se efectuează în funcţie
de riscul identifcat. Toate tematicile pot fi prezentate în cadrul unui singur program
(o singură zi).
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În aceste cazuri la nivelul instituţiei AMP, trebuie să fie afişat programul
şcolarizării (programarea la momente diferite ale zilei/ săptămânii, astfel încât şi
persoanele care sunt la lucru să poată beneficia de aceste şcolarizări). În acest scop
poate fi utilizat cabinetul de educaţie pengtru sănătate, care duce evidenţa activităţilor
de şcolarizare, similar medicului de familie în Lista de evidenţă a realizării
Indicatorului 2. Educaţia persoanelor la risc de boală cardiovasculară şi a celor cu
HTA, conform modelului din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 7 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 28 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 5 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 20 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plată doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
3. Tratamentul persoanelor cu hipertensiune arterială (HTA)
Indicatorul 3. Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi care primesc
tratament antihipertensiv în conformitate cu protocolul clinic naţional.
Indicatorul evaluează procesul de furnizare a tratamentului antihipertensiv
conform cu protocolul clinic. Este un indicator de proces exprimat sub formă de
rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi care primesc
tratament antihipertensiv conform protocolului clinic naţional, în trimestrul de
raportare.
Numitor – numărul total de pacienţi cu HTA din lista de capitaţie în trimestrul
de raportare.
Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi care primesc tratament
antihipertensiv în conformitate cu protocolul clinic naţional = (numărul pacienţilor
cu HTA aflaţi în evidenţă şi care primesc tratament antihipertensiv conform
protocolului clinic naţional X 100%) : număr total de pacienţi cu HTA din lista de
capitaţie
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Sursa/colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat, din
care se vor extrage pacienţii hipertensivi. Rata pacienţilor hipertensivi trebuie să
constituie nu mai puţin de 20% din numărul total a populaţiei adulte (peste 18 ani) în
lista de capitaţie a instituţiei AMP.
Importanta indicatorului
Indicatorul urmăreşte creşterea performanţei în tratamentul hipertensiunii,
tratarea corespunzătoare, conform protocolului a hipertensiunii arteriale, principalul
factor de risc pentru majoritatea deceselor din Republica Moldova fiind de cea mai
mare importanţă.
Ţinta anuală constituie 45% din numărul total de pacienţi cu HTA din lista de
capitaţie care primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului.
Subţinta anuală constituie 30% din numărul total de pacienţi cu HTA din lista
de capitaţie care primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului.
Ţinta trimestrială constituie 11,25% din numărul total de pacienţi cu HTA din
lista de capitaţie care primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului.
Subţinta trimestrială constituie 7,5% din numărul total de pacienţi cu HTA
din lista de capitaţie care primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului.
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea efectuării
Se raportează trimestrial pacienţii care au fost supravegheaţi şi primesc
tratament antihipertensiv. Se urmăreşte ca un număr cît mai mare de pacienţi să
viziteze medicul de familie, se calculează inclusiv pacienţii luaţi primar la evidenţă în
trimestrul de raportare. În fiecare trimestru pot fi raportaţi pacienţi diferiţi.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în
evidenţă şi care primesc tratament antihipertensiv în conformitate cu protocolul clinic
naţional corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e) în care sunt înscrise datele consultaţiilor în
trimestrul de raportare, valorile tensiunii arteriale, tratamentul medicamentos,
inclusiv prescrierea medicamentelor compensate (după caz) şi regimul igieno-dietetic
prescris, conform protocolului clinic naţional.
Evidenţa tratamentului antihipertensiv se efectuează în Lista de evidenţă a
realizării Indicatorului 3. Tratamentul persoanelor cu hipertensiune arterială (HTA),
conform modelului din anexa nr.3 la prezentul Regulament.
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Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 27 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 108 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 18 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 72 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
4. Scăderea riscului de accident vascular cerebral
Indicatorul 4. Rata pacienţilor cu fibrilaţie atrială la risc de AVC
anticoagulaţi conform protocolului.
Indicatorul evaluează stratificarea riscului pentru AVC la persoanele cu
Fibrilaţie Atriala şi procesul de furnizare a tratamentului anticoagulant sau
antiagreagnt conform Protocolului în vederea prevenirii AVC la aceşti pacienţi. Este
indicator de proces exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de pacienţi cu fibrilaţie atrială la risc de AVC la care sa administrat tratament anticoagulant sau antiagreagnt conform Protocolului în
trimestrul de raportare.
Numitor – numărul de pacienţi cu fibrilaţie atrială la risc de AVC din lista de
capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata pacienţilor cu fibrilaţie atrială la risc de AVC anticoagulaţi conform
instrumentului de screening = (numărul de pacienţi cu fibrilaţie atrială la risc de
AVC la care s-a administrat tratament anticoagulant sau antiagreagnt conform
Protocolului X 100%) : numărul de pacienţi cu fibrilaţie atrială la risc de AVC din
lista de capitaţie
Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului (F 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
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Importanţa indicatorului
În Republica Moldova în situaţia în care ponderea deceselor prin accidente
vasculare cerebrale este a doua ca frecvenţă după decesele coronariene, un indicator
care să ţintească prevenirea AVC-urilor la pacienţii cu fibrilaţie atrială este mai mult
decât necesar.
Ţinta anuală constituie 30% din pacienţii cu fibrilaţie atrială la risc de AVC
din lista de capitaţie sunt trataţi cu medicaţie anticoagulantă conform protocolului pe
parcursul anului.
Subţinta anuală constituie 20% din pacienţii cu fibrilaţie atrială la risc de
AVC din lista de capitaţie sunt trataţi cu medicaţie anticoagulantă conform
protocolului pe parcursul anului.
Ţinta trimestrială constituie 7,5% din pacienţii cu fibrilaţie atrială la risc de
AVC din lista de capitaţie sunt trataţi cu medicaţie anticoagulantă conform
protocolului pe parcursul anului.
Subţinta trimestrială constituie 5% din pacienţii cu fibrilaţie atrială la risc de
AVC din lista de capitaţie sunt trataţi cu medicaţie anticoagulantă conform
protocolului pe parcursul anului.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea de efectuare
Pacientul vizitează medicul de familie cel putin 1 data / trimestru.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor cu fibrilaţie
atrială la risc de AVC care administrează tratament antitrombotic (include atit
tratament anticoagulant (warfarin) cît şi antiagregant (acid acetilsalicilic) )conform
protocolului corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicala de ambulator ale pacienţilor (F 025/e) în care sunt înscrise datele
consultaţiilor în trimestrul de raportare, valorile tensiunii arteriale, tratamentul
medicamentos, inclusiv prescrierea medicamentelor anticogulare şi antiagregare şi
regimului igieno dietetic conform protocolului clinic naţional Fibrilaţie atrială.
Evidenţa scăderii riscului de accident vascular cerebral se efectuează conform
Listei de evidenţă a realizării Indicatorului 4. Scăderea riscului de accident vascular
cerebral, conform modelului din anexa nr.4 la prezentul Regulament.
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Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 2 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 8 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 1 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 4 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
5. Controlul tensiunii arteriale la pacientul hipertensiv
Indicatorul 5. Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi tratament
antihipertensiv care au valori ale TA menţinute < 140/90 mm Hg.
Indicatorul arată măsura în care tratamentul antihipertensiv reuşeşte menţinerea
valorilor TA <140/90 mmHg. Este indicator de rezultat exprimat sub formă de rată.
Prin tratament antihipertensiv se ia în consideraţie inclusiv tratamentul
nemedicamentos efectuat conform protocolului, care menţine tensiunea < 140/90 mm
Hg.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de pacienţi cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu tratament
antihipertensiv care au valori ale TA menţinute stabil (140/90) în trimestrul de
raportare.
Numitor – numărul de pacienţi cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu tratament
antihipertensiv din lista de capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi tratament antihipertensiv care au
valori ale TA menţinute < 140/90 mm Hg = (numărul de pacienţi cu HTA aflaţi în
evidenţă şi cu tratament antihipertensiv care au valori ale TA menţinute stabil
(140/90) X 100%) : numărul de pacienţi cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu tratament
antihipertensiv din lista de capitaţie
Sursa/colectare
Informaţiile din fişele medicale ale pacienţilor (F-025/e).
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Importanta indicatorului
Cuprinderea eficientă cu tratament a pacienţilor cu hipertensiune. Reducerea
riscurilor fatale.
Tinta anuală constituie 40% din pacienţii cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu
tratament antihipertensiv din lista de capitaţie au valori ale TA sub 140/90 pe
parcursul anului.
Subţinta anuală constituie 25% din pacienţii cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu
tratament antihipertensiv din lista de capitaţie au valori ale TA sub 140/90 pe
parcursul anului.
Ţinta trimestrială constituie 40% din pacienţii cu HTA aflaţi în evidenţă şi cu
tratament antihipertensiv din lista de capitaţie au valori ale TA sub 140/90 pe
parcursul trimestrului.
Subţinta trimestrială constituie 25% din pacienţii cu HTA aflaţi în evidenţă şi
cu tratament antihipertensiv din lista de capitaţie au valori ale TA sub 140/90 pe
parcursul trimestrului.
Periodicitatea de efectuare
Pacientul vizitează medicul de familie cel putin 1 data în trimestru, un număr
mai mic de 4 vizite pe an fiind considerat drept monitorizare incorectă a pacientului.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în
evidenţă şi tratament antihipertensiv care au valori ale TA menţinute < 140/90 mm
Hg corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Criteriul de validitate al indicatorului va fi reprezentat de valorile TA sub
140/90 mm col Hg în trimestrul de raportare.
Pentru ţinta anuală criteriul de validitate al indicatorului va fi reprezentat de
valorile TA sub 140/90 mm col Hg la fiecare din cele 4 examinări de pe parcursul
unui an (examinări o data la trei luni) şi de lipsa complicaţiilor. Astfel, pentru
validarea indicatorului va trebui ca cel puţin 40% din pacientii hipertensivi să fie
examinaţi de 4 ori pe an şi în fişa medicală a acestora să reiasă că la fiecare
examinare TA este sub 140/90.
Evidenţa Controlului tensiunii arteriale la pacientul hipertensiv se efectuează
conform Listei de evidenţă a realizării Indicatorului 5. Controlul tensiunii arteriale la
pacientul hipertensiv, conform modelului din anexa nr.5 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează anual în conformitate cu prevederile
Regulamentului aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM. Raportarea se efectuează
trimestrial.
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Pentru îndeplinirea ţintei anuale se atribuie puncte după cum urmează:
Îndeplinirea ţintei anuale = 144 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintei anuale se atribuie puncte după cum urmează:
Îndeplinirea subţintei anuale = 88 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate.
6. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile prin complicaţiile bolilor
cardiovasculare
Indicatorul 6. Rata evitării complicaţiilor cardiovasculare (IMA (infarct
miocardic acut)/AVC (accident vascular cerebral) la persoane identificate cu risc înalt
şi foarte înalt conform indicelui SCORE şi pacienţi cu CIC (cardiopatie ischemică
cronica), HTA, FA (fibrilaţie atrială).
Indicatorul evidenţiază calitatea/continuitatea îngrijirii în managementul cazului
prin lipsa apariţiei de complicaţii. Este indicator de rezultat exprimat sub formă de
rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de pacienţi 40-75 ani care au prezentat o complicaţie
evitabila BCV de tipul internării sau decesului (AVC, IMA).
Numitor – numărul de persoane 40-75 ani cu risc SCORE înalt şi foarte înalt şi
pacienţi cu CIC, HTA, FA.
Influenţa pozitivă sau negativă a medicului se poate observa calculand dinamica
ratelor standardizate a evenimentelor evitabile de IMA, AVC (internari si decese) in
randul adultilor.
Se defineste rata standardizata a complicatiilor evitabile ale BCV in anul t
pentru fiecare medic astfel:

Unde i reprezintă grupa de vârstă din mulţimea {40-44, 45-49, 50-54, 55-59,6064, 65-69,70-74} iar gi ponderea populaţiei din grupa i în total populaţie1 cu
domiciliu în anul de calcul (t) iar Pi este numărul de pacienţi din grupa i din lista
medicului
Dinamica
Sursa/colectare
Informaţiile din fişele medicale ale pacienţilor (F-025/e)
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Perioada de raportare
Anuală. Indicatorul se testează în primul an; datorită numarului relativ mic
aşteptat de evenimente adverse, trebuie sa fie monitorizat anual.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata evitării complicaţiilor
cardiovasculare (IMA (infarct miocardic acut)/AVC (accident vascular cerebral) la
persoane identificate cu risc înalt şi foarte înalt conform indicelui SCORE şi pacienţi
cu CIC (cardiopatie ischemică cronica), HTA, FA (fibrilaţie atrială).
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Evidenţa Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile prin complicaţiile
bolilor cardiovasculare1 se efectuează conform Listei de evidenţă a realizării
Indicatorului 6. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile prin complicaţiile
bolilor cardiovasculare, conform modelului din anexa nr.6 la prezentul Regulament.
Validarea indicatorului se efectuează în cazul lipsei apariţiei complicaţiilor.
Modalitate de calcul a ţintei anuale
Σ [Rata IMA+AVC (boli si decese) la persoane vârsta 40/75 la 1000 loc * %
din total populaţie cu vârsta intre 40-75 din anul anterior] / [Rata IMA+AVC (boli si
decese) 40/75 la 1000 loc * % din total populaţie cu vârsta intre 40-75 din anul
curent]
Numărul de puncte acordate se stabileşte la finele anului.
II. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea Diabetului Zaharat
1. Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat (DZ) tip II
Indicatorul 7. Rata adulţilor la care s-a realizat depistarea activă a riscului de
Diabet Zaharat (DZ) tip II prin folosirea unui instrument standardizat de calcul al
riscului (FINDRISC), conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
Indicatorul evaluează procesul de depistare activă a persoanelor la risc de Diabet
Zaharat tip II. Este indicator de proces exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de persoane în vârstă de peste 40 de ani cărora li s-a
efectuat screening-ul de risc la DZ tip II în trimestrul de raportare;
Numitor – 1/5 din numărul de persoane de peste 40 ani din lista de capitaţie şi
din grupul de risc în trimestrul de raportare.
Rata adulţilor la care s-a realizat depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II prin folosirea unui instrument standardizat de calcul al riscului =
14

