
Anexa nr. 7

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES      

Cap. 7 : INGRIJIRI MEDICALE/ PALIATIVE LA DOMICILIU

5 0

5

0

0

Total
5 0 0 5

Note: 

1. Numarul contractelor ramase la sfarsitul trimestrului va constitui numarul contractelor 

existente la inceputul trimestrului urmator;

2. Fiecare furnizor va fi raportat în tabel o singură dată, după cum urmează:

3. Se vor desfăşura într-o notă explicativă în subsolul tabelului motivele rezilierii/incetarii

INTOCMIT,
(Maşa Rădulescu)

(masenka@casag.ro)

7.1. SITUATIA CONTRACTELOR INCHEIATE INTRE CAS SI FURNIZORII DE 
SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE/ PALIATIVE LA DOMICILIU, IN TRIM I 2013

Tip furnizor de servicii de 
ingrijiri medicale/paliative la 

domiciliu

Nr. contracte 
existente la 
inceputul 

trimestrului

Nr. 
contracte 

incheiate in 
cursul 

trimestrului 
*

Nr. contracte 
reziliate/incet
ate in cursul 
trimestrului

Nr. contracte 
ramase la 
sfarsitul 

trimestrului

Furnizori de servicii de 
ingrijiri medicale la domiciliu

Furnizori de servicii de 
ingrijiri paliative la domiciliu

Furnizori de servicii de 
ingrijiri medicale şi îngrijiri 

paliative la domiciliu

´- la rubrica " Furnizori de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu" vor fi raportaţi furnizorii aflaţi 
în relaţie contractuală cu CAS numai pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

´- la rubrica " Furnizori de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu" vor fi raportaţi furnizorii aflaţi 
în relaţie contractuală cu CAS numai pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu

´- la rubrica " Furnizori de servicii de ingrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu" vor fi 
raportaţi furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS atât pentru servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu cât şi pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu





ASOCIATIA_________________________________________

F I S A    D E     I N G R I J I R E    L U N A _________________
NR.DECIZE__________/_______

PACIENTUL____________________________________________nascut la data de __________________________ CNP________________________________

DOMICILIUL :____________________________________________________________________________________________________________________________________

Diagnostic medical la externare ___________________________________________cod diagnostic____________numar de zile de ingrijiri la domiciliu recomandate ________

Numar servicii pe zi

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3

1

2 Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA

3

4

5

6

7

8 Recoltarea produselor biologice

9

10

11 Clisma cu scop evacuator

12
Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor

13

Numar servicii pe zi

Nr. 
crt.

Denumirea serviciului de ingrijire medicală la 
domiciliu

Măsurarea parametrilor fiziologici: 
temperatura + respiratie

Măsurarea parametrilor fiziologici:  diureza + 
scaun

Administrarea medicamentelor 

intramuscular/subcutanat/intradermic/oral/pe 

mucoase

Administrarea medicamentelor intravenos, 
sub supravegherea medicului

Sondaj vezical la femei si administrarea 
medicamentelor intravezical pe sonda 
vezicala

Administrarea medicamentelor prin perfuzie 

endovenoasa, sub supravegherea medicului

Alimentarea artificiala pe gastrostoma/sonda 
gastrica si educarea 
asiguratului/apartinatorilor

Alimentarea pasiva, inclusiv administrarea 
medicamentelor per os, pentru bolnavii cu 
tulburari de deglutitie 

Manevre terapeutice pentru evitarea 

complicatiilor vasculare ale membrelor 

inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, 

masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea 

colacilor de cauciuc si a rulourilor

Nr. 
crt.

Denumirea serviciului de ingrijire medicală la 

domiciliu



1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

14

15 Ingrijirea plagilor simple/suprimarea firelor
16 Ingrijirea plagilor suprainfectate
17 Ingrijirea escarelor multiple
18 Ingrijirea stomelor

19
Ingrijirea fistulelor

20 Ingrijirea tubului de dren

21

22
Monitorizarea dializei peritoneale

23
Aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar

24

SEMNATURA PACIENT

COORDONATOR ASISTENT MEDICAL
(numele in clar) (numele in clar)

__________________________ __________________________

Nr. 
crt.

Denumirea serviciului de ingrijire medicală la 

domiciliu

Manevre terapeutice pentru evitarea 
complicatiilor pulmonare: schimbarea 
pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie

Ingrijirea canulei traheale si instruirea 
asiguratului

Aplicarea de mijloc ajutator pentru absorbtia 
urinei



C0 C1 C2 C3 C4 C5

22 646 612 46,8 22

Precizări:
1. În col. C2 se va raporta numărul de zile de îngrijiri la domiciliu prevăzute în deciziile de îngrijiri la domiciliu emise în trimestrul pentru care se face 

raportarea, din col. C1;

2. În col. C5, pentru fiecare tip de îngrijire se vor raporta CNP-urile, numărate o singură dată, corespunzătoare deciziilor de îngrijiri la domiciliu emise în 

trimestrul pentru care se face raportarea, din col. C1; În situaţia în care pentru acelaşi CNP au fost emise decizii pentru ambele tipuri de îngrijiri 
( îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu), acesta se va raporta în col. C5 distinct pentru fiecare tip de îngrijire;

INTOCMIT,
(Maşa Rădulescu)

(masenka@casag.ro)

7.3 SITUATIA DECIZIILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILUI/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU, A NUMĂRULUI 
DE ZILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU AFERENTE ACESTORA, 

RESPECTIV A  NUMĂRULUI DE ZILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU 
DECONTATE SI A SUMELOR DECONTATE IN TRIMESTRUL I 2013

Tip de îngrijire la 
domiciliu

Nr. decizii de 
îngrijiri la domiciliu 
emise în trim. I 2013

Nr. zile de îngrijiri la 
domiciliu 

corespunzătoare 
deciziilor de îngrijiri 
la domiciliu emise în 

trim I 2013

Nr. zile în care 
s-au acordat 
îngrijirile la 
domiciliu, 

decontate în 
trim I 2013

Suma decontată 
in trim I 2013         

                         
( mii lei)

Numarul 
persoanelor 

beneficiare de 
servicii de îngrijiri 

in trim I 2013

Servicii de ingrijiri 
medicale la domiciliu

Servicii de ingrijiri 
paliative la domiciliu
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