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RAPORT  DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, serviciu public deconcentrat,

cu personalitate juridică subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea

de sănătate publică la nivel local, prin serviciile de supraveghere medicală,

coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale

de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de

control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă. De asemenea evaluează,

coordonează şi monitorizează  modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi

profilactice în toate unităţile sanitare, indiferent de forma de organizare (publice,

private).

Întreaga activitate a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş şi a

unităţilor sanitare pe care le coordonează, se preocupă de  îmbunătăţirea stării de

sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului

sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană.

Direcţia de Sănătate Publică prin compartimentele sale îndeplinineste şi

atribuţii reglementate prin Ordinul  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind condiţiile acordării asistenţei

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011-2012,

informând furnizorii de servicii din asistenţa medicală  asupra  aplicării corecte şi

respectării prevederilor acestui act normativ.

Principalele activităţi derulate în domeniile specifice de activitate:

I. În domeniul supravegherii în sănătatea publică

II. În domeniul controlului în sănătatea publică

III. În domeniul programelor naţionale şi asistenţei medicale

III. Activitatea financiar-bugetară
IV. Activitatea de Resurse umane
V. Activitate relaţii publice, avizări/autorizări
VI. Activitate statistică
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I. În domeniul supravegherii în sănătatea publică:

A. CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE

1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE

Obiective şi activităţi propuse:

Extinderea programului naţional de imunizări prin introducerea gratuită a unor noi

vaccinuri conform practicilor din Uniunea Europeană şi realizarea imunizărilor

conform calendarului naţional de vaccinare prin:

- verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare în condiţii de

siguranţă maximă;

- înregistrarea şi raportarea vaccinărilor;

- identificarea comunităţilor cu acces dificil la serviciile de sănătate şi organizarea de

campanii suplimentare de vaccinare;

- realizarea anchetei anuale de estimare a acoperirii vaccinale;

- instruirea personalului medical şi a mediatorilor sanitari cu privire la modul de

realizare şi raportare a vaccinărilor.

Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: realizat

A fost introdus in Programul National de Imunizare, la nivel national vaccinul

hexavalent pentru vaccinarea copiilor in varsta de 2  si  6  luni.

Au fost organizate si monitorizate microcampaniile lunare conform Calendarului de

Imunizari.

S-a realizat repartiţia pe tipuri de vaccinuri in funcţie de necesarul solicitat de medicii

de familie.

Au fost monitorizate stocurile de vaccin şi raportarea lunara  la  MS-CNSBT

supravegherea reactiilor adverse postvaccinale.

In  cursul anului  2012  a  fost  raportate  3  cazuri  de  RAPI la  vaccinarea  BCG.

S-a realizat vaccinarea nou-nascutilor:
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- cu vaccin BCG: 5601 nou-nascuti

- cu vaccin hepatitic B: 5738 nou-nascuti in cele 8 maternităţi din judeţ.

Au fost realizate actiunile de evaluare a acoperirii vaccinale  la nivelul tuturor

cabinetelor medicilor de familie din judeţ la copii in varsta de 0-18 luni.

S-au  realizeat  urmatorii indicatori: BCG – 99.55%;

HB – 91%;

DTP -50,11%;

VPI -50,11%;

ROR -78,72%.

Campaniile şcolare de vaccinare
În cursul lunii februarie s-a desfasurat campania de vaccinare antipoliomielita a

elevilor din clasele a III-a an scolar 2011-2012 şi a copiilor de aceeaşi vârstă

neşcolarizaţi:

- au fost vaccinati 5441 elevi şi s-a relizat o acoperire vaccinală de 97,95%.

În  cursul  lunii  noiembrie  2012 a  fost  organizată campania  de  vaccinare  VPI  a

elevilor  din  clasele  a II-a  si  a III-a  an şcolar  2012/2013:

- au  fost  vaccinati  5444  elevi  cl a II-a (91,34%) şi  5218  elevi  cl. a III-a

(92,96%).

În cursul lunii aprilie s-a organizat şi desfăşurat vaccinarea cu dT a elevilor din clasele

a VIII-a an scolar 2011-2012 din teritoriul oraşului Sărmaş:

- au fost vaccinaţi 424 elevi;

În  octombrie  2012  s-au  vaccinat  copii  restanţieri  din  clasele  a X-a: 4283  elevi

(83,15%).

În cadrul campaniei de vaccinare HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin au

fost vaccinate 53 fete.

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de
sănătate a populaţiei:
a. intensificarea colaborării cu medicii de familie pentru declararea cazurilor

de RAPI
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b. intensificarea acţiunilor de instruire a personalului medico-sanitar şi a mediatorilor

sanitari privind importanţa vaccinărilor în vederea creşterii acoperirii vaccinale.

2. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR
TRANSMISIBILE

2.1   Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

Obiective si activităţi propuse:
Informarea şi instruirea  medicilor specialişti din unităţile sanitare cu paturi pe tema

,,Metodologia de supraveghere a rujeolei, rubeolei, rubeolei congenitale, a tusei

convulsive şi a hepatitelor virale tip B acute şi cronice.

Actualizarea şi completarea stocului cu medicamente şi materiale necesare pentru

intervenţie în focare de boală transmisibilă.

Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: realizat

Boli prevenibile prin vaccinare :

Gripa : Au fost inregistrate 64 cazuri de gripa din care 22 confirmate cu laborator -

virus gripal tip A/H3.

În sistemul de santinelă SARI a spitalelor desemnate au fost raportate 43 cazuri din

care 32 au fost investigate cu laborator cu 18 rezultate pozitive pentru virus gripal.

Rujeola: În  focare  au  fost  inregistrate  213  cazuri  de  rujeolăş din  care  114  au

fost  confirmate  serologic si

Rubeola: Au fost raportate 143  cazuri  de  rubeolă  din  care  33  au  fost

confirmate.  Din cele 143 cazuri de rubeola 3 au fost gravide.

In luna iunie a fost raportat, investigat şi confirmat 1 caz de rubeola congenitală.

Pertussis: A fost confirmat un caz de tuse convulsiva la un copil de 3 ani, nevaccinat,

abandonat.

Hepatitele virale :
Au fost raportate si investigate cu laborator 333 cazuri de hepatita virala acuta tip A

din care  246 au fost confirmate. Cazurile au aparut sporadic si  in  10  focare.
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Au fost administrate 510 doze de vaccin hepatitic A la copii sub 14 ani contacti

hepatită.

Boli transmise prin alimente:

Leptospiroza: S-a  acţionat în  cele   4  focare suspectate de leptospiroză - 1 caz

a fost confirmat.

Boli transmise aerian :
Meningită meningococică
Au fost inregistrate 4 cazuri de meningită meningococică, 3 în mediul urban şi 1 caz

în rural toate cu evoluţie clinică favorabilă,  efectuându-se chimioprofilaxia contacţilor

de familie.

Depistarea purtatorilor de Streptococ ß hemolitic grup A:

S-au recoltat 247 secretii faringiene pt. din 5 colectivitati prescolare: 10 rezultate

pozitive.

Zoonoze:
Borelioză: S-au inregistrat 8 cazuri de boala Lyme confirmate de laborator cu

evoluţie clinică favorabilî.

Vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire/de transmitere a unor boli
transmisibile:

În cadrul  campaniilor de vaccinare antigripală, s-au vaccinat 17066 persoane cu

vaccin gripal trivalent.

Asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare
şi echipamentelor de protecţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă,
sau situaţii de risc epidemiologic:
- au fost asigurate vaccinurile, medicamentele şi materialele sanitare necesare pentru

intervenţie în focare de boală transmisibilă.

2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV
Obiective şi activităţi propuse:
- supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA:
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- depistarea infecţiei cu transmitere verticală (mamă-făt);

- depistarea infecţiei la grupele de risc;

- depistarea voluntară a infecţiei cu consiliere pre şi post testare;

- testarea gravidelor în maternităţi

Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: realizat
Număr total gravide  testate - 2495, din care:

561 gravide testate ELISA si

1934  testate cu teste rapide în maternităţi.

Nr. persoane din grupele de risc testate 765

- cu 21 rezultate pozitive HIV/SIDA

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de
sănătate a populaţiei :

Intensificarea acţiunilor de educaţie sanitară şi colaborării cu medicii de

familie/specialişti pentru creşterea numărului testărilor la gravide  şi în populaţie

generală pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA.

2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei
Au fost examinati 14987 contacţi şi  suspecti tbc.

Au beneficiat de chimioprofilaxie 202 cazuri.

2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală

Obiective si activităţi propuse:
- consilierea şi testarea gratuită a gravidelor;

- investigaţia epidemiologică a cazurilor de sifilis congenital la nou născutul viu;

- asigurarea diagnosticului serologic a infecţiei luetice pentru persoanele care nu sunt

asigurate.

Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: realizat
Prevenirea şi controlul bolilor cu transmitere sexuală prin:

Consilierea şi testarea gratuită a gravidelor

- au fost testate cu test rapid 625 gravide
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- cu 15  rezultate pozitive

Investigaţia epidemiologică a cazurilor de sifilis congenital la nou născutul viu Pentru

depistarea sifilisului congenital - au fost testate 26 cupluri mama-nou nascut

- toate cu rezultate negative.

Asigurarea diagnosticului serologic a infecţiei luetice pentru persoanele care nu sunt

asigurate:

- au fost diagnosticate si  tratate gratuit 12 persoane neasigurate

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de
sănătate a populaţiei :

- intensificarea actiunilor de educatie sanitară  si consiliere in rândul

pacientilor depistaţi cu I.T.S., a contacţilor acestora, cât şi a altor categorii de

pacienţi, in special, a minorilor.

- acţiuni de informare in mod direct, cât şi prin intermediul materialelor

promoţionale, asupra riscurilor contactului sexual neprotejat, cu parteneri accidentali

şi consecinţele nefericite posibile.

- intensificarea conlucrării şi implicarea medicilor de familie in localizarea

si monitorizarea I.T.S.

- evaluarea V.D.R.L (R.P.R.) şi T.P.H.A.-ului in perioada gestaţiei, pentru

a depista şi institui la timp, antepartum, tratamentul specific antiluetic.

I. 3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL
INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ŞI MONITORIZAREA ANTIBIOTICOREZISTENŢEI

Obiective si activităţi propuse:
Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

Prevenire şi combatere.
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Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: realizat
În anul 2012 au fost raportate:

- 81 cazuri de infecţii nozocomiale de la 5 spitale publice din judeţ

- toate cu evoluţie favorabilă.

- 61 din ele au fost investigate cu laborator

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de
sănătate a populaţiei :

- conştientizarea importanţei prevenirii infecţiilor nosocomiale de către personalul

medico-sanitar;

- recunoaşterea importanţei evaluării şi declarării cazurilor de infecţii nosocomiale

de către   medicii curanţi.

II. PROGRAMUL NAŢTIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR
DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

IGIENA MEDIULUI

Obiective si activitati propuse:

Activităţi de supraveghere, monitorizare şi control  privind acţiunea factorilor de risc

din mediul de viaţă, pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate

acestora:

a) supravegherea calităţii apei potabile;

b) evaluarea calităţii apei de îmbăiere;

c) supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de

fântână;

d) monitorizarea apelor potabile îmbuteliate - altele decât apele minerale naturale sau

decât apele de izvor;

e) monitorizarea calităţii apei balneare din staţiunile balneare şi centre de tratament de

pe teritoriul ţării;
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f) program de evaluare a calităţii apei potabile şi a riscului pentru sănătate a

consumatorilor în cazul expunerii la apa potabilă poluată natural cu Arsen;

g) program de comparări interlaboratoare în domeniul calitatăţii apei potabile;

h) evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici şi adaptarea la

schimbările climatice;

i) evaluarea riscului asupra sănătăţii în expunerea la soluri poluate chimic şi

microbiologic;

j) înregistrarea efectelor adverse asupra populaţiei datorate utilizării produselor

cosmetice; monitorizarea ingredientelor, a contaminanţilor chimici şi microbiologici din

produsele cosmetice; inspecţia şi controlul informaţiilor despre produsele cosmetice;

k) monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu pesticide;

l) monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din

activitatea medicală;

m) supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului uman;

n) impactul asupra mediului şi sănătăţii generat de managementul deşeurilor menajere;

o) evaluarea şi supravegherea stării de sănătate a populaţiei expuse la zgomotul urban;

p) studiu de percepţie a populaţiei privind radiaţiile UV din mediul natural şi artificial şi

câmpurile electromagnetice cu frecvenţe între 0-300GHz.

q) prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul;

r) asigurarea şi controlul calităţii în laboratoarele de analiză.

Activităţi şi rezultate:

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul

de viaţă

a. supravegherea calităţii apei potabile
Având în vedere solicitarea Comisiei Europene privind procesul de monitorizare a

apei potabile referitoare la completarea Raportului Naţional 2011- 2012, în decursul

lunii februarie s-a finalizat raportul calităţii apei potabile în jud. Mureş pe anul 2011 şi

a fost transmis  către INSP-Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul

Comunitar - responsabil naţional pentru sinteza anuală - (sistemele de aprovizionare

cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă

potabilă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de

persoane).
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În cursul lunii ianuarie s-a întocmit şi s-a transmis către MS-DSPCSP date referitoare

pentru toate aprovizionările cu apă potabilă din judeţ, care prezintă neconformităţi ale

parametrilor de calitate, (atât ZAP peste 5000 loc./1000 m3/zi, cât şi pentru ZAP care

furnizează între 100 şi 1000 m3/zi) pentru anul 2010.

Cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei” Compartimentul Igiena Mediului a prezentat în

cadrul şedinţei de lucru a Comitetului de Bazin Mureş (ce a avut loc în municipiul

Alba-Iulia) o lucrare cu tema „Apa: vitală pentru siguranţa alimentară”.

În cursul lunii martie s-a întocmit şi s-a postat pe site-ul DSP Mureş „Sinteza privind

calitatea apei potabile a judeţului Mureş pentru anii 2008, 2009, 2010.

În luna iunie s-a trasnsmis către Agenţia de Protecţia Mediului Mureş Raportul anual

privind starea mediului în judeţul Mureş pe anul 2011 – “Capitolul 3. Apa”(extras
din Conţinutul Cadru).