(numărul de persoane în vârstă de peste 40 de ani cărora li s-a efectuat screening-ul
de risc la DZ tip II X 100%) : 1/5 din numărul de persoane de peste 40 ani din lista de
capitaţie
Sursa/colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (F 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Indicatorul este important pentru că evidenţiază adulţii cu risc de a face Diabet
Zaharat tip II din lista de capitaţie a medicului de familie, mult înainte ca aceştia să
aibă glicemia crescută (să devină diabetici). De exemplu, unul din factorii de risc este
supraponderalitatea sau obezitatea, aceşti pacienţi având mare şansă să ajungă
diabetici în cazul în care nu întreprind măsuri pentru controlul greutăţii.
Ţinta anuala constituie 70% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta ≥40 ani
din lista de capitaţie, evaluate pentru riscul de DZ.
Subţinta anuală constituie 55% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta ≥40
ani din lista de capitaţie, evaluate pentru riscul de DZ.
Ţinta trimestrială constituie 17,5% din 1/5 din numărul persoanelor cu vârsta
≥40 ani din lista de capitaţie, evaluate pentru riscul de DZ.
Subţinta trimestrială constituie 13,75% din 1/5din numărul persoanelor cu
vârsta ≥40 ani din lista de capitaţie, evaluate pentru riscul de DZ.
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea de efectuare
Populaţia eligibilă pentru acest indicator este populaţia de peste 40 ani şi cei
din grupurile de risc.
Pentru că această evaluare a riscului de diabet se face o dată la 5 ani, în fiecare
an va fi programată către această evaluare o cincime din populaţia eligibilă.
Identificarea riscului se face o dată la 5 ani pentru populaţia eligibilă. Persoana
se raportează o dată la 5 ani.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata adulţilor la care s-a realizat
depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat (DZ) tip II prin folosirea
instrumentului standardizat de calcul al riscului (FINDRISC) corespunde ţintelor şi
subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Din registrul persoanelor la risc de diabet, se identifică persoanele adulte de
peste 40 ani şi celor de peste 18 ani din grupul de risc, cărora li s-a efectuat evaluarea
riscului de diabet.
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În Fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e) vor fi indicaţi parametrii
evaluaţi conform Chestionarului de evaluare a riscului dezvoltării diabetului zaharat
tip 2 (FINDRISC) şi scorul rezultat din însumarea factorilor de risc prezenţi.
Efectuarea investigaţiei la glicemie este validată atît în cazul efectuării în
laborator, cît şi cu glucometrul, inclusiv la domiciliu. In aceste cazuri medicul de
familie confirmă rezultatul prin semnătură şi parafă.
Pentru facilitarea evaluării riscului de Diabet Zaharat (DZ) tip II, Chestionarul
de evaluare a riscului dezvoltării diabetului zaharat tip 2 (FINDRISC) se ataşează în
fişa medicală a bolnavului de ambulator (F-025/e).
Pentru validarea numărului de la numitor se verifică în listele de capitaţie din
care au fost extrase persoanele de peste 40 de ani şi din grupurile de risc.
La evaluarea îndeplinirii indicatorului se va urmări ca fişele medicale de
ambulator (F 025 e) să nu apară raportate doua evaluări a riscului la DZ pe parcursul
unui ciclu de 5 ani. Pentru a diminua riscul de dedublare a acestei activitati, se va
înregistra data evaluări a riscului la DZ în fişa medicală a pacientului şi Lista de
evidenţă a realizării Indicatorului 7. Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II, conform modelului din anexa nr.7 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 18 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 72 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 14 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 56 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la risc înalt de Diabet Zaharat
(DZ)
Indicatorul 8. Rata pacienţilor cu DZ şi a persoanelor la risc înalt (>15) de a
dezvolta DZ tip 2 instruite prin programul Şcoala pacientului diabetic şi a persoanei
la risc de diabet.
Indicatorul evaluează măsura în care pacienţii cu diabet şi persoanele adulte la
risc (identificate prin depistare activă conform FINDRISC), de a face Diabet Zaharat
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de tip II au urmat programul Scolii pacientului diabetic şi a persoanei la risc de
diabet. Este indicator de proces exprimat sub forma de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de pacienti cu DZ şi persoane adulte la risc înalt de a
dezvolta DZ tip 2 instruiţi prin programul Şcoala pacientului diabetic şi a persoanei la
risc de diabet în trimestrul de raportare.
Numitor – numărul de pacienţi cu DZ + pacienţi la risc înalt de a dezvolta DZ
tip II din lista de capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata pacienţilor cu DZ şi a persoanelor la risc înalt (>15) de a dezvolta DZ tip
2 instruite prin programul Şcoala pacientului diabetic = (numărul de pacienti cu DZ
şi persoane adulte la risc înalt de a dezvolta DZ tip 2 instruiţi prin programul Şcoala
pacientului diabetic X 100%) : numărul de pacienţi cu DZ + pacienţi la risc înalt de a
dezvolta DZ tip II din lista de capitaţie
Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (F 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat şi persoanele
adulte identificate la risc de diabet zaharat tip 2, conform datelor din Lista de
evidenţă a realizării Indicatorului 7. Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II, reprezintă sursa de informare pentru invitarea la Scoala pacientului
diabetic şi a persoanei la risc de diabet.
Importanţa indicatorului
Dat fiind puternicul impact al stilului de viaţă în Diabetul Zaharat, atît
persoanele la risc de a face boala cît şi bolnavii înşişi au nevoie de cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini care să îi ajute să îşi controleze factorii de risc pentru boală/ de
agravare ai bolii. Indicatorul este important prin faptul că urmăreşte creşterea
nivelului de educaţie a persoanei la risc şi a persoanei bolnave de Diabet Zaharat.
Ţinta anuală constituie 50% din persoanele la risc identificate anual + număr
pacienţi cu DZ + pacienţi la risc de a dezvolta DZ tip 2 din lista de capitaţie.
Subţinta anuală constituie 40% din persoanele la risc identificate anual +
număr pacienţi cu DZ + pacienţi la risc de a dezvolta DZ tip 2 din lista de capitaţie.
Ţinta trimestrială constituie 12,5% din persoanele la risc identificate anual +
număr pacienţi cu DZ + pacienţi la risc de a dezvolta DZ tip 2 din lista de capitaţie.
Subţinta trimestrială constituie 10% din persoanele la risc identificate anual +
număr pacienţi cu DZ + pacienţi la risc de a dezvolta DZ tip 2 din lista de capitaţie.
Perioada de raportare
Trimestrială
Periodicitatea de efectuare
“Şcoala pacientului diabetic şi a persoanei la risc de diabet ” se organizează de
către echipa medicului de familie, în mod continuu, în funcţie de numărul persoanelor
la risc de diabet zaharat tip 2 identificaţi în acea perioadă.
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Pacienţii de Diabet Zaharat se şcolarizează anual cu raportare o singură dată pe
an, în trimestrul de şcolarizare.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor cu DZ şi a
persoanelor la risc înalt (>15) de a dezvolta DZ tip 2 instruite prin programul Şcoala
pacientului diabetic şi a persoanei la risc de diabet corespunde ţintelor şi subţintelor
stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Indicatorul va fi validat prin analiza fişei medicale a bolnavului de ambulator
(F-025/e) ale pacienţilor identificaţi la risc de DZ şi pacienţilor cu DZ.
Se urmăreşte în fişa pacientului la risc de eveniment de DZ şi DZ este indicată
Şcoala pacientului diabetic şi a persoanei la risc de diabet.
La nivelul instituţiei AMP, trebuie să fie afişat programul şcolarizării
(programarea la momente diferite ale zilei/ săptămânii, astfel încât şi persoanele care
sunt la lucru să poată beneficia de aceste şcolarizări). În acest scop poate fi utilizat
Cabinetul de educaţie pentru sănătate.
În tematica de şcolarizare a acestora trebuie să fie sfaturi pentru pacienţii
supraponderali să reducă greutatea prin reducerea aportului alimentar, pentru toţi
pacienţii să dea preferinţă alimentelor cu indicele glicemic redus (de ex. fasole, linte,
ovăz şi fructe proaspete) drept sursă de carbohidraţi în regimul lor alimentar,sfaturi
pentru coabitarea cu stresul; sfaturi de a evita sarea de bucătărie şi reduceţi bucatele
sărate, cum ar fi murăturile, peştele sărat, fast-food, alimentele procesate, alimentele
conservate şi cuburi concentrate de supă, de verifica cu regularitate nivelul de
glucozei în sânge, tensiunea arterială (auto-măsurarea TA la domiciliu, glicemiei) şi
analiza urinei.
Pentru pacienţii cu DZ sunt oferite sfaturi cu privire la igiena picioarelor,
tăierea unghiilor, tratamentul bătăturilor, încălţăminte potrivită şi evaluaţi riscul
piciorului diabetic utilizând metode simple (inspectare, senzaţia de înţepătură); sfaturi
pentru examinarea ochilor pentru identificarea unor posibile maladii (retinopatie
diabetică) la un oftalmolog în momentul diagnosticării şi o dată în an după stabilirea
diagnozei sau conform recomandării oftalmologului; sfaturi pentru pacienţii cu DZ
referitor la importanţa tratamentului, doze, meniu alimentar; sfaturi de a purta mereu
zahar sau dulciuri în cazul dacă utilizează medicamente (sulfanilureice, glinide)
pentru DZ care ar putea cauza reducerea drastică a nivelului de glucoză în sânge.
Indicatorul se validează la prezenţa în fişa medicală a bolnavului de ambulator
(F-025/e) a pacienţilor cu risc identificat conform instrumentului standardizat şi a
pacienţilor cu DZ a datelor privind şcolarizarea pacienţilor la tematicile menţionate.
Fişa medicală a bolnavului / persoanei la risc (F 025/e) va menţiona la ambele
categorii de persoane dacă acestea au participat şi au finalizat instruirea în cadrul
programului educaţional al Şcolii pacientului diabetic şi a persoanei la risc de diabet,
această informaţie permiţând validarea indicatorului. Pacientul va confirma prin
semnătură faptul că a fost prezent la această activitate.
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Instituţia AMP poate organiza şcolarizarea persoanelor la risc şi DZ atît în mod
individual cît şi în grup. Şcolarizarea pacientului se efectuează în funcţie de riscul
identifcat. Toate tematicile pot fi prezentate în cadrul unui singur program (o singură
zi).
În aceste cazuri la nivelul instituţiei AMP, trebuie să fie afişat programul
şcolarizării (programarea la momente diferite ale zilei/ săptămânii, astfel încât şi
persoanele care sunt la lucru să poată beneficia de aceste şcolarizări). În acest scop
poate fi utilizat cabinetul de educaţie pengtru sănătate, care duce evidenţa activităţilor
de şcolarizare, similar medicului de familie în Lista de evidenţă a realizării
Indicatorului 8. Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la risc înalt de Diabet
Zaharat (DZ), conform modelului din anexa nr.8 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 3 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 12 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 2 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 8 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plată doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
3. Supravegherea pacientului cu DZ
Indicatorul 9. Rata pacienţilor cu DZ aflaţi în evidenţă care au valori ale
HbA1C menţinute ≤ 6 – 8,5%.
Indicatorul arată rezultatul tratamentului şi al educaţiei pacienţilor, arată măsura
în care tratamentul administrat pacienţilor cu diabet zaharat este eficace. Este
indicator de rezultat exprimat sub forma de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – Numărul de pacienţi cu DZ cu HbA1C cu valori ≤ 6 – 8,5% în
trimestrul de raportare.
Numitor – Numărul de pacienţi cu DZ din lista de capitaţie în trimestrul de
raportare.
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Rata pacienţilor cu DZ aflaţi în evidenţă care au valori ale HbA1C menţinute ≤
6 – 8,5% = (Numărul de pacienţi cu DZ cu HbA1C cu valori ≤ 6 – 8,5% X 100%) :
Numărul de pacienţi cu DZ din lista de capitaţie
Sursa/ colectare
Fişa medicală de ambulator a bolnavului (F 025/e)
Importanţa indicatorului
Determinarea HbA1C este foarte utilă nu atât pentru diagnosticarea diabetului
zaharat, ci pentru aprecierea controlului metabolic de durată al pacientului, valoarea
ei descriind media valorilor glicemice pre sau postprandiale, precum şi a valorilor
bazale. Astfel, nivelul HbA1C apreciază calitatea continuităţii îngrijirilor acordate
pacientului de diabet zaharat. De asemenea, valorile crescute ale hemoglobinei
glicozilate ne oferă informaţii asupra riscului apariţiei complicaţiilor (i.e. de apariţie a
retinopatiei, microalbuminuriei, infarctului de miocard, etc).
Ţinta anuală constituie 40% din pacienţi cu DZ din lista de capitaţie cu valori
ale hemoglobinei glicozilate menţinute ≤ 6 – 8,5%.
Subţinta anuală constituie 25% din pacienţi cu DZ din lista de capitaţie cu
valori ale hemoglobinei glicozilate menţinute ≤ 6 – 8,5%.
Ţinta semestrială constituie 40% din pacienţi cu DZ din lista de capitaţie cu
valori ale hemoglobinei glicozilate menţinute ≤ 6 – 8,5%.
Subţinta semestrială constituie 25% din pacienţi cu DZ din lista de capitaţie cu
valori ale hemoglobinei glicozilate menţinute ≤ 6 – 8,5%.
Perioada de raportare
Semestrială
Periodicitatea de efectuare
Semestrială
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata pacienţilor cu DZ aflaţi în
evidenţă care au valori ale HbA1C menţinute ≤ 6 – 8,5% corespunde ţintelor şi
subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Criteriul de validitate al indicatorului va fi reprezentat de valorile HbA1C
menţinute ≤ 6 – 8,5% la fiecare din cele 2 examinări de pe parcursul unui an
(examinări o data la şase luni) şi de lipsa complicaţiilor. Astfel, pentru validarea
indicatorului va trebui ca cel puţin 40% din pacientii cu DZ să fie examinaţi de 2 ori
pe an şi în fişa medicală a acestora să reiasă că la fiecare examinare valorile HbA1C
sunt menţinute ≤ 6 – 8,5%.
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Evidenţa Supravegherii pacientului cu DZ se efectuează conform Listei de
evidenţă a realizării Indicatorului 9. Supravegherea pacientului cu DZ, conform
modelului din anexa nr.9 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează anual în conformitate cu prevederile
Regulamentului aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM. Raportarea indicatorului
se efectuează semestrial.
Pentru îndeplinirea ţintei anuale se atribuie puncte după cum urmează:
Îndeplinirea ţintei anuale = 20 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintei semestriale se atribuie puncte după cum urmează:
Îndeplinirea subţintei anuale = 12 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata doar a subţintei anuale
realizate.
4. Reducerea morbidităţii evitabile prin complicaţiile diabetului zaharat
Indicatorul 10. Rata evitării complicaţiilor specifice la pacienţii cu DZ.
Indicatorul arată rezultatul tratamentului şi al educaţiei pacienţilor, arată măsura
în care sunt evitate complicaţiile specifice ale Diabetului Zaharat. Este indicator de
rezultat exprimat sub forma de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – numărul de pacienţi diabetici care au prezentat o complicaţie
acută / cronică (care a necesitat internare in spital).
Numitor – numărul de pacienţi diabetici din lista de capitaţie
Influenţa pozitivă sau negativă a medicului se poate observa calculand dinamica
ratelor standardizate a evenimentelor evitabile de tipul complicatiilor DZ (internari si
decese) in randul adultilor.
Se defineşte rata standardizată a evenimentelor evitavile de tipul complicatiilor
DZ în anul t pentru fiecare medic astfel:

