Aproape un sfert din populaţia judeţului este predispusă la îmbolnăvire
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De la începutul programului de evaluare a stării de sănătate, 1 iulie 2007, şi până la finele lunii
decembrie 2008, CAS Maramureş a decontat pentru investigaţii paraclinice şi analize la cele 18
laboratoare cu care instituţia a încheiat contracte pentru acest tip de investigaţii suma de
10.868.240 lei, ceea ce înseamnă că pentru un pacient s-a decontat în medie 39 lei. Pentru
medicina primară, din totalul de 308.609 persoane care au beneficiat de examenul clinic
general la medicul de familie în intervalul analizat, 32.539 nu aveau calitatea de asigurat. Astfel,
suma decontată pe acest segment a fost de 4.824.057 lei.

Din datele statistice centralizate la nivelul CAS Maramureş rezultă că 108.615 persoane au fost
depistate cu potenţial risc de îmbolnăvire, ceea ce înseamnă aproape un sfert din totalul
locuitorilor judeţului.
Claudia Ganea, purtător de cuvânt al instituţiei, a precizat: “Numărul de persoane depistate cu
risc de boală pe diferite tipuri sunt: cardiovasculare - 17.934, osteoporoză - 2.733, boală cronică
renală - 5.318, cancer de col uterin - 8.519, cancer de sân - 4.029, cancer uterin - 9.851, cancer
colon rectal - 3.723 şi diabet zaharat - 83.175 de persoane. De asemenea, numărul persoanelor
nou depistate cu afecţiuni în urma evaluării confirmate prin examenul de specialitate este 6.550.
Pentru 276.455 de maramureşeni au fost recomandate investigaţii paraclinice în vederea
evaluării”.
În altă ordine de idei, 247 de cabinete medicale au încheiat contract că vor asigura servicii în
baza programului de evaluare a examenului clinic general al medicului de familie.
În privinţa scrisorilor recomandate care conţin taloanele în baza cărora persoanele puteau să se
prezinte la medicul de familie, respectiv la examenul paraclinic de laborator, Claudia Ganea
face precizarea că primăriile din judeţ au returnat 46.075 de astfel de scrisori. Din totalul de
50.501, câte s-au predat la sfârşitul lunii septembrie 2008, primăriile au reuşit să distribuie până
la finele anului abia 4.426 de scrisori recomandate, restul fiind retrimise la CAS Maramureş,
care la rândul ei le vor retrimite la CNAS, unde vor ditruse, deoarece nu se mai pot folosi.
“De asemenea din totalul de taloane rămase nedistribuite de primării, 4.911 au fost pentru
persoane decedate sau care au murit în perioada cât s-a derulat programul, 13.099 s-au mutat
la adrese necunoscute, 1.706 - neconcordanţa între date de identificare, iar alte 26.359 de
persoane sunt plecate din ţară”, a conchis interlocutoarea noastră.
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