În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei potabile asigurată prin sistem

centralizat – monitorizare de audit.
- s-au recoltat 1760 probe de apă din reţea,

- din care s-au efectuat 2023 analize fizico-chimice

- şi 2736 analize bacteriologice;

- 289 de analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (14,28%)

- şi 176 analize nu corespund bacteriologic (6,43%), conform Legii nr. 458/2002 (rl.) şi

Legii nr. 311/2004.

Acest fapt se datorează: cauzelor hidrologice naturale, dozare inadecvată a reactivilor

de tratare, perturbări datorate spărturilor şi defectelor din sistemul de distribuţie

(inclusiv rezervoare), cauzate de accesul oamenilor, animalelor sau plantelor.

S-a urmărit calitatea apei izvoarelor şi fântânilor publice:

- s-au recoltat 721 probe de apă

- din care s-au efectuat 975 analize fizico-chimice

- şi 2519 analize bacteriologice,

- 67 analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (6,87%)

- şi 235 analize nu corespund din punct de vedere bacteriologic (9,32%).
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În cazul în care apa nu a corespuns valorilor cuprinse în Legea nr. 458/2002 (rl.) şi

Legea nr. 311/2004, au fost înştiinţate primăriile locale pentru montarea de tăbliţe

avertizoare pentru populaţia care utilizează aceste surse de apă.

În vederea construirii unei baze de date naţionale privind calitatea apei potabile, în

cursul lunii mai  s-a întocmit şi s-a transmis către Centrul Regional de Sănătate

Publică Cluj (responsabil naţional sinteză): - catagrafia sistemelor de apă potabilă

care aprovizionează mai puţin de 5000 de locuitori existente în judeţ (anexa 3);

- s-a selectat 2 sisteme de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează între 400-

1000m3/zi şi respectiv ZAP care furnizează 100 m³ pe zi sau mai mult, dar mai puţin

de 400 m³ pe zi, respectând criteriile de selecţie precizate în metodologie;

- s-a colectat date în vederea completării fişelor de caracteristici din anexa 4 - Fişa

de caracteristici staţie de tratarea  apei, şi anexa 5 - Fişa de caracteristici-reţeaua de

distribuţie).

În cadrul metodologiei, în luna august s-au prelevat:

- 4 probe de apă potabilă din cele 2 sisteme mici de aprovizionare selectate (Deda

Bistra şi Sângeorgiu de Pădure) înaintate Laboratorului din cadrul CRSP Mureş,

însoţite de fişele de prelevare, conform planificării.

La solicitarea Comisiei Europene referitoare la date  privind aprovizionările cu apă în

sistem centralizat care furnizează între 10 şi 1000 mc apă/zi, încluzând fântânile

publice, fântânile individuale, izvoare s-a  întocmit Chestionar Protocol (conform

adresei transmise de MS/DSPCSP).

Conform metodologiei, în luna noiembrie s-au prelevat:

- 4 probe de apă potabilă din cele 2 sisteme mici de aprovizionare şi înaintate

Laboratorului din cadrul CRSP Mureş, însoţite de fişele de prelevare, menţinându-se

aceleaşi sisteme care au fost selecţionate în etapa precedentă (Deda Bistra şi

Sângeorgiu de Pădure).

Nr.controale igienico-sanitare apă potabilă:36,

Nr. recontroale:3

Nr.probe apă potabilă recoltate:12,din care neconforme:3
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Nr.controale igienico-sanitare apă minerală:2

Nr.probe apă minerală recoltate:2

b. evaluarea calităţii apei de îmbăiere

În judeţul  Mureş nu a fost declarată din 2006 şi până în prezent nici o zonă naturală

de îmbăiere, această decizie fiind luată în cadrul unei comisii la nivel de Consiliu

Judeţean din care au făcut parte reprezentanţi cu putere de decizie din partea:

Direcţiei de Sănătate Publică  Mureş, APM Mureş, Administraţia Naţională „Apele

Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, O.P.C. Mureş, primăriile  a căror

teritoriu admnistrativ este traversat de cursuri naturale de apă.

Nr.controale igienico-sanitare apă de îmbăiere:22,

Nr.probe apă de îmbăiere recoltate:32,din care neconforme:14

c. supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de
apa de fântână

În decursul anului 2012 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire de

methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână, fapt ce a fost raportat

la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, care este responsabilul naţional pentru

sinteza anuală.

d. monitorizarea calităţii apei balneare din staţiunile balneare şi centre de
tratament de pe teritoriul ţării

În luna iunie a început acţiunea de catagrafiere a staţiunilor şi a centrelor

balneare prin completarea chestionarelor  privind staţiunile balneare, Baze de

tratament balneologic cu apă balneară.

În luna octombrie s-au recoltat  6 probe de apă balneară de la Bazele de

Tratament S.C. Danubius S.A. şi S.C. Aluniş S.R.L. Sovata, conform metodologiei, cu

raportare la C.R.S.P. Tg. Mureş.

e. supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului
uman, cu schimbările climatice, expunerea la zgomot
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1.Urmărirea influenţei schimbărilor şi tendinţelor climatice asupra sănătăţii precum şi

evaluarea, monitorizarea efectelor schimbărilor climatice s-a efectuat în cursul

primului trimestru al anului 2012 prin completarea cu date demografice, date de

poluare, date de sănătate conform metodologiei de aplicare şi/s-au culegere de date

pentru anul 2011, machete care au fost transmise către INSP- Centrul Naţional de

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, coordonator naţional.

2. În luna mai s-a elaborat harta strategică de zgomot de către Primăria Tg.Mureş, în

conformitate cu HG. 674/2007 (cu o populatie de >100.000 de locuitori), iar pe baza

rezultatelor nivelului de zgomot s-a stabilit  planul de acţiune - care constă în

distribuirea de chestionare privind monitorizarea şi evaluarea riscului generat de

zgomotul urban, elaborat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

3. În cursul trim. III s-au distribuit chestionare privind monitorizarea şi evaluarea

riscului generat de zgomotul urban, elaborat de către Institutul Naţional de Sănătate

Publică în conformitate cu HG. 321/2005;

- 25 de chestionare, pentru locuinţe cu orientare spre stradă cu trafic intens şi

- 25 de chestionare pentru zona rezidenţială neexpusă zgomotului stradal;

chestionarele completate au fost expediate la INSP, conform metodologiei.

- Nr.controale igienico-sanitare habitat uman:499

f. înregistrarea efectelor adverse asupra populaţiei datorate utilizării produselor
cosmetice; monitorizarea ingredientelor, a contaminanţilor chimici şi
microbiologici din produsele cosmetice; inspecţia şi controlul informaţiilor
despre produsele cosmetice
- 169 controale unităţi de producere, depozitare şi desfacere a produselor cosmetice

- recontroale 31;

- controale pe produs cosmetic -118;

g. monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu pesticide
- 100 controale unităţi de producere, depozitare şi desfacere a produselor biocide

- recontroale 4;

- controale pe produs biocid - 114;
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h. monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală
1. În cadrul activităţii de monitorizare a sistemului şi inspecţia de gestionare a

deşeurilor rezultate din activitatea medicală a fost efectuată lunar investigaţia-sondaj

conform metodologiei, în unităţile cu paturi din  judeţul Mureş şi trimisă trimestrial la

I.N.S.P. Bucureşti. Serviciul Control în Sănătate Publică a efectuat controlul modului

de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală conform metodologiei.

2. În luna octombrie s-a transmis la INSP-Centrul Naţional de Monitorizare a

Riscurilor din Mediul Comunitar – informaţii necesare completării sintezei naţionale

intitulată „Monitorizarea şi inspecţia modului de gestionare a deşeurilor rezultate din

activitatea medicală” pentru reactualizarea bazei de date a deşeurilor rezultate din

activitatea medicală, conform prevederilor Ord. MS/CNAS nr. 1591/1110/2010.

3. În decursul lunii noiembrie s-a transmis la Direcţia de Sănătate Publică şi Control

în Sănătate Publică informaţii privind gestionarea deşeurilor medicale produse în

spitalele din jud. Mureş în perioada 2010 – 2012 (cf. adresei MS/Cabinet Ministru).

Nr.controale igienico-sanitare deşeuri rezultate din activitatea medicală:287

Nr. recontroale:1

j. asigurarea şi controlul calităţii în laboratoarele de analiză
se realizează de către:

Laborator microbiologie - LABORATOR ACREDITAT RENAR   SR EN ISO

17025:2005 , Certificat de acreditare NR: LI 601

Notificare Ministerul Sanatatii NR 135 /20.10.2009.

Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie - Laboratorul este înregistrat pentru

controlul oficial al apei potabile.

Notificare Ministerul Sanatatii NR 135 /20.10.2009.

IGIENA ALIMENTULUI

Obiective
a. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele,

asupra sănătaţii omului - realizat.
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În vederea monitorizării materialelor care vin în contact cu alimentele

- s-au recoltat 10 tipuri de materiale care care vin în contact cu alimentul  pentru

testarea migrării globale

- s-au efectuat 20 determinări.

Rezultatele determinărilor s-au încadrat în parametrii admişi de legislatia specifică în

vigoare.

- s-a recoltat 1 probă obiecte ceramice pentru determinări de metale grele (Pb si Cd)

care s-a trimis la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Rezultatele

determinărilor efectuate de către INSP Bucureşti se încadrează în limitele admise de

legislaţia în vigoare

b. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman -

realizat

În acest program s-au recoltat şi analizat

- 93 probe de sare iodată

- din care  s-au efectuat 186 determinări.

Probele au fost recoltate din unităţi de depozitare si / sau distribuţie, unităţi de

panificaţie, de alimentaţie publică, desfacere si sare de import.

Din probele analizate  45 au fost necorespunzătoare.

Rezultatele au fost introduse în tabelele centralizatoare în format excel, conform

metodologiei transmisă de institutul coordonator.

c. Rolul alimentului in toxiinfectiile alimentare - raportat

În anul 2012  nu s-au inregistrat  focare confirmate de toxiinfecţie alimentară.

d.Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari – realizat.

Pentru realizarea acestei activităţi

- s-au recoltat 10 probe de aditivi alimentari în vederea determinării de metale (Pb,

Cd).

Probele au fost trimise conform metodologiei la Centrul Regional de Sanatate Publica

Tg. Mures. Rezultatele determinărilor se încadrează în limitele admise de legislaţie.

e. Evaluarea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei –Realizat
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- în cadrul acestui program s-a stabilit localitatea şi  eşantionul populaţional (54

persoane) asupra căruia s-a efectuat investigaţia.

S-au recoltat probe de sânge şi s-au efectuat determinări antropometrice la 54

persoane.

S-a evaluat dieta pe 24 ore şi s-a stabilit frecvenţa consumului de produse

alimentare (cele 34 grupe de alimente) la eşantionul populaţional luat în studiu.

Datele obţinute au fost prelucrate conform metodologiei transmise de CRSP Cluj

Napoca.

f. Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinaţie
nutriţională specială – realizat

Pentru realizarea acestei acţiuni:

- au fost monitorizate unităţile care depozitează alimente cu destinaţie nutriţională

specială.

- s-a urmarit etichetarea, ambalarea si depozitarea acestor alimente în conformitate

ce cerinţele legislative în vigoare.

- s-au recoltat 4 probe de alimente pentru determinări fizico-chimice (nitriti, nitraţi),

- 3 probe pentru determinări metale grele(Cu, Pb, Sn, Al, Hg),

- 4 probe pentru determinări microbiologice şi

- 1 probă pentru determinarea reziduurilor de pesticide. Rezultatele tuturor

determinărilor s-au încadrat în limitele admise de legislaţia specifică în vigoare.

g. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii – realizat

In vederea realizării acestei acţiuni

- au fost monitorizate unităţi mari importatoare /distribuitoare, unităţi de desfacere

mari gen supermarket-uri, hypermarket-uri, unităţi de desfacere a produselor naturiste

ce comercializează produse alimentare provenite din import (condimente, plante

aromatice uscate, ingrediente vegetale uscate, suplimente alimentare sub formă de

pulbere).

- s-a urmărit depistarea acestui tip de produse alimentare şi etichetarea lor.

- s-a recoltat o probă de produs alimentar care a fost trimisă spre analiză la

Laboratorul de Încercări Fizico-Chimice din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei “. Rezultatul a fost

corespunzător.
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h. Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare- in curs de execuţie

- in cadrul acestui program au fost monitorizate unităţile de producţie, depozitare şi

distribuţie suplimente alimentare, s-au catalogat suplimentele alimentare produse si

distribuite pe teritoriul judeţului Mureş cu  precizări privind conţinutul lor (vitamine,

minerale, oligoelemente, alte substanţe biologic-active, aditivi, arome).

- s-au recoltat 4 probe de suplimente alimentare pentru determinări toxicologice (Pb,

Cd), rezultatele determinărilor s-au încadrat în limitele admise de legislaţia în vigoare.

j. Monitorizarea apelor minerale imbuteliate.

In cadrul acestei activităţi s-a recoltat

- 1 probă de apă minerală de la sursă si

- 1 probă de apă minerală îmbuteliată din care s-au efectuat determinări fizico-

chimice, toxicologice, microbiologice si radiologice.

Toate rezultatele acestor determinari se încadrează în limitele admise.

k. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,  minerale şi alte substanţe –

realizat.

Pentru realizarea acestei acţiuni au fost luate in studiu

- 8 unităţi de depozitare si  distribuţie produse alimentare.

- au fost catalogate alimentele cu adaos de vitamine, minerale si alte substanţe.

- au fost vizate produse alimentare ca: sucurile de fructe si / sau legume,

margarine, dulciuri, batoane energizante, cereale.

- Datele colectate si centralizate conform metodologiei au fost trimise la institutul

coordonator.

- s-a completat un număr de 100 chestionare privind suplimentele alimenatre si

alimentele cu adaos de vitamine.