Unde i reprezintă grupa de vârstă din mulţimea {40-44, 45-49, 50-54, 55-59,6064, 65-69,70-74} iar gi ponderea populaţiei din grupa i în total populaţie2 cu
domiciliu în anul de calcul (t) iar Pi este numărul de pacienţi din grupa i din lista
medicului
Dinamica
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Sursa/ colectare
Fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e)
Importanţa indicatorului
Indicatorul este important pentru ca arată calitatea continuităţii îngrijirii
pacienţilor cu diabet zaharat; o importanţă deosebită are acest indicator pentru
decidenţii politici care pot calcula costurile acestor complicaţii şi pot astfel aprecia
mai bine echilibrul dintre diferitele accente ale politicilor de sănătate/ nevoia de
investiţie în programe de prevenţie croite pe nevoile populaţiei.
Perioada de raportare
Anuală.
Modalitate de calcul şi plată a ţintei anuale
Σ [Rata complicaţii DZ (amputaţii) adulţi la 1000 loc * % din total pop adulta
din anul anterior] / [Rata complicaţii DZ(amputaţii) adulţi la 1000 loc * % din total
pop adulta din anul curent]
Numărul de puncte acordate se stabileşte la finele anului.
Evidenţa Indicatorului 10. Rata evitării complicaţiilor specifice la pacienţii cu
DZ se efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 10. complicaţiilor
specifice la pacienţii cu DZ, conform modelului din anexa nr.10 la prezentul
Regulament.
III. Prevenirea, depistarea precoce a stărilor precanceroase şi cancerului
1. Depistarea precoce a cancerului de col uterin
Indicatorul 11. Rata femeilor cu vârsta cuprinsă între 25-61 ani care au
efectuat un test Babeş-Papanicolau la interval de 3 ani.
Indicatorul arată procesul de depistare al cancerului de col uterin la femei prin
utilizarea testului Babeş Papanicolau. Este indicator de proces exprimat sub forma
de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător - numărul femeilor cu vârste cuprinse între 25-61 ani care au
efectuat o dată la 3 ani un test Babeş Papanicolau în trimestrul de raportare.
Numitor – 1/3 din numărul femeilor cu vârste cuprinse între 25-61 ani din lista
de capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata femeilor cu vârsta cuprinsă între 25-61 ani care au efectuat un test BabeşPapanicolau la interval de 3 ani = (numărul femeilor cu vârste cuprinse între 25-61
ani care au efectuat o dată la 3 ani un test Babeş Papanicolau X 100%) : 1/3 din
numărul femeilor cu vârste cuprinse între 25-61 ani din lista de capitaţie
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Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Stimularea medicului de familie de a contribui la activitatea de screening a
colului uterin/ identificare precoce a leziunilor precanceroase de col uterin, scaderea
mortalităţii şi creşterea speranţei de viaţă a femeilor din populaţia ţintă.
Ţinta anuală constituie 60% din 1/3 din populaţia eligibilă, femei cu vârsta
cuprinsă între 25-61 ani care au efectuat un test Babeş-Papanicolau.
Subţinta anuală constituie 45% din 1/3 din populaţia eligibilă, femei cu vârsta
cuprinsă între 25-61 ani care au efectuat un test Babeş-Papanicolau.
Ţinta trimestrială constituie 15% din 1/3 din populaţia eligibilă, femei cu
vârsta cuprinsă între 25-61 ani care au efectuat un test Babeş-Papanicolau.
Subţinta trimestrială constituie 11,25% din 1/3 din populaţia eligibilă, femei
cu vârsta cuprinsă între 25-61 ani care au efectuat un test Babeş-Papanicolau.
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea de efectuare
Populaţia eligibilă pentru acest indicator sunt femeile cu vârste cuprinse între
25 – 61 ani din lista de capitaţie şi din grupurile de risc.
Testul Babeş-Papanicolau se efectuează o dată la 3 ani pentru populaţia eligibilă.
Persoana se raportează o dată la 3 ani.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata femeilor cu vârsta cuprinsă
între 25 - 61 ani şi din grupul de risc care au efectuat un test Babeş-Papanicolau la
interval de 3 ani corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de
raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Pentru îndeplinirea indicatorului se acordă atenţie deosebită planificării
femeilor pentru efectuarea testului citologic Babeş - Papanicolau.
In lista femeilor planificate pentru efectuarea testului citologic Babeş Papanicolau, se includ femei de vîrsta 25-61 de ani. Astfel, în listă se includ pentru
examinare femeile cu vîrstele 25/ 28/ 31 /34 /37 /40 /43 /46 /49 /52 /55 /58 /61 ani şi
suplimentar se verifică lista femeilor care au rămas neexaminate pe parcursul
ultimilor 2 ani.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Pentru validarea indicatorului se evaluează fişele medicale a bolnavului de
ambulator (F-025/e), şi Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 2. Depistarea
precoce a cancerului de col uterin, în care este efectuată planificarea femeilor
conform vîrstelor menţionate, inclusiv celor incluse ca rămase neexaminate pe
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parcursul ultimilor 2 ani.
În cazul depistării a careva patologii este importantă prezenţa în fişă a
recomandării de supraveghere în dinamică sau de referire la alt specialist pentru
confirmarea diagnosticului după caz.
În fişa medicală a bolnavului de ambulator (F-025/e) şi/sau în listele
persoanelor cărora s-a efectuat testul citologic Babeş - Papanicolau confirmată prin
parafa instituţiei contractate care a efectuat investigaţia, a datelor privind efectuarea
testului citologic Babeş - Papanicolau trebuie să fie rezultatul testul citologic Babeş –
Papanicolau.
Pentru facilitarea evaluării, după caz, rezultatul analizei se indică (dublează) în
fişa profilactică a fişei medicale a bolnavului de ambulator (F-025/e).
În cazul depistării a careva patologii în baza testului citologic Babeş Papanicolau, este importantă prezenţa în fişa medicală de ambulator a recomandării
de referite şi investigare prin colposcopie şi/sau consultare de către medicul oncologginecolog din Institutul Oncologic.
Totodată, în cazul cînd rezultatul testului citologic Babeş – Papanicolau denotă
prelevarea incorectă a testului, acestea nu se includ în numărul de teste citologice
realizate şi, respectiv pentru calcularea ratei de îndeplinire.
Testul Babeş-Papanicolau nu va trebui să apară în fişa medicală de ambulator
mai frecvent de o data la 3 ani.
Evidenţa Indicatorului 11. Depistarea precoce a cancerului de col uterin se
efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 11. Depistarea precoce a a
cancerului de col uterin, conform modelului din anexa nr.11. la prezentul
Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 17 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 68 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 13 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 52 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în care
subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Depistarea precoce a cancerului de colon
Indicatorul 12. Rata adulţilor în vârstă de 40 – 75 de ani la care s-a efectuat un
test de evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale o data la 2 ani.
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Indicatorul arată procesul de depistare al cancerului de colon în populaţia la risc
de a face cancer de colon prin utilizarea testului hemocult. Este indicator de proces
exprimat sub forma de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător - numărul adulţilor din grupul de risc, cu vârste cuprinse între 40 –
75 de ani, la care s-a efectuat o dată la 2 ani un test de evidenţiere a hemoragiilor
oculte în fecale în trimestrul de raportare.
Numitor – ½ din numărul adulţilor din grupul de risc cu vârste cuprinse între 40
– 74 de ani din lista de capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata adulţilor în vârstă de 40 – 75 de ani la care s-a efectuat un test de
evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale o data la 2 ani = (numărul adulţilor
adulţilor din grupul de risc cu vârste cuprinse între 40 – 75 de ani la care s-a efectuat
o dată la 2 ani un test de evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale X 100%) : ½ din
numărul adulţilor cu vârste adulţilor din grupul de risc cu vârste cuprinse între 40 –
75 de ani din lista de capitaţie
Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Testul de evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale poate reduce mortalitatea
prin cancer colorectal cu 16%; importanţa indicatorului rezidă în faptul că sprijină
concentrarea atenţiei practicianului spre realizarea acestui test şi spre scăderea
mortalităţii prin cancer colorectal a populaţiei înscrise pe lista acestuia. Investigaţia la
sînge ocult/iFOBT va fi aplicată pentru identificarea persoanelor ca fiind la risc de
cancer de colon.
Ţinta anuală constituie 50% din ½ din populaţia la risc (numărul adulţilor cu
vârste cuprinse între 40 – 75 ani din lista de capitaţie).
Subţinta anuală constituie 40% din ½ din populaţia la risc (numărul adulţilor
cu vârste cuprinse între 40 – 75 ani din lista de capitaţie).
Ţinta trimestrială constituie 12,5% din ½ din populaţia la risc (numărul
adulţilor cu vârste cuprinse între 40 – 75 ani din lista de capitaţie).
Subţinta trimestrială constituie 10% din ½ din populaţia la risc (numărul
adulţilor cu vârste cuprinse între 40 – 75 ani din lista de capitaţie).
Perioada de raportare
Trimestrială.
Periodicitatea de efectuare
Populaţia eligibilă pentru acest indicator sunt adulţii din grupurile de risc cu
vârste cuprinse între 40 – 75 ani din lista de capitaţie.
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Evaluarea testului de evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale se efectuează
adulţilor din grupurile de risc cu vârste cuprinse între 40 – 75 ani o dată la 2 ani.
Persoana se raportează o dată la 2 ani.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata adulţilor din grupurile de
risc în vârstă de 40-75 de ani la care s-a efectuat un test de evidenţiere a hemoragiilor
oculte în fecale o data la 2 ani corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru
perioadele de raportare, în corespundere cu prevederile Protocoalelor Clinice
Naţionale.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e).
Criteriul de validitate al indicatorului va fi reprezentat de rezultatului testului. În
cazul depistării a careva patologii este importantă recomandarea de supraveghere în
dinamică sau de referire la colonoscopie pentru confirmarea diagnosticului după caz.
Efectuarea testului de evidenţiere a hemoragiilor oculte în fecale nu va trebui
să apară în fişa medicală de ambulator mai frecvent de o data la 2 ani.
Evidenţa Indicatorului 12. Depistarea precoce a cancerului de colon se
efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 12. Depistarea precoce a a
cancerului de colon, conform modelului din anexa nr.12 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 3 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 12 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 2 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 8 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în care
subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
IV. TUBERCULOZĂ (TBC)
1. Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a face TBC
Indicatorul 13. Rata persoanelor din grupul de risc care au fost investigate la
TB.
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Indicatorul evaluează procesul de screening/depistarea activă a TBC. Este
indicator de proces, exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul
Numărător - Numărul persoanelor din grupul de risc, definit conform
protocolului, care au fost investigate pentru TBC în trimestrul de raportare.
Numitor - Numărul persoanelor din grupul de risc pentru TBC definit conform
protocolului în trimestrul de raportare.
Rata persoanelor din grupul de risc care au fost investigate la TB = (Numărul
persoanelor din grupul de risc, definit conform protocolului, care au fost investigate
pentru TBC X 100%) : Numărul persoanelor din grupul de risc pentru TBC definit
conform protocolului.
Sursa/colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Evidenţiază măsura în care instituţia AMP realizează depistarea activă a
persoanelor eligibile (din grupul de risc) să facă TBC, arată implicarea în aplicarea
măsurilor de depistare activă a TBC.
Ţinta anuală constituie 85% din numărul persoanelor din grupul de risc pentru
TBC definit conform protocolului.
Subţinta anuală constituie 70% din numărul persoanelor din grupul de risc
pentru TBC definit conform protocolului.
Ţinta trimestrială constituie 21,25% din numărul persoanelor din grupul de
risc pentru TBC definit conform protocolului
Subţinta trimestrială constituie 17.5% din numărul persoanelor din grupul de
risc pentru TBC definit conform protocolului.
Perioada de raportare
Trimestrial.
Periodicitatea efectuării
Continuă. Specificitate: numărul persoanelor din grupul de risc pentru TBC,
definit conform protocolului, ar trebui stabilit trimestrial de către furnizorul de
servicii medicale.
De la un trimestru la altul persoanele (IDNP) se pot duplica/repeta datorită
faptului că dintr-un număr de 100 de persoane identificate ca făcând parte din grupul
de risc au fost investigate doar o parte (ex. 75%) restul persoanelor neinvestigate
urmând a fi puse în grupul persoanelor la risc în trimestrul următor.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata persoanelor din grupul de
risc care au fost investigate la TB corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru
perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
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pentru perioadele de raportare.
Persoana investigată la tuberculoză se raportează o singură dată pe an.
Monitorizarea şi validarea indicatorului se face pe baza informaţiilor din fişele
medicale ale pacienţilor (F 025/e) şi Listele persoanelor care necesită examinare
profilactică prin investigarea Ia tuberculoză prin radiografia pulmonară standard
(digitală sau convenţională); Mantoux; sputa la BAAR. Listele se completează
trimestrial, în dependenţă de apariţia persoanelor noi care necesită examinare
profilactică conform actelor normative în vigoare.
Se verifică prezenţa în Lista menţionată a persoanelor cu risc sporit de
îmbolnăvire cu tuberculoză, inclusiv conform listelor de examinări ţintite, conform
prevederilor ordinului nr. 1080 din 13.10.2014 „Cu privire la măsurile de
eficientizare a depistării tuberculozei” şi persoanelor din categoriile pereclitante
conform prevederilor ordinului nr. 1491 din 29.12.2014 „Cu privire la unele măsuri
de eficientizare a utilizării instalaţiilor radiologice”. Lista contacţilor se întocmeşte
separat pentru fiecare pacient (focar) cu tuberculoză şi se confirmă prin semnătura
medicului epidemiolog şi ftiziopneumolog.
Prezenţa datelor privind investigarea la tuberculoză prin una din metode
(radiografia cutiei toracice standard (digitală sau convenţională)/sputa la BAAR
(pentru simptomatici)/proba Mantoux) înregistrată în fişa medicală a bolnavului de
ambulator (F-025/e) şi în Carnetul de dezvoltare a copilului (F-112/e) confirmă
îndeplinirea indicatorului.
Pentru facilitarea evaluării, după caz, rezultatul investigaţiei la tuberculoză se
indică (dublează) în fişa profilactică a fişei medicale a bolnavului de ambulator (F025/e).
Nu se acceptă pentru validare persoanele care nu fac parte din categoriile
menţionate.
Validarea numitorului se va face consultând fişa medicală a bolnavului de
ambulator (F- 025/e) sau Sistemul Informaţional Automatizat.
Evidenţa Indicatorului 13. Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a face
TBC se efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 13. Depistarea activă
a populaţiei aflată la risc de a face TBC, conform modelului din anexa nr.13 la
prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 15 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 60 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 12 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 48 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
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Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în care
subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Evaluare finalizare tratament (DOTS)
Indicatorul 14. Rata persoanelor care au finalizat tratamentul conform
standardelor DOTS.
Indicatorul evaluează procesul de tratament al TBC. Este indicator de rezultat
exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul
Numărător - numărul de pacienţi cu TBC care au finalizat tratamentul
antituberculos (DOTS) conform protocoalelor în vigoare în trimestrul de raportare;
Numitor - numărul de pacienţi cu TBC la care s-a iniţiat tratamentul
antituberculos (DOTS) şi care trebuiau să finalizeze tratamentul conform
protocoalelor in vigoare în trimestrul de raportare.
Rata persoanelor care au finalizat tratamentul conform standardelor DOTS =
(numărul de pacienţi cu TBC care au finalizat tratamentul antituberculos (DOTS)
conform protocoalelor în vigoare X 100 %) : numărul de pacienţi cu TBC la care s-a
iniţiat tratamentul antituberculos (DOTS) şi care trebuiau să finalizeze tratamentul
conform protocoalelor în vigoare.
Sursa/colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Evidentiază măsura în care instituţa AMP realizează monitorizarea tratamentului
dar mai ales finalizarea tratamentului anti TBC, arată implicarea în aplicararea
măsurilor de tratare a TBC, conform standardelor internationale.
Ţinta anuală se calculează conform formulei (% cazuri TBC * 85%) + (%
cazuri MDR-TBC * 50%) din număr pacienţi cu TBC care au finalizat tratamentul
(DOTS) conform protocoalelor în vigoare.
Subţinta anuală se calculează conform formulei (% cazuri TBC * 85%) + (%
cazuri MDR-TBC * 50%) din număr pacienţi cu TBC care au finalizat tratamentul
(DOTS) conform protocoalelor în vigoare.
Perioada de Raportare
Trimestrial se raportează cazuri cu tratament finalizat
Periodicitate
Trimestrial.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata persoanelor care au finalizat
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tratamentul conform standardelor DOTS corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Persoanele care au finalizat tratamentul conform standardelor DOTS se
raportează trimestrial.
Se raportează fiecare caz finalizat de tratament a pacienţilor cu tuberculoză în
condiţii de ambulator conform standardelor DOTS.
Pentru evaluarea indicatorului se evaluează Fişa medicală a bolnavului de
ambulator (F 25 e), Fişa medicală a bolnavului cu tuberculoză (F 081/e), Fişa de
tratament a bolnavului TB - 01.
Prezenţa în documentaţia medicală primară a datelor despre iniţierea
tratamentului pacientului cu tuberculoză caz nou, sau recidivă a tuberculozei, sau
reluare a tratamentului după abandon sau eşec terapeutic, sau MDR TBC, în
conformitate cu recomandaţiile medicului ftiziopneumolog, prezenţa în Fişa de
tratament a bolnavului TB-01 a datelor despre administrarea medicamentelor
antituberculoase conform schemei recomandate de medicul ftiziopneumolog,
confirmate prin semnătura asistentului medical comunitar şi/sau a asistentului
medicului de familie şi pacientului confirmă efectuarea tratamentului supravegheat a
pacienţilor cu tuberculoză.
Validarea indicatorului se efectuează la prezenţa în Fişa medicală a bolnavului
cu tuberculoză (F 081/e), a înscrierii medicului ftizipneumolog despre finalizarea
tratamentului a pacienţilor cu tuberculoză în condiţii de ambulator conform
standardelor DOTS.
În cazul, cînd după evaluarea indicatorului, la pacientul căruia i s-a efectuat
tratament supravegheat, se constată conform rezultatelor investigaţiilor “eşec
terapeutic”, ftiziopneumologul poate propune, după caz, includerea cazului în
numărul de pacienţi cu TBC care au finalizat tratamentul antituberculos (DOTS)
conform protocoalelor în vigoare.
Indicatorul se validează şi în cazul, cînd tratamentul a fost supravegheat numai
de asistentul medical comunitar şi/sau asistentul medicului de familie.
Evidenţa Indicatorului 14. Evaluare finalizare tratament (DOTS) se efectuează
conform Listei de evidenţă a Indicatorului 14. Evaluare finalizare tratament (DOTS),
conform modelului din anexa nr.14 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Reieşind din importanţa indicatorului pentru validare se stabilesc numai ţinte,
fără acceptarea subţintelor.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 27 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 108 puncte.
Neîndeplinirea ţintei trimestriale constituie 0 puncte.
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Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în care
ţinta a fost realizată.
V. Gravide şi sănătatea reproducerii (contracepţia)
1. Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de monitorizare în termenele
stabilite
Indicatorul 15. Rata gravidelor din totalul gravidelor, care au fost monitorizate
conform Standardului de supraveghere.
Indicatorul evaluează rezultatele procesului de monitorizare a gravidelor. Este
indicator de rezultat, exprimat sub forma de rată.
Formula de calcul
Numărător – Numărul gravidelor care au finalizat sarcina în trimestrul de
raportare şi care au efectuat toate vizitele de monitorizare în termenele stabilite
Numitor – Numărul gravidelor din lista de capitaţie care au finalizat sarcina în
trimestrul de raportare.
Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de monitorizare în termenele
stabilite = (Numărul gravidelor care au finalizat sarcina în trimestrul de raportare şi
care au efectuat toate vizitele de monitorizare în termenele stabilite X 100%) :
Numărul gravidelor din lista de capitaţie care au finalizat sarcina în trimestrul de
raportare
Sursa/colectare
Fişa personală a gravidei şi lăuzei (F 111/e)
Importanţa indicatorului
Evidenţiază măsura în care instituţia AMP realizează monitorizarea gravidelor
conform Standardului. Selecţia acestui indicator se datorează faptului că arată rata de
succes a instituţiei AMP în a monitoriza corect şi complet gravidele avute în
supraveghere.
Ţinta anuală constituie 85% din numărul gravidelor care au finalizat sarcina în
perioada de raportare din lista de capitaţie.
Subţinta anuală constituie 70% din numărul gravidelor care au finalizat sarcina
în perioada de raportare din lista de capitaţie.
Ţinta trimestrială constituie 21,25% din numărul gravidelor care au finalizat
sarcina în perioada de raportare din lista de capitaţie.
Subţinta trimestrială constituie 17,5% din numărul gravidelor care au finalizat
sarcina în perioada de raportare din lista de capitaţie.
Perioada de raportare
Indicatorul procesului de monitorizare gravide se va raporta trimestrial.
Periodicitate
Continuă.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata gravidelor care au fost
31

