V.2. SUBPROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A
CONSUMULUI DE TUTUN
A. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
B. Obiective specifice:
1. creşterea numărului persoanelor informate privind posibilitatea de a beneficia
de tratament specific pentru renunţarea la fumat;
2. creşterea numărului de persoane care beneficiază de tratament medicamentos
în vederea renunţării la fumat.
#M3
3. *** Abrogat
#B
C. Activităţi:
1. organizarea unei campanii naţionale IEC pentru celebrarea Zilei Naţionale
fără Tutun prin Conferinţă de presă, realizare şi distribuire de materiale
informative de tip postere şi flyere;
2. continuarea şi promovarea activităţii liniei telefonice apelabilă gratuit "Tel
Verde - STOP FUMAT", precum şi a paginilor web www.stopfumat.eu şi
Facebook www.facebook.com/stopfumat.eu;
3. asigurarea tratamentului medicamentos necesar pentru renunţarea la fumat,
conform recomandărilor organizaţiilor profesionale din domeniu.
#M3
4. *** Abrogat
#B
D. Beneficiari: persoanele care fumează.
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
#M3
1.1. număr de campanii naţionale IEC: 1 campanie naţională IEC organizată în
cea de-a treia săptămână din luna noiembrie (1 conferinţă presă/an; 1.000 postere
şi 10.000 flyere);
#B
1.2. număr total de persoane care au apelat gratuit linia telefonică "Tel Verde STOP FUMAT": 10.000/an;

1.3. număr total de persoane care au accesat informaţii în mediul virtual: 40.000
persoane;
1.4. număr total de persoane care au beneficiat de tratament medicamentos în
vederea renunţării la fumat: 5000/an;
#M3
1.5. *** Abrogat
#B
2. indicatori de eficienţă:
#M3
2.1. cost mediu estimat/campanie naţională IEC: 18.000 lei;
#B
2.2. cost mediu estimat/persoană care a apelat linia telefonică: 11 lei
2.3. cost mediu estimat/persoană care a accesat informaţiile în mediul virtual:
0,1 lei
2.4. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de tratament medicamentos în
vederea renunţării la fumat: 400 lei/persoană
#M3
2.5. *** Abrogat
#B
3. indicatori de rezultat:
3.1. creşterea numărului de persoane care apelează gratuit linia telefonică "Tel
Verde - STOP FUMAT" cu 10% faţă de anul precedent;
3.2. creşterea numărului de persoane care accesează informaţiile în mediul
virtual cu 10% în anul 2016 faţă de anul 2015;
3.3. creşterea numărului de persoane care beneficiază de tratament
medicamentos în vederea renunţării la fumat cu 10% faţă de anul precedent;
#M3
3.4. creşterea procentului de persoane care renunţă la fumat după primirea
terapiei specifice cu 3% faţă de anul precedent;
3.5. creşterea calităţii vieţii persoanelor care au beneficiat de tratament, pe
baza autoevaluării pacientului la finalizarea tratamentului.
#B
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. medicamente specifice corespunzătoare DCI-urilor: Vareniclinum;
Bupropionum;
2. abonament pentru: linia telefonică gratuită "Tel Verde - STOP FUMAT"; şi
găzduire internet;
3. prestări servicii pentru:
3.1. întreţinerea şi up-gradarea paginii de internet;

3.2. editarea, tipărirea şi multiplicarea materialelor de suport pentru campania
IEC;
#M3
3.3. *** Abrogat
#B
4. cheltuieli de personal şi/sau pentru încheierea contractelor de prestări servicii
conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
G. Criterii de selecţie pentru includerea unităţilor de specialitate în lista
unităţilor care implementează subprogramul:
1. disponibilitatea de a stabili o relaţie contractuală, în condiţiile prevăzute de
actele normative în vigoare, cu un medic cu drept de practică medicală care a
urmat cel puţin 2 cursuri postuniversitare în domeniul tabacologiei, dintre care cel
puţin unul din domeniul asistenţei psihologice a fumătorilor (de exemplu, curs de
tehnici cognitiv-comportamentale în domeniul tabacologiei), pentru oferirea de
consultaţii specifice în vederea renunţării la fumat;
2. să încaseze de la pacienţii care se adresează programului o sumă de maxim
100 lei reprezentând contravaloarea celor 4 consultaţii specifice în vederea
renunţării la fumat din care minim 70% să o achite medicului care prestează
serviciile medicale specifice;
3. să primească în farmacie, medicamentele specifice tratamentului dependenţei
nicotinice acordate prin program.
H. Lista unităţilor de specialitate care implementează:
1. activităţile prevăzute la punctul 3.1, 3.2, 3.4: Institutul Naţional de
Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti;
2. activitatea prevăzută la punctul 3.3.:
2.1. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;
2.2. Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"
Bucureşti;
2.3. Spitalul MAI "Prof. Dr. D. Gerota" Bucureşti;
2.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;
2.5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
2.6. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Victor
Babeş";
2.7. Timişoara, Spitalul Clinic de Pneumologie "Leon Daniello" Cluj Napoca;
2.8. Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi;
2.9. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
2.10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi;

2.11. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;
2.12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" Timişoara;
2.13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
2.14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Deva;
2.15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi;
2.16. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
2.17. Spitalul Clinic Municipal Arad;
2.18. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza;
2.19. Spitalul de pneumoftiziologie Baia Mare;
2.20. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila;
2.21. Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa;
2.22. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede;
2.23. Spitalul de Urgenţă Târgu Jiu;
2.24. Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti;
2.25. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;
2.26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
2.27. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
2.28. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof", Sfântu Gheorghe,
Covasna;
2.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani;
2.30. Spitalul Militar "Regina Maria" Braşov;
2.31. Spitalul Militar Piteşti;
2.32. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;
2.33. Spitalul Municipal Mediaş;
#M1
2.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare;
2.35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Bucovat;
2.36. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş"
Craiova;
2.37. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti;
2.38. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov.