Pentru finalizarea acestei acţiuni

- s-a întocmit baza de date care cuprinde chestionarele privind suplimentele

alimentare şi alimentele cu adaos de vitamine, precum şi cea privind catalogarea

produselor cu adaos de vitamine şi minerale.

l. Monitorizarea coloranţilor sintetici din băuturi alcoolice si nealcoolice –

realizat.
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In cadrul acestei activităţi s-au recoltat

- 5 probe de băuturi alcoolice şi

- 5 probe de băuturi nealcoolice pentru identificarea si dozarea coloranţilor alimentari

sintetici.

Probele au fost trimise conform metodologiei Centrului Regional de Sănătate Publică

Cluj Napoca.

Nr.controale igienico-sanitare aliment şi materiale în contact cu alimentul:1342

Nr.recontroale:293

Nr.probe alimente recoltate:143

IGIENA RADIATIILOR
Obiecvtiv:

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante

A) În cadrul activităţii de supraveghere a radioactivităţii apei si alimentului conform

cerinţelor Euratom s-au recoltat 85 probe apă la care s-au efectuat

- 85 determinări alfa globale şi

- 85 determinări beta globale;

B) În cadrul activităţii de monitorizare a radioactivităţii apei potabile conform Legii

458/2002 s-au recoltat  85 probe apă la care s-au efectuat

- 85 determinări alfa globale şi

- 85 determinări beta globale;

C) În cadrul supravegherii expunerii personalului medical la radiaţii ionizante s-au

efectuat

- 662 determinări dozimetrice în cadrul a 99 controale;

D) În cadrul expunerii  profesionale la radiaţii ionizante s-au efectuat

- 773 determinări dozimetrice în cadrul a 106 controale;

E) Supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare; - nu

este cazul
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F) În cadrul protecţiei radiologice a pacientului în utilizarea medicală a radiaţiilor este în

curs de desfăşurare acţiunea de centralizare a datelor pe trimestrul IV privind

expunerea medicală la radiatii ionizante pentru  unităţile sanitare din judeţul Mureş ;

G) Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la radon; - nu este

cazul

H) În cadrul supravegherii conţinutului radioactiv al apelor minerale şi evaluarea

efectului asupra stării de sănătate;

- S-au recoltat 2 probe de ape minerale la care

- s-au efectuat 2 determinări alfa globale şi

- 2 determinări beta globale.

I) Auditul clinic al activitatii medicale cu radiatii ionizante; - nu este cazul

În cadrul asigurarii calităţii: autorizare şi acreditare: Laboratorul de Igiena Radiaţiilor

Ionizante este autorizat şi notificat C.N.C.A.N.

Laboratorul este desemnat de CNCAN ca organism notificat pentru domeniul nuclear

conform Certificatului de desemnare nr. LI 08/2010 valabil până la 19.08.2013.

Laboratorul are autorizaţia CNCAN de utilizare nr.DC 323/2012 valabilă până la

15.02.2017

MEDICINA MUNCII

Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc

ocupaţionali:

a) monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală

profesională la nivel naţional;

b) supravegherea expunerii la azbest şi monitorizarea măsurilor pentru protejarea

sănătăţii faţă de acest risc;

c) supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea şi

securitatea în muncă a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de zgomot;

d) noxe profesionale (chimice si pulberi) cu impact în expunerea profesională din

România. Metode de determinare în aerul zonelor de muncă, indicatori biologici de

expunere şi/sau de efect;

e) acţiuni de evaluare, promovare a sănătăţii la locul de muncă (comunicarea riscului

profesional, informare asupra riscului profesional);
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f) implementarea legislaţiei de sănătate în muncă la nivel teritorial;

g) alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale.

Rezultate:
Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc

ocupaţionali:

a). Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului
medical prin boală profesională la nivel naţional;

În anul 2012, au fost semnalate, cercetate şi declarate 16 cazuri de boală

profesională în unităţi de producţie şi  prestări servicii.

-1 caz Tenosinovită index drept – Filarmonica de Stat Tg.Mureş;

-1 caz Hernie de disc cervicală C4-C5 şi C5-C6; Nevralgie cervico-brahială -

FILARMONICA DE STAT TG.MUREŞ;

-1 caz Spondilodiscartroză cervico-dorsală cu compresii radiculare -

FILARMONICA DE STAT TG.MUREŞ;

-1 caz Fibroză pulmonară de etiologie profesională; Disfuncţie ventilatorie

mixtă moderată – Societate Cooperativă Meşteşugărească Nirajul Miercurea

Nirajului;

-1 caz Bronhoalveolită alergică extrinsecă prin expunere la fungi; Disfuncţie

ventilatorie mixtă uşoară cu obstrucţie medie pe căile aeriene mici – SC

HORCOMPROD SRL SÂNCRAIU DE MUREŞ.

-1 caz Periartrită scapulo-humerală de etiologie profesională - SC IRUM SA,

REGHIN;

-1 caz Astm bronşic moderat persistent nonalergic de etiologie profesională -

P.F. KOVACS PIROSKA MELINDA, Ceuaşu de Câmpie.

-1 caz de Tendinită interfalangiană police drept de etiologie profesională - SC

PERSONAL SOLUTION AND CONSULTING SRL, unitate beneficiară a serviciilor de

personal prin contract cu SE HIRCHMANN ROMÂNIA SRL, SÂMPAUL;

-1 caz Tenosinovită, mâna dreaptă, în remisie, de etiologie profesională - SC

CIE MATRICON

SA TG.MUREŞ

-1 caz Polidiscopatie cervico dorsală cu compresii radiculare difuze, de etiologie

profesională

SC CIE MATRICON SA TG.MUREŞ
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-1 caz Polidiscopatie lombară de etiologie profesională - SC CIE MATRICON

SA TG.MUREŞ

-2 cazuri Hipoacuzie de percepţie, bilaterală, de etiologie profesională - SC

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MUREŞ SA TG.MUREŞ.

Incidenţa bolilor profesionale pe anul 2012, este de 40,96 %000 (la 100.000

expuşi profesional).

Incidenţa s-a calculat pentru numărul total de persoane expuse profesional de

39.061, aflate în evidenţa compartimentului, la 01.01.2012, în judeţul Mureş.

Înregistrarea indicilor de morbiditate profesională cu incapacitate temporară de

muncă: s-a acordat

- viza pentru 7 certificate de concediu medical prin care s-au eliberat 97 zile

ITM, la un bolnav care a fost declarat cu boală profesională în 2012, şi

- 33 certificate de concediu medical prin care s-au eliberat 502 zile ITM, la 13

bolnavi care au fost declaraţi cu boală profesională în anii anteriori.

b). Supravegherea expunerii la azbest şi monitorizarea măsurilor pentru
protejarea sănătăţii faţă de acest risc;

În cadrul sintezei naţionale privind expunerea la azbest s-a întocmit o

informare către CSP Tg Mureş, privind numărul persoanelor cu expunere la azbest în

perioada 2007-2011, în cele 7 unităţi din judeţul Mureş care au fost cuprinse în

program:

- s-au înregistrat 53 persoane cu expunere la azbest( 50 cu expunere

intermitentă şi 3 cu expunere continuuă), care şi-au desfăşurat activitatea în

următoarele 4 unităţi: SC GECSAT SA Târnăveni; SC ENERGOMUR SA Tg.Mureş;

SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA Iernut; CET IERNUT;.

- La SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA Iernut; CET IERNUT s-a

completat Formularul de raportare a datelor de la agenţii economici, pentru

actualizarea datelor pentru 2010-2011 şi a numărului de expuşi la azbest. Totodată s-

a înmânat Formularul pentru colectarea datelor medicale de la agentii economici.

- Conform metodologiei, la S.C. CONTRANSCOM BENŢA SA NAZNA, şantier

temporar de construcţii Sighişoara, s-a completat  Formularul de raportare a datelor
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de la agenţii economici. S-au raportat datele colectate în cursul anului, la INSP-

CRSP Bucureşti.

c). Supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea şi
securitatea în muncă a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de zgomot;

În cadrul sintezei naţionale, în 2012 s-a efectuat deplasarea în 12 unităţi de

producţie.

S-au raportat datele solicitate prin completarea Anexei 1 -Formularul de

raportare a datelor de la agenţii economici. Totodată s-a înmânat agentului economic

Anexa 2 - Formularul de raportare a datelor medicale privind lucrătorii supravegheaţi

medical pentru expunerea profesională la zgomot, pentru a fi completat de medicul

de medicina muncii al unităţii.

Din datele colectate de la locurile de muncă precum şi din Buletinele de

analiză a zgomotului  s-au identificat:

-41 locuri de muncă cu expunere peste 87 dB(A), în care îşi desfăşoară activitatea

404 persoane;

-5 locuri de muncă cu expunere peste 85 dB(A), în care îşi desfăşoară activitatea 238

persoane;

-5 locuri de muncă cu expunere peste 80 dB(A), în care îşi desfăşoară activitatea 89

persoane;

Anexa 1 şi Anexa 2, întocmită pentru fiecare din cele 12 unităţi, respectiv Anexa 3 -

Formularul de raportare a apariţiei efectelor generate de expunerea profesională la

zgomot, au fost transmise la INSP- CRSP Bucureşti.

d). Noxe profesionale (chimice si pulberi) cu impact în expunerea
profesională. Metode de determinare în aerul zonelor de muncă, indicatori
biologici de expunere şi/sau de efect;

În cadrul sintezei, personalul Laboratorului de toxicologie în colaborare cu cel al

Compartimentului de medicina muncii  au efectuat deplasarea în

- 9 unităţi, şi conform metodologiei transmise, s-a înregistrat numărul de persoane cu

expunere profesională la noxe chimice şi pulberi.

Din datele colectate şi din Buletinele de analiză toxicologică au fost identificate

un total de
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- 714 persoane din care:

- 208 persoane expuse la solvenţi organici,

- 504 persoane expuse la pulberi lemn esenţă tare şi

- 2 persoane expuse la izocianaţi.

e). Acţiuni de evaluare, promovare a sănătăţii la locul de muncă (comunicarea
riscului profesional, informare asupra riscului profesional);

Pentru cuantificarea nivelului de expunere la zgomot:

- în 13 unităţi s-au efectuat 44 determinări.

Acţiuni de comunicare a riscului profesional, informare asupra riscului profesional la

- 90 locuri de muncă din 33 unităţi de producţie şi prestări servicii cu expunere

profesională la următorii agenţi nocivi profesionali: agenţi biologici (39), zgomot (15),

pulberi cu conţinut SiO2 (4), solvenţi organici (13), pulberi de lemn de esenţă tare

(10), suprasolicitare aparat locomotor (1), cancerigene (6), gaze şi vapori(1),

izocianaţi (1).

S-au aplicat prevederile OUG 96/2003 (Legea 25/2004), privind protecţia

maternităţii la locurile de muncă, înregistrâdu-se rapoartele de evaluare efectuate de

către medicii de medicina muncii şi transmise de agenţii economici.

Colectarea şi analiza rapoartelor trimestriale înaintate la DSP-Compartiment

Medicina Muncii de către serviciile medicale de medicina muncii, privind efectuarea

examinărilor medicale periodice şi la angajare: s-au examinat 5165 persoane în

vederea angajării, şi un număr de 17892 persoane în cadrul controlului periodic,

dintre care 5315 expuse la agenţi nocivi profesionali.

Nr.controale efectuate pentru  mediu de muncă:192 Nr.recontroale:7

IGIENA ŞCOLARĂ
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V. Programul  Naţional  de Evaluare şi  Promovare a Sănătăţii şi  Educaţie
pentru Sănătate
Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei .

Obiectiv - Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor

1.1 Evaluarea nivelului dezvoltării fizice a copiilor,adolescenţilor şi tinerilor

1.2 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza

examenelor medicale de bilanţ,la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare,din mediul

urban şi rural

1.3 Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii

şi tineri

1.4 Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi

prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe

1.5 Evaluarea factorilor de risc în apariţia cariei dentare

1.6 Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc

pentru sănătate

1.7 Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare

1.8 Indicatorii fizici privind dezvoltarea fizică a copiilor

1.9 Instruirea si formarea profesională în domeniul igienei şcolare şi medicinei

şcolare

1.1 Evaluarea nivelului dezvoltării fizice a copiilor,adolescenţilor şi tinerilor-
în cadrul acestei activităţi se evaluează nivelul de dezvoltare fizică şi starea de

nutriţie a copiilor şi adolescenţilor din mediul urban şi rural, pe grupa de vârstă 0-18

ani.

-300 chestionare tip YRBSS varianta B (clasele IX-XII) completate la Grupul Şcolar

“Traian Vuia” din Tg.Mureş , Grupul Şcolar “Bocskai Istvan” din Miercurea Nirajului şi

Grupul Şcolar “Lucian Blaga” din Reghin

1.2 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza
examenelor medicale de bilanţ, la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare,din
mediul urban şi rural–
în cadrul acestei activităţi sunt examinaţi copiii, preşcolarii, elevii din clasele I, IV,VIII,

XII, elevii din şcolile profesionale şi studenţii,urmărind diferite categorii ca :
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dezvoltarea fizică armonică, dezvoltarea fizică dizarmonică,indicatorii pentru greutate

şi înălţime,afecţiuni cronice.

S-au examinat 25323 de copii, din care :

-20146 erau cu dezvoltare fizică armonică,

-5177 cu dezvoltare fizică dizarmonică

-4377 copii bolnavi .

1.3 Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii
şi tineri – în cadrul acestei activităţi se analizează morbiditatea prin bolile cronice şi

sunt luaţi în evidenţă  copiii între 0-4 ani, 4-7 ani, 7-11 ani, 11-15 ani,15-19 ani .

S-au examinat

- 55246 copii, din care

- 10341 pentru boli cronice.

1.4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din
colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe

În cadrul acestei activităţi se efectuează triajul epidemiologic al elevilor după

fiecare vacanţă, pentru depistarea bolilor infecto-contagioase cu transmitere

cutanată, aerogenă şi fecal-orală.

În ianuarie 2011 au fost triaţi 72491 elevi, s-au depistat 1854 cazuri de îmbolnăviri,

cele mai frecvente fiind :angine 1136, pediculoza 462, scabie 10,micoze 55,etc

În aprilie 2011 : au fost  triaţi 76791 elevi , s-au depistat 1611 cazuri de îmbolnăviri,

cele mai frecvente fiind angine 911, pediculoza 542, scabie 10,micoze 53,etc.