monitorizate conform Standardului din totalul gravidelor înregistrate corespunde
ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Numărul de gravide monitorizate conform Standardului poate fi validat daca în
Fişa personală a gravidei şi lăuzei (F 111/ e) sunt inregistrate toate vizitele si
investigaţiile confrom Standardului de supraveghere a gravidei.
Pentru evaluare se include fiecare gravidă care a finalizat sarcina cu naştere sau
avort în trimestrul de raportare.
Prezenţa în Fişa personală a gravidei şi lăuzei (F111/e) a datelor privind luarea
la evidenţă în termen de gestaţie pînă la 12 săptămîni; administrarea acidului folic şi
preparatelor de Fe în primul trimestru al sarcinii; investigarea prin examen ultrasonor
şi prin RMP (Reacţia MicroPrecipitare) în termenele stabilite; efectuarea vizitelor la
medicul de familie şi medicul obstetrician - ginecolog în termenele stabilite, cu
atingerea ţintelor stabilite stabilite pentru perioadele de raportare, confirmă
îndeplinirea indicatorului.
În cazul cînd femeia din motive argumentate (lipsa în ţară, venită pe sector) a
fost luată la evidenţă mai tîrziu de 12 săptămîni de sarcină şi a efectuat vizitele la
medicul obstetrician-ginecolog în termenele stabilite, după luarea la evidenţă, acestea
confirmă respectarea standardului de supraveghere.
* In cazul, cînd gravida în perioada de supraveghere se transferă la alt medic de
familie din alt teritoriu, instituţia medico-sanitară raportează îndeplinirea indicatorilor
realizaţi pînă la transfer în trimestrul în care s-a efectuat transferul.
Instituţia medico-sanitară, care a preluat supravegherea, raportează îndeplinirea
indicatorilor realizaţi în perioada de la transfer, pînă cînd sarcina s-a finalizat.
Vizitele cuprind aplicarea Standardului de supraveghere a gravidei, de la luarea
în evidenţă, la urmărirea trimestrială, lunară, la investigaţiile necesare etc.
Evidenţa Indicatorului 15. Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele2 de
monitorizare în termenele stabilite se efectuează conform Listei de evidenţă a
Indicatorului 15. Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de monitorizare în
termenele stabilite, conform modelului din anexa nr.15 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 19 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 76 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 16 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 64 puncte.
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Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie
Indicatorul 16. Rata femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 de ani şi grupurile de
risc care primesc servicii contraceptive conform protocolului.
Indicatorul arată procesul de reducere a sarcinilor nedorite la femeile de vârstă
fertilă la risc cu vârsta pînă la 35 de ani prin utilizarea serviciilor contraceptive. Este
indicator de proces exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul a indicatorului
Numărător – Numărul femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 de ani şi grupurile
de risc care folosesc serviciile contraceptive în trimestrul de raportare.
Numitor – Numărul femeilor la risc cu vîrsta pînă la 35 de ani ani şi grupurile
de risc din lista de capitaţie în trimestrul de raportare.
Rata femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 ani care primesc servicii contraceptive
conform protocolului = (Numărul femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 de ani şi
grupurile de risc care folosesc serviciile contraceptive în trimestrul de raportare X
100%) : Numărul femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 de ani din lista de capitaţie şi
grupurile de risc.
Sursa/ colectare
Informaţiile necesare colectării indicatorului se vor regăsi în fişa medicală a
bolnavului de ambulator (formular 025/e), Sistemul Informaţional Automatizat.
Importanţa indicatorului
Importanţa indicatorului rezidă în stimularea medicului de familie pentru a
sprijini femeile la risc de vârstă fertilă pînă la 35 de ani să îşi programeze sarcinile, să
nu aibă sarcini nedorite, să scadă numărul avorturilor şi a complicaţiilor acestora.
Ţinta anuală constituie 25% din femeile la risc în vârsta pînă la 35 de ani din
lista de capitaţie şi grupurile de risc primesc diverse produse de contracepţie.
Subţinta anuală constituie 20% din femeile la risc în vârsta pînă la 35 de ani
din lista de capitaţie şi grupurile de risc primesc diverse produse de contracepţie.
Ţinta trimestrială constituie 6,25% din femeile la risc în vârsta pînă la 35 de
ani din lista de capitaţie şi grupurile de risc primesc diverse produse de contracepţie.
Subţinta trimestrială constituie 5% din femeile la risc în vârsta pînă la 35 de
ani din lista de capitaţie şi grupurile de risc primesc diverse produse de contracepţie.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata femeilor la risc cu vârsta
pînă la 35 ani şi grupurile de risc care primesc servicii contraceptive conform
protocolului corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
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pentru perioadele de raportare.
Numărul femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 ani şi grupurile de risc care
primesc servicii contraceptive conform protocolului poate fi validat la prezenţa în
Fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e) a datelor privind riscul femeii şi
datelor precum că acestea primesc diverse produse de contracepţie.
Evidenţa Indicatorului 16. Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie se
efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 16. Reducerea sarcinilor
nedorite prin contracepţie, conform modelului din anexa nr.16 la prezentul
Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 19 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 76 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 16 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 64 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
VI. Copiii
1. Supravegherea copilului 0 - 1 an
Indicatorul 17. Rata copiilor care au împlinit vărsta de 1 an şi au fost
supravegheaţi de medicul de familie conform prevederilor Standardului de
supraveghere a copilului.
Indicatorul evaluează procesul de monitorizare a copiilor 0-1 an. Este indicator
de proces exprimat sub formă de rată.
Formula de calcul
Numărător – Numărul copiilor care a împlinit vîrsta de 1 an în trimestrul de
raportare şi care au efectuat toate vizitele la medicul de familie, analizele şi
tratamentele profilactice în termenele stabilite în trimestrul de raportare.
Numitor – Numărul copiilor care a împlinit vîrsta de 1 an în trimestrul de
raportare.
Rata copiilor care au împlinit vărsta de 1 an din totalul copiilor care au împlinit
vărsta de 1 an şi au fost supravegheaţi de medicul de familie conform prevederilor
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Standardului de supraveghere a copilului = (Numărul copiilor care a împlinit vîrsta
de 1 an în trimestrul de raportare şi care au efectuat toate vizitele de monitorizare la
medicul de familie, analizele şi tratamentele profilactice în termenele stabilite de
Standardele de supraveghere X 100%) : Numărul copiilor care a împlinit vîrsta de 1
an în trimestrul de raportare
Sursa/colectare
Carnetul de dezvoltare a copilului (F 112/e)
Importanţa indicatorului
Evidenţiază măsura în care instituţa AMP realizează monitorizarea, de către
medicul de familie, a copiilor 0-1 an conform protocoalelor precum şi a fişei tip deja
aplicate, arată implicarea în aplicarea măsurilor de monitorizare conform acestor
protocoale. Selecţia acestui indicator se datorează faptului că arată rata de succes a
instituţiei AMP în a monitoriza corect şi complet copii 0-1 an aflaţi în supraveghere.
Ţinta anuală constituie 85% din totalul copiilor care au împlinit vărsta de 1 an
monitorizaţi de medicul de familie conform Standardului.
Subţinta anuală constituie 70% din totalul copiilor care au împlinit vărsta de 1
an monitorizaţi de medicul de familie conform Standardului.
Ţinta trimestrială constituie 21,25% din totalul copiilor care au împlinit
vărsta de 1 an monitorizaţi de medicul de familie conform Standardului.
Subţinta trimestrială constituie 17,5% din totalul copiilor care au împlinit
vărsta de 1 an monitorizaţi de medicul de familie conform Standardului.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata copiilor care au împlinit
vărsta de 1 an din totalul copiilor care au împlinit vărsta de 1 an şi au fost
supravegheaţi de medicul de familie conform prevederilor Standardului de
supraveghere a copilului corespunde ţintelor şi subţintelor stabilite pentru perioadele
de raportare.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Pentru evaluare se include fiecare copil care a împlinit vîrsta de 1 an în
trimestrul de raportare.
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F-l 12/e) a datelor privind
vizitele la medicul de familie şi asistentul medical de familie în primele 12 luni de
viaţă a copilului conform prevederilor standardelor de supraveghere a copilului
confirmă respectarea standardului de supraveghere.
Validarea se va efectua inclusiv în cazurile cînd vizitele la mediciul de familie,
sunt efectuate cu depăşirea termenelor stabilite în standarde, în cazul cînd copilul s-a
aflat în staţionar.
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F-l 12/e) a datelor privind
indicaţia de administrare a vitaminei D (conform prevederilor Protocolului clinic
standardizat pentru medicul de familie „Rahitismul la copii”) în primele 12 luni ale
vieţii copilului, cu prescrierea reţetelor compensate, confirmă respectarea
standardului de supraveghere.
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F- 112/e) a rezultatelor
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investigaţiilor de laborator (analiza generală a sîngelui, analiza generală a urinei),
efectuate în primele 12 luni de viaţă a copilului confirmă respectarea standardului.
Vor fi validate inclusiv cazurile cînd investigaţiile respective au fost efectuate în
termenele stabilite în cadrul altor instituţii medico-sanitare, inclusiv private sau dacă
acestea au fost efectuate cu depăşirea termenelor din motive argumentate (boala,
internare, plecare temporară etc.)
Consultaţiile specialiştilor de profil vor fi solicitate numai la indicaţii medicale.
Evidenţa Indicatorului 17. Supravegherea copilului 0 - 1 an se efectuează
conform Listei de evidenţă a Indicatorului 17. Supravegherea copilului 0 - 1 an,
conform modelului din anexa nr.17 la prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 22 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 88 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 18 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 72 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.
2. Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor sub 1 an
Indicatorul 18. Rata copiilor care au împlinit 1 an şi au efectuat schema de
vaccinare completă.
Indicatorul evaluează rezultatele procesului de monitorizare a vaccinărilor
complete la copii pentru vîrsta 0-1 an. Este un indicator de rezultat exprimat sub
formă de rată.
Formula de calcul
Numărător – Numărul copiilor care au efectuat toate vaccinările conform
schemei stabilite pentru 1 an conform calendarului naţional de vaccinare în trimestrul
de raportare.
Numitor – Numărul copiilor 0-1ani la evidenţă din lista de capitaţie în
trimestrul de raportare.
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Rata copiilor care au împlinit 1 an şi care au efectuat schema de vaccinare
completă = (Numărul copiilor de 1 an luaţi la evidenţă care au efectuat toate
vaccinările conform schemei stabilite/a calendarului naţional de vaccinare X 100%) :
Numărul copiilor de 1 an aflaţi la evidenţă din lista de capitaţie
Sursa (de unde se colectează)
Carnet de dezvoltare a copilului (formular număr. 112/e).
Importanta indicatorului
Evidenţiază măsura în care medicii/centrul medical realizează vaccinarea
copiilor 0-1 an conform protocoalelor precum şi a fişei tip déjà aplicate, arată
implicarea în aplicarea măsurilor de monitorizare conform acestor protocoale.
Selecţia acestui indicator se datorează faptului că arată rata de succes a
medicilor/centrului medical în a monitoriza corect şi complet vaccinarea la copiii 0-1
an avuţi în supraveghere.
Ţinta anuală constituie 95% din copiii de 1 an aflaţi la evidenţă din lista de
capitaţie sunt vaccinaţi, conform protocolului.
Subţinta anuală constituie 90% din copiii de 1 an aflaţi la evidenţă din lista de
capitaţie sunt vaccinaţi, conform protocolului.
Ţinta trimestrială constituie 23,75% din copiii de 1 an aflaţi la evidenţă din
lista de capitaţie sunt vaccinaţi, conform protocolului.
Subţinta trimestrială constituie 22,5% din copiii de 1 an aflaţi la evidenţă din
lista de capitaţie sunt vaccinaţi, conform protocolului.
Perioada de Raportare
Indicatorul procesului de monitorizare a vaccinării copiilor 0-1 an se va raporta
trimestrial.
Periodicitate
Continuă. Specificitate: De la un trimestru la altul CNP-urile NU se pot
duplica/repeta datorită faptului ca o dată raportaţi că au finalizat vaccinarea într-un
trimestru nu mai au cum sa fie raportati în cursul altui trimestru.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata copiilor care au efectuat
schema de vaccinare completă prevăzută pentru copii cu vârsta de un an
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Numărul copiilor de 1 an luaţi la evidenţă care au efectuat toate vaccinările
conform schemei stabilite/a calendarului naţional de vaccinare se validează prin
evaluarea Carnetului de dezvoltare a copilului (F-112/e).
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F 112/e) a datelor despre
vaccinare, cu respectarea Calendarului de vaccinare, confirmă realizarea
indicatorului.
Se raportează fiecare copil, care a împlinit 12 luni, sau 18 luni după caz, în
trimestrul de raportare. Cazurile, în care termenele de vaccinare au fost prelungite
argumentat, cu înscrierile respective în documentaţia medicală primară, copilul se
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raportează inclusiv la depăşirea vîrstei de 12 luni, dar nu mai mult de 18 luni.
Pentru validarea indicatorului se evaluează Carnetul dc dezvoltare a copilului
(F-l 12/e).
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F-112/e), care a împlinit 12 luni,
sau 18 luni după caz, a datelor privind realizarea programului de vaccinare pentru
vîrsta de un an, conform prevederilor standardelor în vigoare, confirmă îndeplinirea
indicatorului.
Validarea se va efectua inclusiv în cazurile cînd vaccinările sunt efectuate cu
depăşirea termenelor stabilite în standarde din cauza contraindicaţii lor temporare pe
motiv de boală, în cazul cînd acestea sunt argumentate în scris în Carnetul de
dezvoltare a copilului (F- 112/e).
Evidenţa Indicatorului 18. Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor sub 1
an se efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 18. Eficacitatea
prevenţiei prin vaccinare a copiilor sub 1 an, conform modelului din anexa nr.18 la
prezentul Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 14 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 56 puncte.
Pentru îndeplinirea subţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după
cum urmează:
Îndeplinirea subţintei trimestriale = 13 puncte;
Îndeplinirea subţintei anuale = 52 puncte.
Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în
care subţinta a fost realizată.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate,
sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost realizată.

3. Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni
Indicatorul 19. Rata copiilor 18-24 luni la care s-a efectuat screening-ul
autismului.
Indicatorul evaluează procesul de monitorizare a copiilor 18- 24 luni. Este
indicator de proces exprimat sub formă de rată.
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Formula de calcul
Numărător – Numărul copiilor 18-24 luni la care s-a efectuat screening-ul
autismului în trimestrul de raportare, conform Testului screening la autism (anexa
nr.2 la prezentul Regulament).
Numitor – Numărul copiilor 18-24 luni luaţi la evidenţă din lista de capitaţie.
Rata copiilor 18-24 luni la care s-a efectuat screening-ul autismului = (Numărul
copiilor 18 -24 luni la care s-a efectuat screening-ul autismului în trimestrul de
raportare X 100%) : Numărul copiilor 18-24 luni luaţi la evidenţă din lista de
capitaţie
Sursa/colectare
Carnet de dezvoltare a copilului (formular număr. 112/e) cu extinderea
corespunzătoare monitorizării autismului (Testul screening la autism).
Importanţa indicatorului
Evidenţiază măsura în care medicii/centrul medical realizează monitorizarea
copiilor 18-24 luni precum şi a fişei tip deja aplicate pentru monitorizarea autismului
Ţinta anuală constituie 50% din total copii în vârstă de 18-24 luni luaţi la
evidenţă din lista de capitaţie.
Ţinta trimestrială constituie 12,5% din total copii în vârstă de 18-24 luni luaţi
la evidenţă din lista de capitaţie.
Perioada de Raportare
Indicatorul procesului de monitorizare copii 18-24 luni se va raporta trimestrial.
Periodicitate
Continuă.
Criteriu de îndeplinire a indicatorului este Rata copiilor 18-24 luni la care s-a
efectuat screening-ul autismului.
Indicatorul se validează numai în cazul atingerii ţintelor şi subţintelor stabilite
pentru perioadele de raportare.
Numărul copiilor între 18 şi 24 luni la care s-a efectuat screening-ul complet al
autismului se validează prin evaluarea Carnetului de dezvoltare a copilului (F-112/e).
Prezenţa în Carnetul de dezvoltare a copilului (F l 12/e) a datelor despre
efectuarea screening-ului al autismului la vârsta între 18 şi 24 luni, cu ataşarea fişei
de screening, confirmă realizarea indicatorului.
Evidenţa Indicatorului 19. Screeningul pentru autism la copilul între 18 şi 24
luni se efectuează conform Listei de evidenţă a Indicatorului 19. Screeningul pentru
autism la copilul între 18 şi 24 luni, conform modelului din anexa nr.19 la prezentul
Regulament.
Plata indicatorului
Plata indicatorului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi CNAM.
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Reieşind din importanţa indicatorului pentru validare se stabilesc numai ţinte,
fără acceptarea subţintelor.
Pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi anuale se atribuie puncte după cum
urmează:
Îndeplinirea ţintei trimestriale = 1 puncte;
Îndeplinirea ţintei anuale = 4 puncte.
Neîndeplinirea ţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata subţintei anuale realizate.
III.

Dispoziţii finale

11. Instituţia AMP efectuează totalizarea datelor în baza rapoartelor prezentate
de fiecare subdiviziune, care la rîndul său, generalizează rapoartele prezentate de
fiecare medic de familie care duce evidenţa îndeplinirii indicatorilor conform Listei
de evidenţă a realizării Indicatorilor recomandate. Evidenţa îndeplinirii indicatorilor
poate fi efectuat pe suport de hîrtie (Liste de evidenţă a realizării indicatorilor, 19
anexe la prezentul Regulament separat pentru fiecare indicator sau incadrate toate
Listele într-un singur Registru) sau în Sistemul Informaţional Automatizat.
12. Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă se prezintă
trimestrial/semestrial/anual de către IMS AMP conform Formularului nr.1-23/d
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
13. Instituţia medico-sanitară indică în Raport:
- numărul de persoane planificate pentru examinare în trimestrul/semestrul
/anul de raportare;
- numărul de persoane cărora s-a efectuat serviciul în trimestrul/semestrul /anul
de raportare;
- rata de îndeplinire a serviciilor planificate în în trimestrul/semestrul /anul de
raportare.
14. Instituţia medico-sanitară indică în Raport raportează numărul real de
îndeplinire a serviciilor planificate în trimestrul/semestrul /anul de raportare. Rata de
îndeplinire poate să depăşească ţinta/subţinta stabilită, instituţia avînd ca scop
cuprinderea cît mai largă a populaţiei din grupurile ţintă cu servicii. Rata mai înaltă
de îndeplinire a indicatorilor va fi luată în consideraţie la regularizarea plăţilor
efectuate în trimestrul IV.
15. Numărul de puncte raportat pentru îndeplinirea ţintelor trimestriale şi
anuale se calculează de către fiecare instituţie şi se indică în Formularului nr.1-23/d
aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
16. Numărul de puncte se calculează reieşind din numărul de populaţie
înregistrat pe lista instituţiei, avînd în vedere că în prezentul Regulament numărul de
puncte pentru fiecare indicator este stabilit la 1500 populaţie.
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17. În Formularului nr.1-23/d instituţia medico-sanitară indică suma în lei
calculată, reieşind din costul punctului aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Compania
Naţională de Asigurări în Medicină şi numărul de puncte acumulat, numai în cazul
cînd instituţia îndeplineşte ţinta sau subţinta stabilită pentru indicatorul respectiv.
18. Pentru cei doi indicatori de morbiditate / mortalitate evitabilă pentru boli
cardiovasculare şi diabet zaharat este necesar ca medicul de familie / centrul de
sanatate sa efectueze activităţi de colectare de date în dinamică dupa cum urmează:
1) persoane cu vîrsta între 40 -75 ani evaluaţi conform indicelui SCORE cu risc
înalt şi foarte înalt care prezintă în timpul anului o internare în spital sau deces prin
IMA şi/sau AVC;
2) pacienţi luaţi în evidenţă cu HTA, CIC, FA care prezintă în timpul anului o
internare în spital sau deces prin IMA şi/sau AVC;
3) pacienţi cu IMA, AVC în antecedente care prezintă în timpul anului o
internare în spital sau deces printr-un nou IMA şi/sau AVC;
4) pacienţi cu DZ care în timpul anului au prezentat o internare în spital pentru
o complicaţie acută (coma diabetică) sau cronică (amputaţie, cecitate);
19. La sfîrşitul anului 2017 în funcţie de datele colectate se va putea stabili
numărul de puncte alocat pentru indicatorii respectivi astfel încît plata va putea fi
efectuată efectiv începînd cu anul 2018.
20. Instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală poartă responsabilitate personală pentru
realizarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea trimestrială/semestrială/anuală
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a indicatorilor de performanţe
profesionale individuale în muncă.
21. Conducătorul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală
primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi Compania Naţională
de Asigurări în Medicină poartă responsabilitate personală disciplinară şi
administrativă pentru corectitudinea evaluării şi validării indicatorilor de performanţe
profesionale individuale în muncă pentru care se estimează bonificaţia şi se
raportează trimestrial/semestrial/anual de către prestatorii de servicii de asistenţă
medicală primară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 1. Evaluarea risculuicardiovascular cu instrumentul SCORE1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Evaluarea riscului cardiovascular cu
instrumentul SCORE
Trimestru
l
I

2019
Evaluarea riscului cardiovascular cu
instrumentul SCORE
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestru
l
IV

2020
Evaluarea riscului cardiovascular cu
instrumentul SCORE
Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

2018
Evaluarea riscului cardiovascular
instrumentul SCORE

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2021
Evaluarea riscului cardiovascular cu
instrumentul SCORE
Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

cu

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 65 ani. Cei cu complicaţii cardiovasculare se marchează cu
IM şi AVC pentru a nu fi evaluaţi. Se indică data evaluării indicelui SCORE corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.2
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 2.Educaţia persoanelor la risc de boală cardiovasculară şi a celor cu
HTA1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Educaţia persoanelor la risc de boală
cardiovasculară şi a celor cu HTA

2018
Educaţia persoanelor la risc de boală
cardiovasculară şi a celor cu HTA

Trimestru
l
I

Trimestrul
I

2019

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestru
l
III

Trimestru
l
IV

2020

Educaţia persoanelor la risc de boală
cardiovasculară şi a celor cu HTA
Trimestrul
I

Trimestru
l
II

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2021

Educaţia persoanelor la risc de boală
cardiovasculară şi a celor cu HTA
Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Educaţia persoanelor la risc de boală
cardiovasculară şi a celor cu HTA
Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 65 ani grupurile de risc cardiovascular şi HTA indiferent de
etiologie. În Listă se indică data şcolarizării corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.3
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 3.Tratamentul persoanelor cu hipertensiune arterială (HTA)1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Tratamentul persoanelor cu hipertensiune
arterială (HTA)

2018
Tratamentul persoanelor cu hipertensiune
arterială (HTA)

Trimestru
l
I

Trimestrul
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestru
l
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

2019
Tratamentul persoanelor cu hipertensiune
arterială (HTA)

2020
Tratamentul persoanelor cu hipertensiune
arterială (HTA)

2021
Tratamentul persoanelor cu hipertensiune
arterială (HTA)

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu HTA indiferent de etiologie. În Listă se indică data vizitei corespunzător trimestrului
şi anului de raportare.

Anexa nr.4
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 4.Scăderea riscului de accident vascular cerebral1

Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
2018
Scăderea riscului de accident vascular Scăderea riscului de accident vascular cerebral
cerebral
Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
Scăderea riscului de accident vascular cerebral

2020
Scăderea riscului de accident vascular cerebral

2021
Scăderea riscului de accident vascular cerebral

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu Fibrilaţie Atrială. În Listă se indică data vizitei de recomandare a tratamentului
anticoagulant sau antiagregant (conform PCN), corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.5
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 5.Controlul tensiunii arteriale la pacientul hipertensiv1

Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Controlul tensiunii arteriale la pacientul Controlul tensiunii
hipertensiv
hipertensiv
Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

2018
arteriale

la

Trimestrul
III

pacientul
Trimestrul
IV

2019
2020
2021
Controlul tensiunii arteriale la pacientul Controlul tensiunii arteriale la pacientul Controlul tensiunii arteriale la pacientul
hipertensiv
hipertensiv
hipertensiv
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu HTA indiferent de etiologie şi tratamentul indicat (medicamentos sau
nonmedicamentos). În Listă se indică data şi valorile TA corespunzător trimestrului şi anului de raportare (la aceleaşi persoane în fiecare trimestru).

Anexa nr.6
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 6.Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile prin complicaţiile bolilor
cardiovasculare1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
2018
Reducerea morbidităţii şi mortalităţii Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile
evitabile
prin
complicaţiile
bolilor prin complicaţiile bolilor cardiovasculare1
1
cardiovasculare
Diagnosticul

Diagnosticul

2019
2020
2021
Reducerea morbidităţii şi mortalităţii Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile
evitabile
prin
complicaţiile
bolilor prin complicaţiile bolilor cardiovasculare1
prin complicaţiile bolilor cardiovasculare1
1
cardiovasculare
Diagnosticul
Diagnosticul
Diagnosticul

1

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu Complicaţii tipice ale hipertensiunii arteriale indiferent de etiologie. În Listă se indică data
internării, decesului corespunzător anului de raportare.

Anexa nr.7
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
II.
Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea Diabetului Zaharat
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 7.Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat (DZ) tip II1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Depistarea activă a riscului de Diabet
Zaharat (DZ) tip II

2018
Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II

2020
Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II

2021
Depistarea activă a riscului de Diabet Zaharat
(DZ) tip II

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 65 ani şi grupurile de risc. Se indică data evaluării
FINDRISC şi valoarea corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.8
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
II.

Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea Diabetului Zaharat
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 8.Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la risc înalt de Diabet
Zaharat (DZ)1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi
la risc înalt de Diabet Zaharat (DZ)

2018
Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la
risc înalt de Diabet Zaharat (DZ)

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la
risc înalt de Diabet Zaharat (DZ)

2020
Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la
risc înalt de Diabet Zaharat (DZ)

2021
Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la
risc înalt de Diabet Zaharat (DZ)

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele identificate cu risc (in urma FINDRISC) şi persoanele cu Diabet Zaharat. Se indică data
şcolarizării corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.9
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
II.
Nr.
d/o

Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea Diabetului Zaharat
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 9.Supravegherea pacientului cu DZ1
Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Supravegherea pacientului cu DZ
Semestrul I

2019
Supravegherea pacientului cu DZ
Semestrul I

1

Semestrul II

Semestrul II

2020
Supravegherea pacientului cu DZ
Semestrul I

Semestrul II

2018
Supravegherea pacientului cu DZ
Semestrul I

Semestrul II

2021
Supravegherea pacientului cu DZ
Semestrul I

Semestrul II

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu Diabet Zaharat. Se indică data efectuării HB glicozilate şi valoarea acesteia i
corespunzător semestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.10
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
II.
Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea Diabetului Zaharat
Lista de evidenţă a complicaţiilor specifice la pacienţii cu DZ (Indicatorul 10) , Reducerea morbidităţii evitabile prin
complicaţiile diabetului zaharat1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

2019
Complicaţiile specifice la pacienţii cu DZ

1

Nr. de
identificare

2017
Complicaţiile specifice la pacienţii cu DZ

2020
Complicaţiile specifice la pacienţii cu DZ

2018
Complicaţiile specifice la pacienţii cu DZ

2021
Complicaţiile specifice la pacienţii cu DZ

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu Complicaţii tipice ale diabetului zaharat. În Listă se indică data internării, decesului
corespunzător anului de raportare.

Anexa nr.11
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
III. Prevenirea, depistarea precoce a stărilor precanceroase şi cancerului
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 11. Depistarea precoce a cancerului de col uterin1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Depistarea precoce a cancerului de col
uterin

2018
Depistarea precoce a cancerului de col uterin

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
Depistarea precoce a cancerului de col uterin

2020
Depistarea precoce a cancerului de col uterin

2021
Depistarea precoce a cancerului de col uterin

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 61 ani şi grupurile de risc. Se indică data prelevării citologiei
şi rezultatul corespunzător trimestrului şi anului de raportare, inclusiv data referirii la specialist pentru confirmarea de diagnostic.

Anexa nr.12
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
III. Prevenirea, depistarea precoce a stărilor precanceroase şi cancerului
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 12. Depistarea precoce a cancerului de colon1
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Depistarea precoce a cancerului de colon

2018
Depistarea precoce a cancerului de colon

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

2019
Depistarea precoce a cancerului de colon

2020
Depistarea precoce a cancerului de colon

2021
Depistarea precoce a cancerului de colon

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele din grupurile de risc conform PCN, cu vârsta cuprinsă între 40 şi 75 ani. Se indică data
efectuării testului la sîngele ocult şi rezultatul acestuia corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.13
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
IV. TUBERCULOZĂ (TBC)
Lista de evidenţă a realizării Indicatorului 13. Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a face TBC1
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Depistarea activă a populaţiei aflată la risc
de a face TBC

2018
Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a
face TBC

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
2020
2021
Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a
face TBC
face TBC
face TBC
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele din grupurile de risc. În listă se indică data efectuării investigaţiei corespunzător
trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.14
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
IV. TUBERCULOZĂ (TBC)
Lista de evidenţă a Indicatorului 14.Evaluare finalizare tratament (DOTS)1
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Evaluare finalizare tratament (DOTS)

2018
Evaluare finalizare tratament (DOTS)

Trimestru
l
I

Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

2019
Evaluare finalizare tratament (DOTS)

2020
Evaluare finalizare tratament (DOTS)

2021
Evaluare finalizare tratament (DOTS)

Trimestrul
I

Trimestrul
I

Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică persoanele cu tbc, care au efectuat tratamentul conform standardului DOTS şi a finalizat acest
tratament. În listă se indică data consultaţiei ftiziopneumologului privind finalizarea tratamentului corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.15
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
V. Gravide şi sănătatea reproducerii (contracepţia)
Lista de evidenţă a Indicatorului15. Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de monitorizare în termenele stabilite1
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de
monitorizare în termenele stabilite

2018
Rata gravidelor care au efectuat toate
vizitele de monitorizare în termenele stabilite

Trimestrul
I

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

2019
2020
2021
Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele Rata gravidelor care au efectuat toate vizitelede Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele
de monitorizare în termenele stabilite
monitorizare în termenele stabilite
de monitorizare în termenele stabilite
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică femeile gravide. La data finalizării sarcinii se evaluează fişa gravidei şi se indică în Listă data evaluării
corespunzător trimestrului şi anului de raportare (corespunzător Regulamentului).

Anexa nr.16
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
V. Gravide şi sănătatea reproducerii (contracepţia)
Lista de evidenţă a Indicatorului 16.Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie1
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Reducerea sarcinilor nedorite prin
contracepţie
Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

2018
Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie
Trimestrul
IV

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
2020
2021
Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică femeile pînă la 35 de ani şi persoanele din grupurile de risc, inclusiv tineri. În listă se indică data
prescrierii şi eliberării (după caz) a contraceptivelor corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexa nr.17
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
VI. Copiii
Lista de evidenţă a Indicatorului 17. Supravegherea copilului 0 - 1 an1
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
Supravegherea copilului 0 - 1 an
Trimestru
l
I

2019
Supravegherea copilului 0 - 1 an
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

2018
Supravegherea copilului 0 - 1 an
Trimestrul
IV

2020
Supravegherea copilului 0 - 1 an
Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2021
Supravegherea copilului 0 - 1 an
Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică copiii. La împlinirea vîrstei de 1 an se evaluează fişa copilului şi se indică în Listă data evaluării
corespunzător trimestrului şi anului de raportare (corespunzător Regulamentului).

Anexa nr.18
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
VI. Copiii
Lista de evidenţă a Indicatorului 18. Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor sub 1 an
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
2018
Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor
copiilor sub 1 an
sub 1 an
Trimestru
l
I

2019
Eficacitatea prevenţiei prin
copiilor sub 1 an
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

vaccinare

Trimestrul
III

Trimestru
l
II

2020
a Eficacitatea prevenţiei prin
copiilor sub 1 an

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestru
l
III

vaccinare

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2021
a Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor
sub 1 an

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică copiii. La data finalizării imunizării (nu mai mult de 18 luni a copilului) se evaluează fişa copilului şi
se indică în Listă data evaluării corespunzător trimestrului şi anului de raportare (corespunzător Regulamentului).