În septembrie 2011 : au fost triaţi 75320 elevi , s-au depistat 1401 ,scabie 15,

micoze 81 ,etc.

1.5. Evaluarea factorilor de risc în apariţia cariei dentare- în cadrul acestei

activităţi se distribuie  chestionare în şcoli , pentru a depista atât comportamentele cu

risc ce pot fi factori declanşatori în apariţia cariei dentare cât şi cuantificarea rolului

sănătăţii dentare în starea de sănătate generală.
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S-au completat 100 de chestionare  la Grupul Şcolar “Petru Maior” din Reghin,  de

către elevii cu vârsta cuprinsă între 13-16 ani şi de către medicul stomatolog din

şcoală.

1.6 Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc
pentru sănătate – în cadrul acestei activităţi se distribuie 2 tipuri de chestionare în

şcoli şi în licee, pentru a depista problemele comportamentale  în adolescenţă ,

tulburările de creştere, tulburările de nutriţie, supraponderalitatea şi obezitatea,

probleme legate de fumat.

S-au completat 50 chestionare  tip YRBSS-varianta A la clasele VII –VIII, şi 100

chestionare  tip YRBSS-varianta B  la clasele IX - XII , în   Liceul“ Bolyai Farkas”

Tg.Mureş.

1.7 Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare – în cadrul

acestei activităţi se caracterizează climatul psiho-social din unităţile de învăţămînt,

prin completarea chestionarelor de către cadre didactice şi elevi.

- 60 chestionare de evaluarea profilului de risc psiho-social,completate de elevi

clasele XI-XII, la Liceul “Al.Papiu Ilarian” Tg.Mureş

- 50 chestionare de evaluarea profilului de risc psiho-social,completate de cadrele

didactice, la Liceul “Al.Papiu Ilarian” Tg.Mureş

- 60 chestionare de evaluarea profilului de risc psiho-social,completate de elevi

clasele XI-XII, la Liceul Sportiv “Szász Adalbert” Tg.Mureş

- 35 chestionare de evaluarea profilului de risc psiho-social,completate de cadrele

didactice, la Liceul Sportiv “Szász Adalbert” Tg.Mureş.

Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos
Obiectiv:
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă

sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.

Campanii:
1. Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de  prevenire
a  gripei şi a virozelor respiratorii acute
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Acţiuni de informare-educare-comunicare a  populaţiei cu privire la măsurile de

prevenire a  gripei

şi virozelor respiratorii acute:

- Întocmirea  planului  de  activitate  pentru  prevenirea  gripei  şi  a  virozelor

respiratorii;

- Instruirea  asistentelor de  la  cabinetele medicale şcolare referitor la informarea

elevilor, cadrelor

didactice,  personalului  auxiliar şi  părinţilor  despre  prevenirea  gripei şi

virozelor respiratorii şi

distribuire de  materiale  informativ - educative;

- Instruirea   asistenţilor  medicali   comunitari  şi   mediatorilor  sanitari  cu

privire  la  modul  de

desfăşurare  a  acţiunilor de  informare a populaţiei din  mediul  rural  şi  urban,

despre prevenirea       gripei şi virozelor respiratorii şi  distribuire  de  materiale

informativ - educative;

- Desfăşurarea  acţiunilor  de  informare  a  populaţiei  din  mediul urban  şi  rural ;

- Distribuirea  de  materiale informative  în: unităţile de învăţământ, cabinetele

medicale individuale,

unităţi  medicale  (spitale, policlinici);

- Informarea  a  1.810 persoane  în  271 de acţiuni de  informare a  populaţiei

efectuate  de  asistenţii

medicali  şcolari,  asistenţii  medicali  comunitari  şi  mediatorii  sanitari;

- Amenajarea unei  expoziţii de materiale  informative,  privind   măsurile  de

prevenire  a  gripei şi

virozelor  respiratorii  acute,  în  holul  Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă

Tg.Mureş;

- Afişarea pe site-ul DSP Mureş a unor materiale informative;

2. Campania de informare, educare, comunicare privind  influenţele dăunătoare
ale  „sezonului rece” asupra stării de sănătate

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la influenţele

dăunătoare ale „sezonului rece” asupra stării de sănătate:
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- Întocmirea planului de activitate privind   influenţele dăunătoare   ale

„sezonului rece” asupra  stării de sănătate;

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari cu privire la modul de

desfăşurare a acţiunilor de informare a populaţiei din mediul  rural şi  urban despre

influenţele dăunătoare  ale  „sezonului  rece” asupra  stării de  sănătate şi distribuire

de materiale  informative;

- Instruirea asistentelor de la cabinetele medicale şcolare referitor la informarea

elevilor, cadrelor   didactice şi a personalului auxiliar privind   influenţele dăunătoare

ale  „sezonului rece” asupra  stării de sănătate şi distribuire de materiale informativ -

educative;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a popuţiei din mediul urban şi rural ;

- Elaborarea şi postarea materialului informativ „Influenţele dăunătoare  ale „sezonului

rece” asupra stării de sănătate  pe site – ul Direcţiei de Sănătate Publică  Mureş ;

- Informarea a 1007 persoane în 261 acţiuni de informare efectuate de

asistenţii medicali comunitari, asistentele medicale de la cabinetele medicale şcolare

şi mediatorii sanitari.

3. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată  cu  ocazia Zilei
Mondiale a Apei – 22 Martie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate cu prilejul marcării

Zilei Mondiale a Apei – 22 Martie 2012:

- Întâlnire  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie,  în vederea  stabilirii  atribuţiilor

fiecărei  părţi;

- Realizarea  materialelor  necesare  campaniei (pliante 4.000 bucăţi  şi  postere

tip 1 – 400  bucăţi, postere tip 2 – 60 bucăţi şi roll-up 1 bucată);

- Achiziţionarea  materialelor  (pahare  de unică folosinţă,  flacoane  cu  apă plată,

CD-uri);

- Organizarea unei  acţiuni pe tema „Apa  şi  securitatea alimentară, vitale pentru

viaţă” în  data  de 22  martie  2012, la  Complexul Mureş Mall, constând în măsurarea

tensiunii arteriale,  discuţii cu persoanele  interesate,  distribuire  de  materiale

informative  cetăţenilor şi oferirea unui pahar cu apă   persoanelor  doritoare;  la

acţiune  au  participat  73    persoane;
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- Participarea   la   şedinţa  Comitetului   de  Bazin  Mureş,  desfăşurată  la  Alba  Iulia,

unde   un   reprezentant  al   Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Mureş a  prezentat

referatul „Consumul de  apă pentru producerea alimentelor”;

- Participarea  la   întâlnirea  cu  asistenţii  medicali de la  cabinetele medicale

şcolare din judeţ, în scopul  informării  cadrelor didactice şi a elevilor cu  privire la

importanţa apei  în  alimentaţie şi distribuirea  de  materiale  informativ – educative;

- Participarea  la  întâlnirea  lunară  cu mediatorii sanitari din judeţ şi informarea

acestora cu privire la importanţa apei în alimentaţie şi evitarea risipei de apă;

- Informarea asistenţilor medicali comunitari din judeţ cu privire la importanţa apei în

alimentaţie şi  evitarea risipei de apă, în cadrul întâlnirii ce a avut loc la sediul

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Desfăşurarea  acţiunilor  de  informare  a   populaţiei  din mediul urban şi rural

de  către asistenţii  medicali  de  la  cabinetele  medicale şcolare, mediatorii  sanitari

şi asistenţii medicali comunitari; au  fost  informate  1.159  persoane  din  judeţ,  în

132  acţiuni;

- Distribuirea  de  materiale  educativ – informative  către  unităţile  de

învăţământ   preuniversitar, unităţi sanitare (spitale, policlinici), asistenţi medicali

comunitari, mediatori sanitari, instituţii publice;

- Realizarea   şi   transmiterea  la   mass-media  locală   a   unui  articol  privind

importanţa  apei;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a  materialelor informativ-educative privind celebrarea

Zilei  Mondiale a Apei;

- Realizarea   unei   expoziţii   în   holul   Spitalului  Clinic  Judeţean  de   Urgenţă

Tg.Mureş, cu materiale despre apă – izvorul vieţii .

4. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei – 24 Martie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate cu prilejul marcării

Zilei  Mondiale a Tuberculozei – 24 Martie 2012:

- Întocmirea   planului  de  activitate  privind  Ziua  Mondială  de  Luptă

împotriva   Tubercucozei;

- Multiplicarea  de  materiale  informative  (pliante - 2000  buc.,  afişe – 200

buc.);
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- Participarea la conferinţa privind „Probleme actuale tactice şi tehnice în chirurgia

tuberculozei şi a sindroamelor post-tuberculoase medicale şi chirurgicale” organizată

de Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

- Informarea  medicilor  de  familie  despre  semnificaţia  zilei  de  24  Martie, la

întâlnirea  lunară, organizată de  Asociaţia Medicilor de Familie. Cu această ocazie

medicii de familie au  informat  pacienţii despre  semnele şi simptomele tuberculozei,

importanţa urmării  unui tratament corect şi distribuire  de  materiale  informativ -

educative;

- Instruirea   asistenţilor  medicali  comunitari  şi   a   mediatorilor   sanitari  din  judeţul

Mureş  pe problematica specifică tuberculozei  şi distribuirea unor materiale

informative, în scopul      informării  populaţiei;

- Distribuirea  de  materiale  educativ – informative  către  unităţile  de

învăţământ   preuniversitar, unităţi  sanitare  (spitale, policlinici),  asistenţi  medicali

comunitari, mediatori  sanitari,  instituţii publice;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural ;

- Informarea   elevilor  şi  cadrelor   didactice  despre   cauzele,  simptomele,

căile  de  transmitere, modalităţile  de  prevenire şi  importanţa controlului medical

periodic, realizată de medicii şcolari din mediul urban şi medicii de familie din mediul

rural şi  distribuire de materiale educaţionale (afişe, pliante) discuţii;

- Informarea populaţiei din mediul rural şi urban, despre cauzele, simptomele, căile de

transmitere, modalităţile de prevenire, urmarea unui tratament corect şi importanţa

controlului medical    periodic;  distribuire de pliante şi discuţii; au fost informate  877

persoane în 103 acţiuni;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative în holul Spitalului Clinic

Judeţean     de  Urgenţă Tg.Mureş;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a  materialelor informativ-educative.

5.  Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia
Zilei Mondiale a Sănătăţii – 7 Aprilie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare (IEC) a populaţiei desfăşurate cu prilejul

marcării Zilei Mondiale a Sănătăţii –7 Aprilie 2012:

- Întâlnire  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie,  în  vederea  stabilirii  atribuţiilor

fiecărei  părţi;
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- Realizarea  materialelor  necesare  campaniei  (broşuri  2.000 bucăţi  şi

postere  200  bucăţi);

- Organizarea unei acţiuni pe tema „Îmbătrânirea şi Sănătatea” în data de 5 aprilie

2012, la Casa de    Oaspeţi a Primăriei situată în cadrul Complexului de Sport şi

Agrement Mureşul, constând în măsurarea tensiunii arteriale,  determinarea glicemiei,

discuţii cu persoanele interesate, prezentarea unui material cu recomandări pentru a

îmbătrâni sănătos, distribuire de materiale informative pensionarilor şi oferirea unui

cadou  persoanelor prezente; la acţiune au participat 350 pensionari care au

beneficiat de o masă caldă;

- Transmiterea unui material informativ la toate primăriile din judeţ privind Ziua Mondială

a   Sănătăţii – 7 Aprilie 2012;

- Organizarea  unei  întâlniri  cu  asistenţii  medicali de la cabinetele medicale şcolare

din judeţ, în  scopul informării cadrelor didactice şi a elevilor cu  privire la abordarea

unui stil de viaţă  sănătos;

- Informarea mediatorilor sanitari şi a asistenţilor medicali comunitari din judeţ cu privire

la  abordarea unui stil de viaţă sănătos, în cadrul întâlnirii ce a avut loc la sediul

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Informarea studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Mureş  despre

adoptarea unui  stil de viaţă sănătos şi distribuire de materiale educativ – informative;

- Organizarea unor activităţi de informare, educare privind adoptarea unui stil de viaţă

sănătos destinate persoanele private de libertate aflate la Penitenciarul Tg.Mureş; la

acţiune au participat 23 de persoane;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei din mediul urban şi rural de către

asistenţii  medicali de la cabinetele     medicale şcolare, mediatorii sanitari şi asistenţii

medicali comunitari; au fost informate 1.141 persoane din judeţ, în 131 acţiuni;

distribuire de materiale educativ – informative;

- Mediatizarea acţiunilor în presa locală: publicarea a două articole, participarea la

postul local Ştii   TV, la emisiunea dedicată pensionarilor, alte materiale informative;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a comunicatului de presă şi a materialelor informativ-

educative privind celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii;

- Realizarea unei expoziţii în holul  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  Tg.Mureş,

având ca temă “ Adoptarea unui Stil de viaţă   sănătos”.
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6. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia
Săptămânii Europeană a Vaccinării 21 - 27 aprilie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei privind „Săptămâna Europeană

a Imunizării” 21 – 27 aprilie 2012:

- Întâlnire  de  lucru cu partenerii de campanie, în vederea  stabilirii atribuţiilor fiecărei

părţi;

- Realizarea  materialelor  necesare  campaniei  (pliante 2.000 bucăţi şi postere

200 bucăţi);

- Prezentarea unui material informativ despre importanţa vaccinării, asistenţilor

medicali comunitari  de către medicul epidemiolog al Direcţiei de Sănătate Publică

Mureş;

- Informarea cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare despre importanţa

vaccinării  pentru a informa elevii, cadrele didactice şi părinţii;

- Desfăşurarea unei acţiuni de vaccinare a copiilor din Valea Rece – Târgu Mureş, în

colaborare cu medicul de familie din comunitatea respectivă şi Crucea Roşie filiala

Mureş;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural; au fost

informaţi 1939 persoane din judeţ, în 199 acţiuni;

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a unui material

informativ;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative (postere şi pliante) în holul

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, privind importanţa vaccinării.

7. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale de luptă împotriva Hipertensiunii - 17  Mai  2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate cu prilejul marcării

Zilei Mondiale de luptă împotriva Hipertensiunii - 17 mai 2012:

- Întâlnire  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie,  în  vederea  stabilirii  atribuţiilor

fiecărei  părţi;
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- Achiziţionarea materialelor necesare derulării campaniei (pahare de unică folosinţă,

flacoane cu apă plată) pentru acţiunile din Sovata şi Sîngeorgiu de Mureş;

- Organizarea unei acţiuni de informare a populaţiei despre importanţa măsurării

periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui stil de viaţă sănătos,  în data de 17

mai 2012, în incinta Primăriei  Sovata, constând în măsurarea tensiunii arteriale,

discuţii cu persoanele interesate, distribuire de materiale informative cetăţenilor şi

oferirea unui pahar cu apă  persoanelor doritoare; la acţiune au participat  43 de

persoane;

- Organizarea unei acţiuni de promovare a sănătăţii, constând în măsurarea tensiunii

arteriale,  discuţii cu persoanele interesate, distribuire de materiale informative

cetăţenilor şi oferirea unui pahar cu apă  persoanelor doritoare, în Sîngeorgiu de

Mureş; la acţiune au participat 113  persoane;

- Repartizarea şi distribuirea materialelor informative cadrelor medicale de la cabinetele

medicale şcolare din judeţ, în scopul informării cadrelor didactice şi a elevilor cu

privire la importanţa menţinerii tensiunii arteriale în limite normale;

- Participarea la întâlnirea lunară cu mediatorii sanitari din judeţ şi informarea acestora

cu privire la importanţa măsurării periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui stil

de viaţă sănătos;

- Informarea asistenţilor medicali comunitari din judeţ cu privire la importanţa măsurării

periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui stil de viaţă sănătos, în cadrul

întâlnirii ce a avut loc la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei din mediul urban şi rural de către

asistenţii medicali de la cabinetele  medicale şcolare, mediatorii sanitari şi asistenţii

medicali comunitari; au  fost  informate 976  persoane din judeţ, în 119  acţiuni;

- Distribuirea  de materiale educativ – informative către unităţile de învăţământ

preuniversitar, unităţi sanitare (spitale, policlinici), asistenţi medicali comunitari,

mediatori sanitari, instituţii publice;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a  materialelor informativ-educative privind celebrarea

Zilei Mondiale de luptă împotriva hipertensiunii şi a unor imagini de la activităţile

desfăşurate;

- Realizarea   unei   expoziţii   în   holul    Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă

Tg.Mureş, cu materiale privind importanţa măsurării periodice a tensiunii arteriale şi a

respectării unui stil de viaţă sănătos.
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8. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale fără Tutun – 31 Mai 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare (IEC) a populaţiei desfăşurate cu prilejul

marcării Zilei  Mondiale fără Fumat –31 Mai 2012:

- Întâlnire  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie, în  vederea  stabilirii

atribuţiilor  fiecărei  părţi;

- Realizarea  materialelor  necesare  campaniei  (pliante 2.000 bucăţi şi postere

50 bucăţi);

- Organizarea unei acţiuni pe tema consumului de tutun în data de 31 mai 2012, în

Târgu-Mureş,   constând în amplasarea unui pavilion în Piaţa Teatrului, determinarea

CO din aerul exhalat, măsurarea tensiunii arteriale, discuţii cu persoanele interesate,

distribuire de materiale informative; la acţiune au participat 87 persoane;

- Organizarea unei activităţi de informare, educare privind consumul de tutun,

destinate persoanele private de libertate aflate la Penitenciarul Tg.Mureş; la acţiune

au participat 13  persoane;

- Organizarea unei întâlniri interactive cu  36 elevi de la Şcoala Generală nr. 7 cu privire

la riscurile consumului de tutun; acţiunea a constat în prezentarea unui material,

determinarea CO din aerul exhalat, discuţii şi distribuirea de materiale informativ-

educative;

- Organizarea  unei  întâlniri  cu  asistenţii medicali de la cabinetele medicale şcolare

din judeţ, în scopul informării cadrelor didactice şi a elevilor cu  privire la consumul de

tutun;

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de Asociaţia

Medicilor de Familie, distribuire de materiale informativ – educative;

- Informarea mediatorilor sanitari şi a asistenţilor medicali comunitari din judeţ cu privire

la reducerea consumului de tutun, în cadrul întâlnirilor ce au avut loc la sediul

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei din mediul urban şi rural de

către asistenţii medicali de la cabinetele     medicale şcolare, mediatorii sanitari şi

asistenţii medicali comunitari; au fost informate 2.147 persoane în 314 de acţiuni;

- Mediatizarea acţiunilor în presa locală: publicarea unui comunicat de presă, acordarea

a 4 interviuri mass-mediei locale, difuzarea unor spoturi audio prin intermediul

posturilor de radio locale;
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- Postarea pe site-ul DSP Mureş a comunicatului de presă, a materialelor informativ-

educative privind celebrarea Zilei Mondiale fără Tutun şi a unor imagini de la

activităţile desfăşurate;

- Realizarea  unei  expoziţii   în   holul   Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă

Tg.Mureş,  având   ca temă consumul de tutun.

9. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale de luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri

26  Iunie  2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate cu prilejul marcării

Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri – 26

iunie 2012:

- Întâlnire de lucru cu partenerii de campanie, în vederea stabilirii atribuţiilor

fiecărei părţi;

- Organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni pe tema consumului de tutun la Liceul

Bolyai Farkas, în Târgu-Mureş, constând în prezentarea unui material informativ în

format power point, determinarea CO din aerul exhalat, discuţii cu elevii şi  distribuire

de materiale informative; la acţiune au participat 56 elevi;

- Participarea la conferinţa de presă pe tema marcării Zilei Internaţionale de Luptă

împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri; în cadrul conferinţei  a avut loc

lansarea campaniei naţionale „Prea rebel să fii condus”;

- Realizarea unei activităţi de panotaj public prin amplasarea a două panouri în incinta

complexului de agrement „Mureşul” ;

- Difuzarea unui spot  audio cu privire la efectele şi riscurile consumului de droguri, la

„Radio vacanţa” din incinta complexului de agrement „Mureşul”, în perioada sezonului

estival;

- Informarea mediatorilor sanitari şi a asistenţilor medicali comunitari din judeţ despre

consumul de droguri, mobilizarea şi sprijinirea oamenilor în acţiunea lor împotriva

folosirii drogurilor, distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere) cu

ocazia întâlnirii care a avut loc la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei din mediul urban şi rural despre

efectele şi riscurile consumului de droguri, de   către  mediatorii  sanitari şi  asistenţii

medicali comunitari; au fost informate 1.443  persoane în 132 de acţiuni;
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- Postarea  pe  site-ul  DSP  Mureş  a  unui  material  informativ   privind

consumul  de  droguri;

- Realizarea  unei  expoziţii  în  holul   Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă

Tg.Mureş,  având

ca  temă  consumul de droguri;

- Mediatizarea acţiunilor în presa locală: conferinţa de presă , comunicat de presă, şi

acordarea de interviuri.

10. Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de  prevenire
şi reducere a efectelor negative ale caniculei, iulie-august

Acţiuni de informare-educare-comunicare privind măsurile de prevenire şi reducere a

efectelor negative ale caniculei:

- Întocmirea  planului  de  activitate  pentru  perioada  caniculară;

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea

desfăşurării acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la

măsurile care trebuie întreprinse pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative

ale caniculei;

- Distribuirea de materiale informative în : unităţi sanitare, instituţii publice, cabinetele

medicilor de familie, ştranduri, etc. prin intermediul compartimentului control în

sănătate publică, asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari din judeţ

pentru a fi expuse în locurile cu afluenţă mare de populaţie;

- Acţiuni de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la măsurile care

trebuie respectate pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative ale caniculei,

efectuate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari;

- Informarea   a   1443   persoane   în  132  acţiuni  efectuate  de  asistenţii  medicali

comunitari  şi

mediatorii sanitari;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative  având ca temă măsurile

de     prevenire a efectelor negative ale caniculei, în holul Spitalului Clinic Judeţean

de Urgenţă Tg. Mureş;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a materialelor informativ-educative privind măsurile

de prevenire a efectelor negative ale caniculei.
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11. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Lunii
Naţionale  a  Informării despre Efectele Consumului de Alcool - Iulie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la efectele

consumului excesiv de alcool asupra sănătăţii:

- Acţiuni de informare a populaţiei generale cu privire la prevenirea consumului de

alcool la adolescenţi, tineri şi gravide, din mediul rural şi urban al judeţului Mureş prin

intermediul asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari;

- Participarea la întâlnirea cu medicii de familie de la cabinetele medicale individuale

din judeţ, în scopul informării pacienţilor cu privire la efectele consumului de alcool

asupra sănătăţii;

- Distribuirea  de  materiale  informativ-educative  (pliante, postere);

- Informarea  de  către  mediatorii  sanitari  şi  asistenţii  medicali  comunitari  a

812  persoane din

judeţ,  în  84 de acţiuni despre efectele consumului de alcool asupra stării de

sănătate;

- Distribuirea de materiale informative la cabinete medicale, unităţi  sanitare, instituţii

publice  supermarketuri şi ştranduri;

- Realizarea unei expoziţii în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  Tg.Mureş,

având ca temă  conştientizarea populaţiei cu privire la efectele consumului de alcool

asupra sănătăţii.

12. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei - 28 Iulie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu prilejul marcării Zilei

Mondiale de luptă împotriva Hepatitei – 28 iulie 2012:

- Acţiuni de informare a populaţiei generale privind măsurile de prevenţie a hepatitelor

virale cu scopul reducerii incidenţei infecţiilor  cu virusuri  hepatice la populaţia din

mediul rural şi urban în judeţul Mureş, prin intermediul asistenţilor medicali comunitari

şi mediatorilor sanitari;

- Participarea la întâlnirea lunară cu medicii de familie de la cabinetele medicale

individuale din  judeţ organizată de Asociaţia Medicilor de Familie, în scopul informării

despre semnificaţia zilei de 28 Iulie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Cu
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această ocazie  medicii de familie au informat cetăţenii despre măsurile de prevenţie

a hepatitelor virale;

- Distribuirea de materiale informative la cabinetele medicale ale medicilor de familie,

în unităţile   sanitare, instituţii publice, ştranduri;

- Informarea de către mediatorii sanitari şi asistenţii medicali comunitari a 669

persoane din judeţ în 76 de acţiuni;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Ziua Mondială de Luptă

împotriva   Hepatitei în  holul  Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Tg.Mureş;

- Elaborarea  unui  material  şi  postarea  acestuia pe  site-ul Direcţiei de  Sănătate

Publică  Mureş.

13. Campania de informare, educare, comunicare privind Bolile Diareice Acute
şi  Toxiinfecţiile Alimentare,  Iulie – August 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la măsurile de

prevenire a bolilor diareice acute şi a toxiinfecţiilor alimentare:

- Întocmirea planului de activitate privind prevenirea toxiinfecţilor alimentare;

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea

desfăşurării acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la

măsurile care trebuie                       întreprinse pentru prevenirea toxiinfecţiilor

alimentare şi  bolilor diareice acute;

- Acţiuni de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la măsurile care

trebuie respectate pentru a preveni bolile diareice acute şi toxiinfecţiile alimentare,

efectuate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari.

- Informarea a 669 persoane în 76 acţiuni efectuate de asistenţii medicali comunitari şi

mediatorii sanitari;

- Distribuirea  materialelor  informativ - educative  la:  festivalurile  organizate  în  judeţ,

tabere,

ştranduri pentru a fi expuse în locurile cu afluenţă mare de populaţie;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative despre bolile diareice acute

şi toxiinfecţiile alimentare, în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş;

- Transmiterea  unui  material  despre  bolile  diareice  acute şi  toxiinfecţiile

alimentare,  pentru

publicare şi difuzare prin mass-media locală;
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- Postarea pe site-ul DSP Mureş a materialelor informativ-educative privind bolile

diareice acute şi toxiinfecţiile alimentare.

14. Campania de informare, educare, comunicare privind Săptămâna Mondială
a Alăptării la sân  1-7 August 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei privind Săptămâna Mondială a

Alăptării la sân:

- Acţiuni de informare a populaţiei generale privind importanţa alăptării la sân la

populaţia din mediul rural şi urban în judeţul Mureş, prin intermediul asistenţilor

medicali comunitari şi mediatorilor sanitari;

- Participarea la întâlnirea lunară cu medicii de familie de la cabinetele medicale

individuale din judeţ organizată de Asociaţia Medicilor de Familie, în scopul informării

despre importanţa alimentaţiei la sân. Cu această ocazie  medicii de familie au

informat mamele despre importanţa şi beneficiile alăptării la sân;

- Distribuirea de materiale informative la cabinetele medicale ale medicilor de familie, în

unităţile  sanitare;

- Informarea de către mediatorii sanitari şi asistenţii medicali comunitari a 471

persoane din judeţ,   în 96 de acţiuni;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Săptămâna Mondială a

Alimentaţiei la Sân în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;

- Elaborarea unui material informativ şi postarea lui pe site-ul Direcţiei de Sănătate

Publică Mureş.

15. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale a Sănătăţii Orale - 12 Septembrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei privind sănătatea orală:

- Întâlnirea  de  lucru  cu  partenerii  din  campanie;

- Multiplicarea materialelor informativ – educative (5.000 pliante şi 500 postere în

limba română  şi limba maghiară);

- Desfăşurarea unor acţiuni de informare – educare a copiilor preşcolari şi a cadrelor

didactice din   două unităţi de învăţământ preuniversitar privind importanţa sănătăţii

orale, posibilităţile de prevenire a  problemelor de sănătate orală şi tehnicile corecte
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de periaj dentar, constând în prezentarea unui material informativ în format electronic,

a unui film animat, discuţii libere, demonstraţii practice de periaj corect şi distribuirea

de materiale educativ informative (pliante, postere);

- Informarea asistenţilor  medicali comunitari şi  mediatorilor sanitari despre importanţa

sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală, distribuirea de

materiale informativ-educative (pliante, postere);

- Informarea populaţiei generale din judeţul Mureş cu privire la importanţa sănătăţii orale

şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală, prin actiuni desfăşurate de către

asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari şi distribuirea de materiale

informativ-educative (pliante, postere); au fost informate 953 persoane în 177 acţiuni;

- Informarea cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare despre importanţa

sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală şi distribuirea de

materiale informativ-educative (pliante, postere);

- Informarea cadrelor didactice, a preşcolarilor, a elevilor şi a părinţilor despre

importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală, prin

acţiuni desfăşurate de către cadrele medicale de la cabinetele medicale şcolare şi

distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere); au fost informate

1.018 persoane în 45 acţiuni, în 11 unităţi de învăţământ;

- Informarea medicilor de familie despre semnificaţia zilei de 12 septembrie - Ziua

Mondială  a Sănătăţii Orale, la întâlnirea lunară, organizată de Asociaţia Medicilor de

Familie şi distribuire de materiale informative pentru a fi expuse la cabinetele

medicale individuale;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a materialelor informative;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative despre Mondială  a

Sănătăţii Orale,  în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

16. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Internaţionale a bolii Alzheimer - 21 Septembrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei privind măsurile de prevenire şi

depistare precoce a bolii Alzheimer:

- Organizarea  conferinţei  de  presă  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Tg. Mureş;

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea

desfăşurării acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la
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măsurile care trebuie întreprinse pentru prevenirea şi depistarea precoce a bolii

Alzheimer;

- Acţiuni de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la măsurile care

trebuie  respectate pentru a preveni apariţia bolii Alzheimer, efectuate de asistenţii

medicali comunitari şi mediatorii sanitari;

- Informarea a 535 persoane în 67 acţiuni efectuate de asistenţii medicali comunitari şi

mediatorii sanitari;

- Distribuirea de materiale informative în centrul Municipiului Tg. Mureş, referitoare la

boala Alzheimer şi necesitatea prevenirii bolii, a depistării timpurii;

- Acordarea  unor  interviuri mass-mediei  locale;

- Amenajarea  unei  expoziţii  cu  materiale  informativ - educative  pentru  sensibilizarea

şi conştientizarea populaţiei despre boala Alzheimer, în holul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş;

- Postarea pe  site-ul  DSP  Mureş  a  materialelor  informative.

17. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia  Zilei
Mondiale de Luptă împotriva Rabiei - 28 septembrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu prilejul marcării Zilei

Mondiale de luptă împotriva Rabiei – 28 septembrie 2012:

- Multiplicarea materialelor informativ – educative (3.000 pliante şi 200 postere în limba

română şi limba maghiară);

- Informarea şi instruirea cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare, a

asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea  desfăşurării

acţiunilor de informare a  populaţiei din mediul urban şi rural şi distribuirea de

materiale informative;

- Informarea medicilor de familie despre semnificaţia zilei de 28 septembrie - Ziua

Mondială  de   Luptă împotriva Rabiei, la întâlnirea lunară, organizată de Asociaţia

Medicilor de Familie şi distribuirea de materiale informative pentru a fi expuse la

cabinetele medicale individuale;

- Acţiuni de informare a cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor  pentru a creşte

gradul de conştientizare a populaţiei şi pentru a intensifica prevenirea şi controlul

rabiei, prin intermediul cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare şi
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distribuirea de materiale informativ-educative; au fost informaţi 513 elevi şi părinţi în

26 acţiuni;

- Acţiuni de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la prevenţia  şi

controlul rabiei, efectuate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari;  au

fost informate 339 de  persoane în 58 acţiuni;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a materialelor informativ-educative privind prevenirea

şi controlul rabiei;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative cu privire la prevenirea şi

controlul rabiei, în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

18. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale a Inimii - 29 Septembrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate cu prilejul marcării

Zilei Mondiale a Inimii -29 septembrie 2012:

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea

desfăşurării acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la

măsurile care trebuie întreprinse pentru prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare

şi distribuirea de materiale promoţionale;

- Informarea populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la măsurile care trebuie

respectate pentru a preveni şi controla bolile cardiovasculare prin îmbunătăţirea

modului de viaţă: alimentaţie sănătoasă, încurajarea activităţii fizice şi renunţarea la

fumat; au fost informate 848 persoane în 189 acţiuni efectuate de asistenţii medicali

comunitari şi mediatorii sanitari ;

- Instruirea cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare despre importanţa

sănătăţii inimii în familie: alimentaţie sănătoasă, activitate fizică susţinută şi o viaţă

fără tutun şi distribuirea  materialelor  informativ-educative;

- Informarea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor despre importanţa sănătăţii

inimii, prin acţiuni desfăşurate de către cadrele medicale de la cabinetele medicale

şcolare şi distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere); au fost

informate 236 persoane în 14 acţiuni, din 6 unităţi de învăţământ;

- Informarea medicilor de familie despre semnificaţia Zilei Mondiale a Inimii, la

întâlnirea lunară, organizată de Asociaţia Medicilor de Familie şi distribuirea de

materiale informative (pliante, postere);
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- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative, în holul Spitalului Clinic

Judeţean   de Urgenţă Tg. Mureş;

19. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Lunii
Internaţionale de Informare despre Cancerul de Sân – Octombrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la importanţa

prevenirii şi depistării precoce a cancerului de sân:

- Întâlnirea  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie,  în  vederea  stabilirii  atribuţiilor

fiecărei  părţi;

- Multiplicarea  materialelor  informativ – educative  (3.000  pliante  în  limba  română

şi  limba maghiară);

- Instruirea  asistenţilor  medicali  comunitari  şi  a  mediatorilor  sanitari  din  judeţ  cu

privire  la   campania  de  informare despre  cancerul de sân (prezentare power point,

distribuire de materiale educaţionale);

- Acordarea de consultaţii gratuite femeilor doritoare de către medici specialişti chirurgi

şi medici rezidenţi (palparea sânului şi însuşirea tehnicii corecte de autoexaminare a

sânului), în data de 1 octombrie 2012, între  orele 10.00 – 18.00, la  Hotel Grand din

Tg Mureş; au  fost  consultate 85 femei, din care 31 au  prezentat  modificări  la

nivelul  sânului şi au fost trimise la cabinetele medicale individuale pentru investigaţii;

- Desfăşurarea unei acţiuni stradale de informare a populaţiei, în P-ţa Trandafirilor din

Tg Mureş, constând în: amenajarea unui pavilion cu materiale informative, discuţii cu

trecătorii, distribuire de materiale informative şi fundiţe roz care să fie purtate de către

toţi cei care se solidarizeză cu această cauză. De asemenea toate femeile au fost

îndrumate pentru a efectua consultul medical gratuit, într-un spaţiu amenajat

corespunzător în incinta Hotelului Grand;

- Iluminarea în roz a clădirii Primăriei din Tg Mureş, în data de 1 octombrie 2012, la care

au   participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai ONG-urilor din Tg Mureş şi

persoanele doritoare;

- Informarea populaţiei generale din mediul urban şi rural privind importanţa depistării

precoce a cancerului de sân prin autoexaminarea sânilor şi efectuarea periodică a

mamografiei, prin intermediul asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari şi

distribuirea de materiale informativ-educative; au fost informate 893 persoane în 173

acţiuni;
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- Informarea medicilor de familie, despre  campania  derulată în luna octombrie, privind

cancerul de sân şi distribuirea de materiale informative la întâlnirea lunară a acestora,

organizată de Asociaţia Medicilor de Familie;

- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare cu privire la

importanţa prevenirii şi depistării precoce a cancerului de sân prin autoexaminarea

sânilor şi distribuirea de materiale informative pentru desfăşurarea acţiunilor de

informare a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar; au fost informaţi 1.418

elevi în 46 acţiuni, din 15 unităţi de învăţământ;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a materialelor informative;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative despre problematica

referitoare la cancerul de sân, în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.

Mureş;

- Mediatizarea acţiunilor în presa locală: articole, interviuri şi comunicat de

presă.

20. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale  de Luptă împotriva Diabetului - 14 noiembrie 2012

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la profilaxia şi

controlul diabetului:

- Întâlnire de lucru cu partenerii de campanie, în vederea stabilirii atribuţiilor fiecărei

părţi;

- Realizarea materialelor (pliante 3000 bucăţi şi postere 200 bucăţi) necesare

campaniei  de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei despre diabet, achiziţionarea

unui aparat pentru măsurarea glicemiei, colesterolului, a trigliceridelor şi a  testelor

pentru determinarea glicemiei, colesterolului şi a trigliceridelor;

- Instruirea   mediatorilor   sanitari   şi   asistenţilor   medicali   comunitari  din  judeţ

referitor   la
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promovarea stilului de viaţă sănătos, în profilaxia şi controlul diabetului (prezentare

power       point, distribuire de materiale educaţionale);

- Instruirea  cadrelor  medicale de  la  cabinetele  medicale şcolare, despre  măsurile

de prevenire a  diabetului zaharat şi distribuire de materiale informativ-educative;

- Organizarea unei întâlniri interactive cu  persoanele private de libertate de la

penitenciarul Tg.Mureş şi informarea acestora despre factorii de risc în relaţie cu

diabetul şi simptomele de debut ale bolii; la acţiune s-au realizat determinări ale

glicemiei la 22 persoane;

- Participarea la întâlnirea lunară organizată de Asociaţia Medicilor de Familie şi

informarea acestora despre semnificaţia zilei de 14 noiembrie;

- Organizarea unor sesiuni de informare,  în 5 unităţi de învăţământ preuniversitar şi la

Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş, având ca obiectiv sensibilizarea

tinerilor cu privire la importanţa cunoaşterii principalelor cauze de apariţie a

diabetului, a semnelor de debut ale bolii şi a metodelor de depistare a acestuia; în

cadrul acţiunilor s-au desfăşurat următoarele: prezentări PPT, discuţii, determinări ale

glicemiei la persoanele interesate şi distribuire de materiale educative; la acţiunile de

informare  au participat 327 persoane şi s-u efectuat 775 determinări ale glicemiei;

- Organizarea unei  acţiuni având ca obiectiv promovarea stilului de viaţă sănătos, în

profilaxia şi controlul diabetului, în data de 14 noiembrie, constând în iluminarea

bisericii din Ruşii Munţi în albastru, informarea şi  determinarea glicemiei la

persoanele interesate şi distribuire de materiale informative; au fost realizate 10

determinări ale glicemiei;

- Desfăşurarea  acţiunilor de informare a   populaţiei  din  mediul  urban  şi  rural  de

către  cadrele  medicale de la cabinetele medicale şcolare, mediatorii  sanitari şi

asistenţii  medicali comunitari; au fost informate 1129 persoane în 217  acţiuni;

- Participarea  la  Conferinţa de presă şi la masa rotundă cu tema „Diabetul: Educaţie

şi prevenţie” şi la lansarea a 20 lampioane albastre;

- Distribuirea  de  materiale  informative  şi discuţii  cu  persoanele  interesate  în

Hipermarketul Real  Tîrgu Mureş;

- Mediatizarea  acţiunilor  în  presa  locală:  comunicat  de  presă,  interviuri  şi

materiale;

- Postarea  pe  site-ul  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Mureş  a  materialelor

informative;
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- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative în holul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş.

21. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Naţionale Fără Tutun – 15 Noiembrie 2012

Acţiuni  de  informare-educare-comunicare  a  populaţiei cu  privire la combaterea

consumului de tutun:

- Întâlnirea de lucru cu partenerii de campanie, în vederea stabilirii atribuţiilor fiecărei

părţi privind combaterea  consumului de tutun;

- Multiplicarea materialelor informativ-educative utilizate în campania de sensibilizare şi

conşientizare a populaţiei despre efectele negative ale fumatului asupra sănătăţii;

- Instruirea  asistenţilor  medicali  comunitari  şi  a  mediatorilor  sanitari  în  vederea

desfăşurării acţiunilor  de informare  a  populaţiei  din  mediul urban  şi rural  cu

privire  la  combaterea consumului de tutun  şi  distribuirea  de  materiale  informativ-

educative;

- Participarea la întâlnirea cadrelor medicale şcolare în scopul informării despre

campania care urmează să se desfăşoare privind riscurile consumului de tutun şi

distribuirea de materiale informative;

- Participarea  la  întâlnirea  lunară  organizată de  Asociaţia  Medicilor de Familie şi

informarea   acestora despre semnificaţia  zilei de 15 noiembrie;

- Organizarea  şi  desfăşurarea  unor  sesiuni de  informare a  elevilor şi cadrelor

didactice din 10 unităţi  de  învăţământ  preuniversitar (prezentări PPT, distribuire  de

materiale  educative şi discuţii) pe tema „Cîştigă independenţă faţă de tutun!”; au

fost informate  879 persoane;

- Desfăşurarea unei acţiuni la Penitenciarul Tg.Mureş, în data de 19 noiembrie, între

orele 09:00 – 10.00; în cadrul acestei acţiuni s-au prezentat efectele nocive ale

fumatului asupra stării de sănătate, s-a  determinat CO în aerul exhalat şi s-au

distribuit  materiale informative; au fost prezente 19 persoane private de libertate;

- Distribuirea de materiale informative şi discuţii cu persoanele interesate în

Hipermarketul Real Tg.Mureş;

- Informarea a 2205 persoane în 128 acţiuni efectuate de asistenţii medicali

comunitari, mediatorii sanitari şi cadrele medicale şcolare;
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- Elaborarea şi transmiterea unui comunicat de presă şi  acordarea de

interviuri;

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor

informative;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative în holul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş.

22. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei
Mondiale de Luptă Împotriva HIV / SIDA - 1 decembrie 2012

Acţiuni  de  informare-educare-comunicare  a  populaţiei cu  privire la mijloacele de

prevenire şi tratarea infecţiei HIV:

- Întâlnire  de  lucru  cu  partenerii  de  campanie,  în  vederea  stabilirii  atribuţiilor

fiecărei  părţi;

- Instruirea mediatorilor sanitari şi asistenţilor medicali comunitari din judeţ cu privire

lmijloacele de prevenire şi tratarea infecţiei HIV, precum şi lupta împotriva

discriminării persoanelor afectate de HIV;

- Instruirea  cadrelor  medicale  de  la  cabinetele  medicale  şcolare, despre faptul că

infecţia poate fi  prevenită   prin  limitarea  expunerii  la  factorii  de risc  şi distribuire

de materiale informativ-educative;

- Participarea la întâlnirea lunară organizată de Asociaţia Medicilor de Familie şi

informarea acestora despre semnificaţia zilei de 1 decembrie

- Participarea la  acţiunea de informare a populaţiei în data de 28 noiembrie,  în Piaţa

Teatrului, marcând Ziua Mondială anti SIDA. În cadrul acestei acţiuni s-a realizat o

fundă umană, la care au participat aprox. 300 persoane; s-a realizat o fundiţă din

candele aprinse; s-au purtat discuţii cu persoanele interesate despre  mijloacele de

prevenire şi tratarea infecţiei HIV;

- Participarea la Conferinţa de presă din cadrul proiectului „Ia-ţi tratamentul Bucură-te

de viaţă”, din data de 13 noiembrie, Tg.Mureş, organizată de Uniunea Naţională a

Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA;

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei  din  mediul  urban  şi  rural de

către  cadrele medicale de la  cabinetele  medicale şcolare, mediatorii sanitari şi

asistenţii medicali comunitari; au fost informate 924 persoane în 83 acţiuni;
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- Organizarea unor sesiuni de informare, la Colegiul  Naţional „Al. Papiu Ilarian” din

Tg.Mureş, având ca obiectiv sensibilizarea tinerilor cu privire la importanţa cunoaşterii

principalelor cauze de apariţie a infecţiei HIV şi lupta împotriva discriminării

persoanelor afectate de HIV; în cadrul acţiunilor  s-au  desfăşurat  următoarele:

prezentări  PPT,  discuţii  şi  distribuire  de  materiale educative;  la  acţiunile  de

informare  au  participat  217  persoane;

- Mediatizarea  acţiunilor  în  presa locală: comunicat  de  presă, interviuri  şi

materiale;

- Postarea  pe  site-ul  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Mureş  a  materialelor

informative  despre HIV/SIDA;

- Amenajarea unei  expoziţii cu  materiale  informativ-educative şi caricaturi despre

HIV/SIDA, în holul  Spitalului  Clinic  Judeţean  de Urgenţă  Tg.Mureş.

23. Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de
prevenire a  trichinelozei

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei cu privire la măsurile de

prevenire a   trichinelozei:

- Instruirea asistenţilor comunitari şi mediatorilor sanitari cu privire la modul de

desfăşurare a acţiunilor de informare a populaţiei despre prevenirea trichinelozei din

mediul rural şi urban şi distribuire de materiale informative;

- Instruirea asistentelor de la cabinetele medicale şcolare referitor la informarea

elevilor, cadrelor didactice,  personalului  auxiliar şi  părinţilor despre  prevenirea

trichinelozei;

- Distribuirea de materiale informative în: unităţile de învăţământ, cabinetele medicale

individuale, unităţi  medicale  (spitale, policlinici);

- Desfăşurarea  acţiunilor  de  informare  a  popuţiei  din  mediul  urban  şi  rural

;

- Afişarea  pe  site-ul  DSP  Mureş  a  unor  materiale  informative;
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- Informarea a 786 persoane în 79 acţiuni de informare a  populaţiei efectuate de

asistenţii comunitari   şi  mediatorii  sanitari;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative  despre măsurile de

prevenire a trichinelozei, în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş.

B.  Alte activităţi:

1. Informarea elevilor din clasele I, privind importanţa respectării regulilor de igienă

personală, la Şcoala Generală nr. 2 şi 7 din Tg.Mureş

2.  Informarea elevilor din clasele a IXa  de la Colegiul Alexandru Ceuşianu din Reghin,

privind  educaţia sexuală

3. Participarea la concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” etapa

zonală, desfăşurat la Tg.Mureş

4. Participarea la Workshopul Regional în Regiunea de Dezvoltare Centru, având ca

temă „Promovarea şi dezvoltarea de locuri de muncă sănătoase” - Sibiu

5. Participarea la lansarea regională a „Unităţii de Asistenţă Tehnică, Evaluare şi

Monitorizare a activităţii mediatorilor sanitari”, la Centrul Regional de Sănătate

Publică Tg.Mureş

6. Participarea la întâlnirea de lucru privind „Asistenţa categoriilor vulnerabile de

persoane private de libertate (minori, tineri)” desfăşurată la Penitenciarul Tg.Mureş

7. Participarea la Workshopul Regional în Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia,

având ca temă „Parteneriate pentru promovarea sănătăţii” - Sinaia

8. Participarea la Conferinţa de final de proiect „Promovarea incluziunii sociale prin

dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” din

Timişoara şi Tg.Mureş

9. Realizarea si distribuirea a 1.500 buc. fluturaşi privind măsurile care se impun în caz

de inundaţii.

10. Participarea la atelierul de lucru din cadrul proiectului „Abordări de comunicare
adaptate femeilor din România pentru prevenirea şi renunţarea la fumat”,

desfăşurat de Asociația Romană pentru Promovarea Sănătăţii – Cheile Grădiştei –

Fundata.
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II. În domeniul controlului în sănătatea publică

A.Scopul activităţilor de control în sănătate publică :

* depistarea factorilor de risc care afectează sănătătea  publică,

* managementul riscurilor privind impactul asupra sănătăţii umane şi

* instituirea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor.

B. Realizat activitate-situaţie numerică:

Anul  2012

Număr controale / produse şi

obiective

6632

Număr  sancţiuni 240

Cantitate alimente

interzise consumului uman

257,14 kg şi 77,15 litri
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Principalele deficiente identificate :

*nerespectarea normelor sanitare pentru asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă

medicală,

*neinstituirea măsurilor de igienă necesare asigurării securităţii produselor alimentare,

*nerespectarea legislaţiei privind alimentaţia recomandată preşcolarilor şi şcolarilor ,

* nerespectarea regulamentelor europene privind materialele şi

obiectele care vin în contact cu alimentele,

*nerespectarea legislaţiei privind apele de îmbăiere,

*utilizarea produselor biocide fără avizele necesare,

*nerespectarea legislaţiei privind fumatul în spaţii publice închise.

Alerte rapide investigate în perioada 2012 : 7

C. Realizat activitate-descriptiv :

1 . Acţiuni tematice derulate:

- Acţiuni stabilite  de Ministerul Sănătăţii:

1.Acţiune  de control în unităţile sanitare cu paturi –

*verificarea respectării condiţiilor de funcţionare pe care trebuie să le

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

verificarea măsurilor privind prevenirea infecţiilor nosocomiale; respectarea

prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor periculoase; respectarea normelor

de curăţenie şi sterilizare  în unităţile sanitare; conformitatea produselor biocide la

normele privind plasarea pe piaţă a produselor biocide; respectarea dispoziţiilor Legii

nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise.

2.Acţiune de control pentru verificarea respectării reglementărilor în vigoare,în

domeniul transplantului –
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*verificarea respectării prevederilor legale privind  transplantul de ţesuturi şi celule

de origine umană, utilizate în scopuri terapeutice precum şi notificarea incidentelor

adverse severe şi a reacţiilor adverse grave, survenite în timpul transplantării lor;

verificarea aplicării măsurilor de control al calităţii, precum şi respectarea prevederilor

legale în vigoare din domeniul transplantului la unităţile care prelevează ţesuturi şi

celule umane si unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de utilizator de ţesuturi

şi/sau celule umane în scop terapeutic; verificarea respectării condiţiilor de

funcţionare pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii

autorizaţiei sanitare de funcţionare; verificarea măsurilor privind prevenirea infecţiilor

nosocomiale; respectarea prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor

periculoase; respectarea normelor de curăţenie şi sterilizare  în unităţile sanitare;

conformitatea produselor biocide la normele privind plasarea pe piaţă a produselor

biocide; respectarea dispoziţiilor Legii nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în

spaţiile publice închise.

3.Acţiune de control în unităţile de transfuzii –

*verificarea respectării normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie

sanguină din spitale şi a normelor privind colecta,  distribuţia şi transportul sângelui şi

a componentelor sanguine umane; verificarea respectării normelor privind transfuzia

autologă; respectarea sistemului de hemovigilenţă şi de utilizare terapeutică raţională

a sângelui şi a componentelor sanguine umane.

4. Acţiune de control privind activităţile de îngrijire la domiciliu-

*verificarea respectării  normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor

la domiciliu, precum şi, autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste

servicii; respectarea prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor periculoase;

respectarea normelor de curăţenie şi sterilizare; conformitatea produselor biocide ;

respectarea dispoziţiilor legii  privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise.

5. Acţiune de control privind condiţiile de funcţionare a cabinetelor de medicină

dentară –

*verificarea respectării condiţiilor de funcţionare privind structura funcţională a

cabinetelor medicale  de medicină dentară; respectarea prevederilor legale privind

gestionarea deşeurilor periculoase,  respectarea normelor de curăţenie şi sterilizare,
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conformitatea produselor biocide; respectarea dispoziţiilor Legii nr. 349/2002, privind

interzicerea fumatului în spaţiile publice închise; verificarea conformităţii produselor

cosmetice de albire a dinţilor din punct de vedere al conţinutului în peroxid de

hidrogen.

6. Acţiune de control în unităţile de învăţământ şi cabinete şcolare -respectarea

normelor de igienă conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995; verificarea

respectării prevederilor  Legii nr. 123/2008; respectarea dispoziţiilor Legii nr.

349/2002, privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise; verificarea

respectării normelor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi

verifcarea unităţilor de producţie şi distribuţie care furnizează produsele din programul

„Lapte şi corn” ; verificarea  respectării normelor  privind supravegherea stării de

sănătate şi igienă a personalului lucrător.

7.  Acţiune de control în tabere şcolare şi unităţile de turism –

*verificarea respectării normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,verificarea respectării normelor de igienă şi a

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; verificarea  respectării

prevederilor Legii nr. 123/2008; verificarea  respectării prevederilor  Ordinului

Ministerului Sănătăţii  nr. 976/1998; conformitatea produselor biocide; respectarea

dispoziţiilor Legii nr. 349/2002, privind interzicerea fumatului în spaţiile publice

închise; verificarea  respectării normelor  privind supravegherea stării de sănătate şi

igienă a personalului lucrător.

8. Acţiune de control privind apa minerală naturală îmbuteliată şi  apa de masă

îmbuteliată-

Verificarea la producători, importatori, distribuitori şi la unităţile de desfacere,  a

conformităţii produselor; verificarea respectării normelor de igienă şi a procedurii de

notificare; verificarea respectării normelor tehnice de exploatare şi comercializare a

apelor minerale naturale; verificarea respectării normelor privind materialele şi

obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare; verificarea

conformităţii cu legislaţia,  privind produsele alimentare.

9. Acţiune privind controlul suplimentelor alimentare -
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*verificarea respectării normelor privind suplimentele alimentare; verificarea

respectării normelor privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat

vitamine, minerale şi alte substanţe; verificarea respectarii normelor privind utilizarea

de către sportivi a suplimentelor nutritive.

10. Acţiune de control privind materialele în contact cu alimentul-

*inspecţii la producători, importatori şi distribuitori pentru verificarea respectării

prevederilor Regulametului  Comisiei Europene nr. 1935/2004.

11. Acţiune de control privind conformitatea alimentelor cu destinaţie nutriţională

specială

*verificarea respectării normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională

specială.

12. Acţiune  pentru verificarea utilizării aditivilor alimentari

*verificarea respectării normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în

produsele alimentare pentru consumul uman.

13.Acţiune de control  pentru verificarea produselor  biocide-

*inspecţii la unităţile de desfacere şi utilizatori pentru verificarea produselor

biocide plasate pe piaţă; inspecţii la producători, importatori,distribuitori, în unităţile de

depozitare, desfacere şi de prestare a serviciilor, pentru verificarea respectării

deciziilor Comisiei Europene de interzicere a comercializării unor produse biocide;

conformitatea produselor biocide  (HG nr. 956/2005);

14. Acţiune de control a produselor cosmetice -

*verificarea la producători, importatori, distribuitori şi unităţile de desfacere,

conformitatea produselor cosmetice; monitorizarea produselor din pachetele

promoţionale din punct de vedere al conţinutului în nitrozamine; verificarea produselor

cosmetice privind conţinutul de substanţe  sub formă nano; verificarea la producători,

importatori, distribuitori, retaileri a produselor de protecţie solară ; verificarea la
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producători, importatori, distribuitori,  unităţi de desfacere, saloane de înfrumuseţare,

a vopselelor de păr, inclusiv a celor  profesionale.

Activităţi  stabilite   pe plan judeţean:

1. Controlul respectării normelor sanitare privind efectuarea triajului epidemiologic al

elevilor după vacanţa şcolară şi menţinerea stării de igienă şi confort în unităţile de

învăţământ.

2. Acţiune de recontrol pentru verificarea respectării recomandărilor  anterioare

3. Verificarea respectării normelor în vigoare, în unităţile de producţie a apelor

minerale naturale, a apelor de masă îmbuteliate şi de producţie a berii.

4. Conform Hotărârii Colegiului Prefectural Mureş,  nr.5/28.03.2012, în perioada

01.04-16.04.2012, cu prilejul Sărbătorilor Pascale, s-a desfăşurat acţiunea tematică

de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în unităţile de

procesare, depozitare, valorificare, a produselor de origine animală şi nonanimală,

precum şi în unităţile de alimentaţie publică şi în pieţele agroalimentare de pe raza

judeţului Mureş.

5. În perioada sezonului estival s-a desfăşurat  acţiunea tematică judeţeană privind

controlul respectării normelor sanitare în zonele  de agrement ( inclusiv controlul

apelor de îmbăiere) şi verificarea condiţiilor de igienă la manifestările tip “festival”.

6.Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare în unităţile de producţie şi de

comercializare a îngheţatei.

7. În perioada 04.09-14.09.2012 s-a desfăşurat acţiunea tematică de verificare a

condiţiilor igienico-sanitare în unităţile de învăţământ antepreşcolari şi preşcolari

(creşe şi grădiniţe cu program prelungit).