Anexa nr.19
La Regulamentul aprobat prin
Ordinul MS nr. 247/125-A din 28.03.2017

IMS AMP _______________________________
Medicul de familie _________________________
VI. Copiii
Lista de evidenţă a Indicatorului 19. Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni
r.
d/o

Numele,
prenumele

Data, luna
şi anul
naşterii

Locul de
trai

Nr. de
identificare

2017
2018
Screeningul pentru autism la copilul 18-24 Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni
luni
Trimestru
l
I

Trimestru
l
II

Trimestru
l
III

Trimestrul
IV

Trimestru
l
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

2019
2020
2021
Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni
Trimestrul
I

1

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

În Listă se includ în ordine cronologică copiii. La împlinirea vîrstei de 24 luni se evaluează fişa copilului şi se indică în Listă data efectuării
Screeningului la autism corespunzător trimestrului şi anului de raportare.

Anexaa nr.2
lla Regulameentul
privvind criteriile de îndepllinire
şi moddul de validdare a
iindicatorilorr de perform
manţă
aprobatt prin ordinuul MS şi CN
NAM
nr. 247/125-A
A din 28.03.22017

Chesttionar de evaluare
e
a riscului ddezvoltăriii diabetullui zaharat tip 2 (FIINDRISC))
Încercuieştte varianta corectă şi ccalculează scorul
s
1. Vîrstaa
0p
2p
3p
4p

< 45 anni
45-54 aani
55-64 aani
> 64 anni

v
reggulat tratam
ment
6. Aţi luat vreodată
antihiperttensiv?
NU
0p
DA
2p

2. Indiceele masei coorporale (IM
MC)
2
0p
< 25 kgg/m
1p
25-30 kkg/m2
2p
> 30 kgg/m2

7. Aţi avut vvreodată glucoza cresccută (la un
examen medical,
m
pe durata uneei boli, în
timpul sarcinii)?
NU
0p
DA
5p

mferinţa ab
bdominală (cm)
3. Circum
Fem
Bărbaţi
mei
<800
0p
<94
80 – 88
3p
94 – 1002
>102
>888
4p

8. Cineva diin membriii familiei a avut/are
diabet zah
harat (tip 1 sau tip2)??
0p
NU
3p
DA (bunei,mătuşi, uncchi, verişorii)
5p
DA (părinţţi, fraţi, copiii)

Sccorul total
0 – 14 p

uaţi cel puţiin 30 min activitate
a
fizzică
4. Efectu
zilnic??
DA
0p
NU
2p
5. Cît de des mîncaţţi fructe, legume sau
pomuşşoare?
0p
zilnic
1p
mai rar

155 – 20 p

211 – 30 p

Risc scăzu
ut şi moderrat
Între 1-177% persoanne au riscul
de a dezvolta diabet uurmătorii 5
ani
Risc înaltt
33% perssoane au rriscul de a
dezvolta diabet
d
următtorii 5 ani
Risc foartte înalt
50% perssoane au rriscul de a
dezvolta
diabet
zaharat
următorii 5 ani

Anexa nr.3
la Ordinul MS şi CNAM
nr. 247/125-A din 28.03.2017

Regulamentul
privind modul de calculare şi plată a suplimentului
la salariu pentru realizarea indicatorilor de performanţe profesionale
individuale în muncă personalului instituţiilor medico-sanitare care prestează
servicii de asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală
Secţiunea 1.
Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament determină modul de calculare şi achitare a
suplimentului de plată la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţe
profesionale individuale în mucă (în continuare - indicatori de performanţă)
personalului instituţiilor medico-sanitare, ce prestează servicii de asistenţă
medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în
continuare – instituţii AMP).
Secţiunea 2.
Modalitatea de stabilire a suplimentului de plată la salariu
personalului instituţiilor medico-sanitare de asistenţă medicală primară
pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă
2. Cuantumul suplimentului de plată la salariu pentru îndeplinirea
indicatorilor de performanţe profesionale individuale în muncă în asistenţa
medicală primară constituie o parte din mijloacele financiare obţinute de către
instituţia medico-sanitară.
3. Mijloacele financiare alocate pentru îndeplinirea indicatorilor de
performanţă reprezintă mijloacele obţinute suplimentar la mijloacele financiare
destinate pentru salarizarea de bază a personalului instituţiilor medico-sanitare
format din:
1) partea fixă a salariului, care reprezintă salariul de funcţie lunar şi
constituie garanţia minimă de remunerare a muncii angajaţilor din instituţie,
conform funcţiei deţinute;
2) partea variabilă a salariului, care se constituie din suplimentul la
salariul de funcţie, stabilit pentru competenţe profesionale şi nivelul de realizare
a indicatorilor de performanţă;
3) alte norme şi garanţii salariale, ajutorul material:
alte norme şi garanţii salariale – reprezintă normele specifice de
salarizare, sporurile de compensare pentru munca prestată în condiţii

nefavorabile, precum şi alte garanţii minime stabilite de stat;
ajutorul material – drept (sprijin) bănesc acordat, de regulă, o dată în an
salariaţilor la concediu sau în baza unei cereri depuse.
4. La planificarea\achitarea mărimii concrete a suplimentului de plată la
salariu pentru indicatorii de performanţă nu va depăşi cota maximă a
cheltuielilor pentru remunerarea muncii angajaţilor din asistenţa medicală
primară. Din volumul total al bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă se va
planifica\achita şi suma pentru contribuţiile sociale şi medicale corespunzătoare
plăţilor cu caracter stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă.
5. Suplimentul de plată la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de
performanţe profesionale individuale în muncă se stabileşte pentru tot personalul
instituţiei, care a efectuat organizarea şi monitorizarea permanentă a activităţilor
desfăşurate în acest scop, a contribuit (direct sau indirect) la îndeplinirea
indicatorilor de performanţă.
6. Suplimentul de plată la salariu, stabilit pentru performanţe profesionale
individuale în muncă, poartă caracter de stimulare a muncii şi este bazat pe
calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului.
7. Achitarea suplimentului menţionat se va efectua din contul alocaţiilor
financiare, în limita cotelor destinate remunerării muncii, aprobate anual de
Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Federaţia
Sindicală „Sănătatea”.
8. Pentru personalul medical din asistenţa medicală primară, suplimentul
de plată la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă se
stabileşte şi se achită în funcţie de nivelul de realizare a indicatorilor de
performanţă.
9. De supliment la salariu pentru performanţe profesionale individuale în
muncă poate beneficia şi personalul care efectuează organizarea şi monitorizarea
activităţilor desfăşurate în acest scop, a contribuit direct sau indirect la
îndeplinirea indicatorilor de performanţă a muncii.
10. Instituţiile AMP individual, îşi reglementează mărimea
suplimentului pentru performanţe profesionale individuale în muncă, pe categorii
de personal, în baza Indicatorilor-tip de performanţe profesionale individuale în
muncă, aprobaţi de Ministerul Sănătăţii.
11. Mijloacele financiare aferente achitării suplimentelor la salariu
pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă profesională a muncii, se
planifică şi se utilizează doar în acest scop.
12. Pentru plata indicatorilor realizaţi, se vor utiliza mijloace financiare
planificate în mărime de cel puţin 15 la sută din totalul salariilor de funcţie
calculate pe instituţie.
13. Achitarea suplimentului la salariu pentru performanţe profesionale
individuale în muncă se efectuează în baza rezultatelor constatate în urma
evaluării performanţelor profesionale a muncii personalului, efectuate în modul

stabilit de Regulamentul aprobat prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
14. Responsabilitatea pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de
performanţă se atribuie Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale a
muncii* (în continuare - Comisia), componenţa căreia este aprobată prin ordinul
conducătorului instituţiei. La decizia administratei instituţiei, responsabilitatea
pentru evaluarea indicatorilor de performantă poate fi atribuită Comisiei de
evaluare a muncii şi tarifare.
15. Comisia evaluează îndeplinirea indicatorilor de performanţă în baza
documentaţiei de evidenţă medicală primară, conform contractului de prestare a
serviciilor medicale cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în
corespundere cu prezentul Regulament şi Regulamentul privind criteriile de
îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de performanţă, pentru care se
efectuează plata suplimentului la salariu. În baza rezultatelor evaluate, comisia
întocmeşte un proces-verbal.
16. Mijloacele financiare aferente suplimentului de plată la salariu
pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă se achită conform, criteriilor şi
metodelor de plată aprobate în Regulamentul intern al instituţiei referitor la plata
cu caracter stimulator sub formă de supliment de plată la salariu, care se achită
trimestrial pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă cu atingerea ţintelor
stabilite.
17. Mărimea concretă a suplimentului de plată la salariu pentru fiecare
salariat se fixează în ordinul conducătorului instituţiei medico-sanitare, emis în
baza evaluării efectuate de Comisie şi prezentate conducătorului sub formă de
proces-verbal. Pentru personalul de conducere mărimea concretă a plăţii cu
caracter stimulator nu poate depăşi mărimea medie acordată medicilor de familie.
18. Suplimentul de plată la salariu pentru indicatorii de performanţă se va
efectua doar cînd medicul de familie (echipa medicului de familie) va atinge
ţintele/subţintele stabilite.
19. La planificarea indicatorilor de performanţă, stabilirea suplimentului
de plată la salariu se va ţine cont de principiile care stau la baza modalităţii de
plată pentru realizarea indicatorilor de performanţă pentru instituţiile AMP,
stabilite în Schema de plata pentru indicatorii de performanţă în asistenţa
medicală primară.
20. Conducătorul instituţiei medico-sanitare stabileşte prin Regulamentul
intern evaluarea lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanţă, cu sumarea lor
trimestrială şi raportarea datelor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
21. Conducătorul instituţiei medico-sanitare asigură evaluarea trimestrială,
semestrială şi anuală a îndeplinirii indicatorilor, cu achitarea suplimentului de
plată la salariu doar pentru medicii de familie (echipele medicilor de familie)
care au atins ţintele stabilite şi doar pentru indicatorii pentru care au fost atinse

ţintele stabilite, conform prevederilor Regulamentului privind criteriile de
îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de performanţe profesionale
individuale în muncă realizaţi de către instituţiile medico-sanitare ce prestează
asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
22. Neîndeplinirea subţintei trimestriale constituie 0 puncte.
Neîndeplinirea subţintei anuale atrage după sine plata doar a trimestrelor în care
subţinta a fost realizată. Neîndeplinirea ţintei anuale atrage după sine plata
subţintei anuale realizate, sau plata doar a trimestrelor în care subţinta/ţinta a fost
realizată.
23. Premiul anual pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă se
plăteşte medicului de familie şi echipei sale, inclusiv altui personal medical de
specialitate care contribuie nemijlocit la realizarea indicatorilor de performanţă,
în baza datelor evaluării indicatorilor menţionaţi de către Comisia de evaluare a
performanţelor profesionale a muncii, anual, pînă la 20 ianuarie pentru anul
precedent.
În cazul cînd medicul de familie şi echipa sa, alt personal medical de
specialitate nu îndeplinesc integral indicatorii de performanţă, plata pentru
indicatorii de performanţă se va efectua doar pentru indicatorii real îndepliniţi.
24. Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator pentru îndeplinirea
indicatorilor de performanţă (premiul anual) se efectuează după primirea sumei
suplimentare de la CNAM în urma regularizării efectuate.
Secţiunea 3.
Dispoziţii finale
25. Conducătorul instituţiei medico-sanitare poartă responsabilitate
personală pentru activitatea Comisiei, pentru raportarea către Compania
Naţională de Asigurări în Medicină a datelor despre îndeplinirea indicatorilor de
performanţă, conform contractului de prestare a serviciilor medicale cu
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, precum şi pentru evaluarea
îndeplinirii indicatorilor de performanţă, calcularea şi achitarea suplimentelor de
plată la salariu destinate pentru stimularea materială suplimentară în termenii
stabiliţi, conform legislaţiei în vigoare.

Anexă
La Schema de plată indicatori performanţă
Aprobat Ordinul MS şi CNAM
nr. 247/125-A din 28.03.2017

Lista indicatorilor de performanţă în asistenţa medical primară,
ţintele, subţintele şi valoarea în puncte
Nr.
d/o

Ţinta
Denumirea indicatorului

anuală
Rata

1. Evaluarea riscului cardiovascular cu instrumentul
SCORE
Indicatorul 1. Rata persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40
şi 65 ani, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic,
AVC), la care s-a efectuat indicele SCORE.
Indicatorul 2. Rata pacienţilor la risc identificat conform
indicelui SCORE şi a pacienţilor cu HTA, instruiţi prin programul
„Şcoala pacientului cardiovascular”
3. Tratamentul persoanelor cu hipertensiune arterială (HTA)
Indicatorul 3. Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi care
primesc tratament antihipertensiv în conformitate cu protocolul
clinic naţional.
4. Scăderea riscului de accident vascular cerebral
Indicatorul 4. Rata pacienţilor cu fibrilaţie atrială la risc de AVC
anticoagulaţi conform protocolului
5. Controlul tensiunii arteriale la pacientul hipertensiv
Indicatorul5. Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă şi
tratament antihipertensiv care au valori ale TA menţinute <
140/90 mm Hg
6. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii evitabile prin
complicaţiile bolilor cardiovasculare1
Indicatorul 6. Rata evitării complicaţiilor cardiovasculare (IMA
(infarct miocardic acut)/AVC (accident vascular cerebral) la

Subţinta

trimestrială

anuală

trimestrială

Număr
puncte

Rata

Număr
puncte

Rata

Număr
puncte

Rata

Număr
puncte

70%

32

17,5%

8

55%

24

13,75%

6

50%

28

12,5%

7

35%

20

8,75%

5

45%

108

11,25%

27

30%

72

7,5%

18

30%

8

7,5%

2

20%

4

5%

1

40%

144

40%

-

25%

88

25%

-

persoane identificate cu risc înalt şi foarte înalt conform indicelui
SCORE şi pacienţi cu CIC (cardiopatie ischemică cronica), HTA,
FIA (fibrilaţie atrială).

II. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea
Diabetului Zaharat
Indicatorul7.Rata adulţilor la care s-a realizat depistarea activă a
riscului de Diabet Zaharat (DZ) tip II prin folosirea unui
instrument standardizat de calcul al riscului (FINDRISC)
2. Educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat şi la risc înalt de
Diabet Zaharat (DZ)
Indicatorul8.Rata pacienţilor cu DZ şi a persoanelor la risc înalt
(>15) de a dezvolta DZ tip 2 instruite prin programul Şcoala
pacientului diabetic şi a persoanei la risc de diabet
3. Supravegherea pacientului cu DZ
Indicatorul 9. Rata pacienţilor cu DZ aflaţi în evidenţă care au
valori ale HbA1C menţinute între 6 şi 8,5%.
4. Reducerea morbidităţii evitabile prin complicaţiile diabetului
zaharat1
Indicatorul10. Rata evitării complicaţiilor specifice la pacienţii
cu DZ
III.Prevenirea, depistarea precoce a stărilor

70%

72

17,5%

18

55%

56

13,75%

14

50%

12

12,5%

3

40%

8

10%

2

40%

20

40%
(semestr)

-

25%

12

25%
(semestr)

-

15%

17

45%

52

11,25%

13

8

10%

2

17.5%

12

-

-

precanceroase şi cancerului
1. Depistarea precoce a cancerului de col uterin
Indicatorul 11. Rata femeilor cu vârsta cuprinsă între 25-61 ani
care au efectuat un test Babeş-Papanicolau la interval de 3 ani.
2. Depistarea precoce a cancerului de colon
Indicatorul 12. Rata adulţilor în vârstă de 40 -75 de ani, din
grupul de risc, la care s-a efectuat un test de evidenţiere a
hemoragiilor oculte în fecale/iFOBT o data la 2 an

60%

68

50%

12

12,5%

3

40%

85%

60

21,25%

15

70%

85%
/50%

108

21,25%
/12,5%

27

-

IV. TUBERCULOZĂ (TBC)
1. Depistarea activă a populaţiei aflată la risc de a face TBC
Indicatorul 13. Rata persoanelor din grupul de risc care au fost
investigate la TB.
2. Evaluare finalizare tratament (DOTS)
Indicatorul 14. Rata persoanelor care au finalizat tratamentul
conform standardelor DOTS
V. Gravide şi sănătatea reproducerii (contracepţia)
1. Rata gravidelor care au efectuat toate vizitele de monitorizare

48
-

în termenele stabilite
Indicatorul 15. Rata gravidelor din totalul gravidelor care au fost
monitorizate conform Standardului de supraveghere a gravidei
2. Reducerea sarcinilor nedorite prin contracepţie
Indicatorul 16. Rata femeilor la risc cu vârsta pînă la 35 de ani şi
grupurile de risc care primesc servicii contraceptive conform
protocolului
VI. Copiii
1. Supravegherea copilului 0 - 1 an
Indicator 17.Rata copiilor care au împlinit vîrsta de 1 an din
totalul copiilor care au împlinit vîrsta de 1 an şi au fost
supravegheaţi de medicul de familie conform prevederilor
Standardului de supraveghere a copilului
2. Eficacitatea prevenţiei prin vaccinare a copiilor sub 1 an
Indicatorul 18. Rata copiilor care au împlinit 1 an şi care au
efectuat schema de vaccinare completă
3. Screeningul pentru autism la copilul 18-24 luni
Indicatorul 19. Rata copiilor 18-24 luni la care s-a efectuat
screening-ul autismului.

85%

76

25%

76

85%

21,25%

19

70%

64

17,5%

16

6,25%

19

20%

64

5%

16

88

21,25%

22

70%

72

17,5%

18

95%

56

23,75%

14

90%

52

22,5%

13

50%

4

12,5%

1

-

-

-

-

Anexa nr.2
la Ordinul MS şi CNAM
nr. 247/125-A din 28.03.2017

Schema de plata
pentru indicatorii de performanţă în asistenţa medicală primară
I. Dispoziţii generale
1. Scopul principal al schemei de plată pentru performanţă utilizată în asistenţa
medicală primară este de a ameliora problemele majore de sănătate publica care pot fi
adresate preponderent la acest nivel de asistenţă prin furnizarea de servicii
preventive, servicii de diagnosticare precoce şi de servicii de monitorizare a
tratamentului adecvat şi a complicaţiilor, în principal pentru bolile cronice.
2. Realizarea acestui deziderat creste performanţa sistemului de sănătate şi are
impact pozitiv la nivel societal prin:
1) reducerea mortalităţii evitabile (creşterea speranţei de viaţă, a speranţei de viaţă
sănătoasa, a productivităţii şi a capitalului social);
2) reducerea dezabilităţii (îmbunătăţirea calităţii vieţii, a productivităţii şi a
capitalului social);
3) scăderea pe termen lung a costurilor cu asistenţa medicală secundară şi terţiara
prin rezolvarea prompta a unei părţi din problemele de sănătate la nivelul de
bază (eficienta sistemului de sănătate).
3. Domeniile prioritare pentru care se propune utilizarea indicatorilor şi a
schemei de plată pentru performanţă sunt următoarele:
1) Bolile cronice (Boli cardiovasculare, Diabet Zaharat).
2) Cancerele prevenibile (Cancer mamar, Cancer de col uterin, Cancer de colon).
3) Bolile infecţioase (TBC).
4) Sănătatea femeii (gravida, planificarea familială).
5) Sănătatea copilului mic (nou născut sănătos, vaccinare, screening probleme de
sănătate).
4. Schema de plată pentru performanţă are la bază cîteva principii şi anume:
1) transformarea indicatorilor de proces din numere absolute în rate;
2) introducerea unei ţinte şi a unei subţinte pentru fiecare indicator de proces sau
de rezultat în parte;
3) alocarea unui număr de puncte pentru fiecare ţinta / subţinta din structura
fiecărui indicator de proces sau de rezultat;
4) posibilitatea introducerii unui bonus anual în puncte pentru instituţiile AMP
care depăşesc ţinta anuala;

5) regularizarea valorii punctului în trimestrul IV al fiecărui an calendaristic.
II. Definiţii, concepte utilizate în schema de plată
Rată = [(numărător/numitor)*100] an;
Ţintă/subţintă = nivel dezirabil de atins pentru un indicator de performanţă
astfel încît furnizarea serviciului respectiv să fie semnificativă într-o populaţie.
Punct = număr care are ataşată o valoare monetară şi care reprezintă
modalitatea prin care este finanţat un indicator de performanţă. Fiecărei ţinte sau
subţinte din cadrul fiecărui indicator de performanţă îi corespunde un număr de
puncte (mai mare pentru ţintă si mai redus pentru subţintă). Modalitatea de calculare
a punctelor pentru fiecare ţintă/subţintă ia în considerare volumul de muncă alocat
efectuării serviciilor respective pentru fiecare indicator şi importanţa ponderii fiecărei
arii de interes în cadrul schemei de plată pentru performanţă.
Valoarea punctului – valoarea monetară calculată ca raport dintre suma pentru
plata pe performanţă şi numărul maximal de puncte potenţial realizabil în decursul
anului de către toţi furnizorii. Se ia în considerare pentru plata furnizorilor care au
îndeplinit ţinta/subţinta în decursul primelor trei trimestre din an.
Regularizarea valorii punctului – recalcularea la sfîrşitul trimestrului IV a
valorii punctului ca raport dintre suma pentru plata pe performanţă şi numărul de
puncte realizate pentru întregul an de către toţi furnizorii.
Bonusul anual – 2% din valoare totală a sumei alocate anual pentru plata pe
performanţă se utilizează dedicat pentru plata centrelor de sănătate (instituţiilor
AMP) care au atins ţinta anuală pentru indicatorii de performanţă.
III. Modalitatea de plată pentru realizarea indicatorilor de performanţă
5. Finanţarea instituţiilor medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală
primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - instituţia
AMP) se efectuează trimestrial în funcţie de realizarea ţintei/subţintei după cum
urmează:
1) în cazul în care instituţia AMP nu a atins subţinta la sfîrşitul trimestrului, nu
se efectuează plata pentru performanţă;
2) în cazul în care instituţia AMP a atins subţinta la sfîrşitul trimestrului, se
efectuează plata pentru performanţă cu o valoare corespunzătoare numărului de
puncte alocate subţintei pentru respectivul indicator;
3) în cazul în care instituţia AMP a atins sau a depăşit ţinta la sfîrşitul
trimestrului, se efectuează plata pe performanţă cu o valoare corespunzătoare
numărului de puncte alocate ţintei pentru respectivul indicator.
6. După raportarea datelor din trimestrul IV se va face regularizarea plăţilor
după cum urmează:
1) Se adună numărul total de puncte cuvenite pentru fiecare indicator în funcţie

de atingerea ţintei sau subţintei anuale, după cazş
2) După raportarea de către toate instituţiile AMP a ţintelor/subţintelor anuale
(şi implicit a numărului de puncte realizate pentru întregul an) se va stabili valoarea
recalculată a punctului la nivel naţional prin împărţirea sumei pentru plata pe
performanţă la numărul total de puncte raportat;
3) Se înmulţeşte numărul de puncte raportat pentru întreg anul cu valoarea
recalculată a punctului la nivel naţional;
4) Instituţia AMP va primi diferenţa dintre suma astfel calculată din care se vor
scădea sumele deja plătite în trimestrele I-III.
7. În cazul în care sumele încasate în primele trei trimestre sunt mai mari decît
suma calculată în baza valorii regularizate a punctului – sumele respective vor fi
returnate de către instituţia AMP sau, după caz, reţinute din contul transferurilor în
trimestrul I al anului viitor.
8. Lista indicatorilor de performanţă în asistenţa medicală primară, ţintele,
subţintele şi valoarea în puncte sînt prezentate în anexa la Schema de plată.

Anexa nr.2
la Regulamentul
privind criteriile de îndeplinire
şi modul de validare a
indicatorilor de performanţă
aprobat prin ordinul MS şi CNAM
nr. 247/125-A din 28.03.2017
Test screening la autism
(CHAT- Checklist for Autism in Toddlers)
se aplică copiilor începînd cu vîrsta de 18 luni
Secţiunea A. Întrebaţi părinţii:
da nu
1.

Îi place copilului să fie legănat, balansat pe picior etc?

2.

Este interesat copilul de alţi copii?

3.

Îi place copilului să se urce pe diverse lucruri, de exemplu să urce scările?

4.

Îi place copilului să se joace „Cucu-bau” sau „de-a v-aţi ascunselea”?

5.

Simulează vreodată copilul că pregăteşte o cană de ceai, de ex., folosind o cană de
jucarie şi un ceainic sau „se joacă de-a” altceva?

6.

Îşi foloseşte vreodată copilul degetul arătător ca să arate către un obiect, pentru a-l
CERE?

7.

Îşi foloseşte vreodată copilul degetul arătător ca să arate către ceva de care este
INTERESAT?

8.

Se poate juca copilul adecvat cu jucării mici (ex. maşinuţe sau cuburi) fără doar a
le trece prin gură sau a le arunca pe jos?

9.

Îţi aduce vreodată copilul obiecte pentru a-ţi ARĂTA ceva?

Secţiunea B. De completat de către medic sau personalul medical:
da nu
1.
2.
3.

În timpul vizitei medicale, a realizat copilul contact vizual cu dvs.?
Captaţi-i atenţia copilului, apoi arătaţi cu degetul către un obiect interesant din
cameră, spunînd ”Uite! Acolo este (numele jucăriei)!” Urmăriţi faţa copilului.
Priveşte copilul în acea zonă a camerei să vadă către ce arătaţi?*
Captaţi-i atenţia copilului şi daţi-i o cană de jucărie şi o linguriţă, spunîndu-i „Poţi
să-mi faci o cană de ceai?”.
Se preface copilul că toarnă ceai, il bea etc.?**

*B2: Pentru a înregistra DA la acest item, asiguraţi-vă că acel copil nu doar a privit la mîna dvs., ci chiar s-a uitat la obiectul
către care aţi arătat.
**B3: Dacă reuşiţi să determinaţi copilul să se joace de-a altceva, înregistraţi DA la acest item.

da nu
4.

Întrebaţi copilul „Unde este becul?”, sau „Arată-mi lumina”. Arată copilul cu
degetul arătător către lumină?***

5.

Poate copilul să construiască un turn din cuburi? (Daca da, cît de multe
foloseşte?_______)

***B4: Repetaţi acest lucru cu „Unde este ursuleţul?” sau cu un alt obiect la care nu ajunge copilul, dacă el nu înţelege cuvîntul
lumină/bec. Pentru a înregistra DA la acest item, copilul trebuie să fi privit la faţa dvs. în preajma momentului în care
arăta cu degetul.

Interpretarea rezultatelor testului
ITEMI CHEIE
Secţiunea A
A5: Joc simbolic
A7: Gestul indicativ protodeclarativ
Secţiunea B
B2: Urmărirea cu privirea a unui gest
indicativ
B3: Simularea
B4: Producerea unui gest indicativ

Evaluarea riscului
Risc înalt de autism - Eşec (răspuns
NU) la întrebările A5, A7, B2, B3, B4
Risc mediu de autism - Eşec la
întrebările A7, B4 (dar nu se încadrează
la risc ridicat)
Risc scăzut de autism - Nu se
încadrează în cazurile de mai sus

Concluzii:
Data

Consultaţiile specialiştilor la vîrsta de 2-3 ani