8.Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării prevederilor Legii nr.

123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă,acţiune care s-a desfăşurat  în chioşcurile

de incintă a unităţilor de învăţământ în unităţile de alimentaţie publică şi catering

pentru elevi şi copii.

9. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetele medicale de specialitate.

10. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării legislaţiei în vigoare, în

staţiile de producţie  apă potabilă

11.Conform Ordinului Prefectului Judeţului Mureş nr.459/04.12.201, în luna

decembrie cu prilejul sărbătorilor de iarnă, s-a desfăşurat acţiunea tematică de
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control privind producţia, desfacerea şi depozitarea produselor alimentare şi de

asemenea, s-au desfăşurat acţiuni de control în unităţi de alimentaţie publică care au

organizat mese festive cu ocazia Revelionului cât şi  în saloane de înfrumuseţare.

III. În domeniul programelor naţionale netransmisibile şi asistenţei
medicale

Programul Naţional Sănătate Mintală
Obiective:

a) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu

probleme severe de sănătate mintală;

b) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu

tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive;

c) prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele

cu toxicodependenţă;

Activităţi realizate : pentru  anul 2012 s-a asigurat includerea a 807 pacienţi în

programele de reabilitare psihosocială (subprogramul 3.1.4.) şi a unui  număr de 761

de copii, în terapii cognitiv –comportamentale.

Programul Naţional  de Diabet Zaharat

În cadrul programului naţional de sănătate de diabet zaharat, s-au achiziţionat un

număr de 187 seturi de consumabile pentru pompele de insulină achiziţionate de

Ministerul Sănătăţii , montate în Centrul Universitar Cluj-Napoca

1.Obiective:  Prevenţia primară şi secundară a diabetului zaharat

2. Activităţi şi rezultate:
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Depistarea precoce a copiilor si adulţilor cu DZ

Există o foarte bună colaborare cu medicii de familie care efectuează screening

activ la categoriile de pacienţi la risc. Ei orientează spre cabinetele de diabet orice

pacient, suspectat, a avea tulburări de glicoreglare, pentru elucidarea diagnosticului şi

tratament.

Prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a
complicaţiilor micro şi macrovasculare (obligatoriu dozarea HgbA1c).

Depistarea activă a complicaţiilor micro şi macrovasculare

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş ( prin laboratoarele sale), precum şi

majoritatea laboratoarelor private care au contract cu Casa Judeţeană de Asigurări

de Sănătate, realizează HgbA1c,  în condiţii de gratuitate pentru pacienţi, de 2 ori pe

an. În mod similar se poate determina această analiză şi în oraşele mai mici ale

judeţului.

 raportul albumină/creatinină urinară (UACR) nu se dozează în acest moment nici în

laboratoarele spitalelor, nici în cele private. Se dozează cu intermitenţă, în funcţie de

existenţa reactivilor, microalbuminuria din urina  colectată  de 24 de ore, în laboratorul

spitalului. Laboratoarele private dozează microalbuminuria din urina  colectată de 24

de ore, doar contra cost.

 trigliceridele, colesterolul total, HDL-colesterolul, creatinina, ureea, transaminazele

se efectuează practic fiecărui pacient. Toţi medicii diabetologi au contracte în

Ambulator cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş, ceea ce face posibilă

solicitarea şi efectuarea în regim de gratuitate pentru pacienţi, a analizelor;

 în mod similar, se realizează screening-ul pentru retinopatia diabetică; numărul

suficient de specialişti oftalmologi, situarea lor în apropierea cabinetelor de diabet  şi

nu în ultimul rând, colaborarea foarte bună, face să nu existe nici un fel de probleme

în acest sens; în acest moment în Târgu-Mureş se utilizează şi metodele moderne de

tratament ale retinopatiei diabetice avansate-fotocoagularea laser, în cadrul Clinicii de

Oftalmologie, fiind în acest fel uşurat accesul pacienţilor care necesită această
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terapie la medic, respectiv la tratamentul în sine, nemaifiind absolut necesară

deplasarea în alte centre universitare.

 în Tg. Mureş se pot efectua examene EKG în ziua diagnosticării DZ, deoarece

cabinetele de diabet sunt situate în Ambulatorii de specialitate, ce permit

adresabilitatea la servicii de radiologie, laborator, diferite explorări şi consulturi în

oricare din specialităţile  medicale existente; nici pentru celelalte 8 cabinete de diabet

de pe raza judeţului, efectuarea unui EKG nu constituie o problemă deosebită; în

cadrul Ambulatoriului de specialitate (situat în cadrul Policlinicii nr 2), a apărut o

problemă în ceea ce priveşte adresabilitatea pacienţilor la un laborator de analize

medicale, prin desfiinţarea celui existent. Această problemă s-ar putea rezolva prin

înfiinţarea unui punct de recoltare .

Tratamentul medicamentos al pacientilor cu DZ

Se realizează prin eliberarea medicaţiei antidiabetice prin farmaciile de circuit

deschis, în baza prescripţiei efectuate de către medicul specialist, sau al medicului

desemnat. În judeţul Mureş, nu există disfunctionalităţi legate de acest aspect.

Prescrierea tratamentului cu tiazolidindione, Exenatide şi Sitagliptin se face cu

aprobarea  Comisiei Judeţene.

Pentru 21 pacienţi trataţi prin insulino terapie copntinuă cu pompă instalată în

Centrul de Diabet Cluj Napoca, prin programul de diabet zaharat, s-au asigurat

consumabilele pompelor de inbsulină, pe tot parcursul anului  2012.

Asigurarea automonitorizării persoanelor tratate cu insulină

Automonitorizarea persoanelor tratate cu insulină se realizează la acest moment prin

prescrierea testelor pentru automonitorizare glicemică pe reţete, alături de insulină, în

condiţiile specificate de lege.

Realizarea, implementarea şi managementul Registrului Naţional de Diabet.
Nu s-a primit prevedere financiară pentru 2012 pentru secretariatul tehnic.

Motivaţia pentru care nu au fost îndeplinite activităţile propuse
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 raportul albumină/creatinină urinară (UACR) nu se dozează în acest moment nici în

laboratoarele spitalelor, nici în cele private, screenigul nefropatiei diabetice fiind greu

de efectuat în aceste condiţii.

 educaţia  specifică terapeutică a pacienţilor cu diabet zaharat este deficitară,

aceasta efectuându-se în cadrul consultaţiei obişnuite, datorită lipsei asistentelor

educatoare.

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:

 Este necesară scoaterea la concurs a unor posturi de medic diabetolog în oraşele

Luduş Reghin şi Târnăveni, unde în acest moment activează medici de alte specilităţi,

desemnaţi în prescrierea reţetelor.

 Ar fi necesară şi utilă crearea specialităţii de asistentă educatoare în diabet

deoarece mai mult de jumătate din munca în diabetologie presupune educarea

continuă a pacientului. Educaţia nu este recunoscută şi punctată nici de către Casa

de Asigurări. La fel de necesare sunt asistentele chiropodiste care să preia îngrijirea

în problemele minore ale piciorului diabetic.

 Obţinerea acordului Comisiei de Diabet Zaharat  din Ministerul Sănătăţii, de a se

iniţia insulinoterapie continuă cu pompă şi la Târgu-Mureş, ţinându-se cont de

numărul mare de pacienţi care beneficiază de acest tratament , precum şi de cererea

ASCOTID, care a sesizat această problemă deja conducerii Direcţiei de Sănătate

Publică  Mureş, în acest fel, fiind evitată deplasarea pacienţilor până la Cluj-Napoca.

Programul Naţional de Boli Endocrine
Obiective:
Prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra

stării de sănătate a populaţiei, în scopul scăderii morbidităţii prin guşă, datorată

carenţei de iod şi a complicaţiilor sale.

Rezultate:
În  anul 2012, s-au investigat un număr de 2535 pacienţi cu disfuncţie tiroidiană.

10. Programul naţional de urgenţă prespitalicească
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Obiectiv:
Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de

zona de reşedinţă

Rezultate:
În anul 2012 au funcţionat 3 centre de permanenţă în localităţile, Şăulia, Zau

de Câmpie şi Band. Pentru centrele de permanenţă  au fost  alocate  fonduri pentru

achiziţia medicamentelor necesare trusei de urgenţă, De asemenea din fodurile

alocate programului au fost instruite un număr de 2 persoane, în domeniul medicinii

de urgenţă.

Numar
Centre permanenţă
functionale in
relatie contractuala
cu CAS la data de 1
octombrie 2012

Nr. Centre de
permanenta
care
functioneaza
în cabinetele
medicilor de
familie

Nr. Medici care
deservesc
centrele de
permanenta

Zona acoperită de
centrele de
permanenta
ca şi localităţi şi
populaţie

3 – rural: 3
- urban:0

– rural: 19
- urban:0

– rural: 11 sate
- urban:0

Centru de
permanenţă fix Band

da 5 medici titulari
1 medic angajat

Band, Madaras –
6600 pers.,
Iclănzel- 2200
pers.
Grebenişu de
Câmpie-1600 pers.

Centru de
permanenţă fix Zau
de Câmpie

da 7 medici titulari Zau de Câmpie-
3400 pers., Valea
Largă-3200 pers.,
Tăureni-1000
pers.,

Centru de
permanenţă fix
Şăulia

da 6 medici titulari Şăulia-2000 pers.,
Miheşu de Câmpie-
2600 pers.,
Pogăceaua-2000
pers., Sânpetru de
Câmpie-3000 pers.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI
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Sănătatea mamei şi copilului reprezintă o prioritate pentru sistemul de

sănătate din România. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului cuprinde

mai multe subprograme naţionale de sănătate în scopul evaluării, prevenirii,

tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a

acestora.

Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului:

 s-a asigurat distribuţia de preparate de fier la 2693 gravide, cu prioritate la cele din

categoria de risc;

 s-a asigurat distribuţia de lapte praf pentru profilaxia distrofiei  la 573 copii cu vârsta

cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de

lapte praf , conform prevederilor legale – 1179,200 kg

 pentru profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere, subprogramul a

asigurat procurarea de produse dietetice şi produse medicamentoase necesare,

pentru 306 copii,

 pentru profilaxia anemiei feriprive la copii, s-au administrat preparate de fier pentru

1133 copii.

 profilaxia rahitismului carenţial la copii; s-a realizat prin administrarea de vitamina D

la 4524 copii.

Subprogramul de sănătate a copilului:

Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului

congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor

depistate: s-au depistat cele două afecţiuni foarte grave, fenilcetonuria şi

hipotiroidismul care, în cazul în care nu sunt depistate imediat după naştere  duc la

retard psihic grav şi la afectarea SNC, în schimb tratamentul instituit precoce asigură

o dezvoltare normală. Numărul total de beneficiari a fost de 5716 testaţi  şi 5 trataţi

pentru hipotiroidism congenital  şi 5 cazuri pentru fenilcetonurie.

Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate,

tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor: beneficiari 126 prematuri testaţi şi 5 copii

trataţi.

Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos

specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia,
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paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale:

subprogramul a asigurat tratamentul prin electrostimulare a 321 copii cu paralizii

cerebrale şi au fost diagnosticaţi 207 copii cu fenomenele paroxistice, tulburări

motorii, întârzieri neuropsihomotorii.

Subprogramul de sănătate a femeii

 Creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială: 77 medici de familie

implicaţi în furnizarea de servicii medicale de planificare familială şi număr de

utilizatori activi de metode de contracepţie10502 persoane,

 Creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă

şi lăuză,  prin distribuirea a 880 carnete şi 2880 fişe pentru supravegherea medicală a

gravidei şi lăuzei.

 Profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal, al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni

genetice pentru un număr de 0 gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin

dublu/triplu test

 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh, pentru un număr de 197 de beneficiare

vaccinate cu imunoglobulină specifică.

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor  şi evaluarea impactului asupra stării
de sănătate a populaţiei:

 Instruirea periodică a coordonatorilor de program şi a celor de subprogram, în

vederea  elaborării procedurilor unitare de achiziţie a materialelor şi medicamentelor

necesare fiecărui program/subprogram.

 Colaborarea medicilor coordonatori program/subprogram  pentru redistribuirea

fondurilor neutilizate între subprograme sau intervenţii,

 Stabilirea clară, în normele tehnice, a medicamentelor, a claselor de medicamente,

sau mai exact, a substanţei active a medicamentelor (de exemplu: imunoglobuline,

antibiotice, bronhodilatatoare, etc.) ce pot fi achiziţionate prin subprogramele PN VI.
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 La nivelul unităţilor sanitare al căror management a fost preluat de  autorităţile

publice locale, nu se demarează la timp procedurile de achiziţie a medicamentelor şi

materialelor sanitare necesare desfăşurării programului, ca urmare, apar

discontinuităţi în aprovizionare, sau rămân banii neutilizaţi. Un control intern  mai

eficient şi o instruire periodică a coordonatorilor de subprogram ar putea modifica

situaţia, prin colaborarea compartimentelor implicate.

PROGRAMUL  NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE
1.Obiectiv:

Asigurarea accesului la tratament în străinătate pentru bolnavii cu afecţiuni care nu

pot fi tratate în ţară.

2. Activităţi şi rezultate:
În  cursul  anului 2012 au fost înregistrate un număr de 14 dosare medicale pentru

trimiterea la tratament în străinătate a bolnavilor cu afecţiuni foarte grave şi care nu

pot fi tratate în ţară.

Un număr de 10 dosare medicale, din judeţele arondate Centrului Universitar Tg-

Mureş, au fost trimise comisiilor teritoriale de specialitate pentru completarea

procesului verbal, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii  nr.50/2004, reactualizat,

după care au fost retransmise direcţiilor de sănătate a judeţelor respective.

Un număr de 5 dosare medicale, cu urgenţe medicale au fost transmise Ministerului

Sănătăţii – 4 dosare au primit finanţare.

În cursul anului s-a reuşit o mai bună colaborare cu preşedinţii comisiilor teritoriale de

specialitate, astfel încât s-a redus foarte mult intervalul de timp pentru derularea

dosarelor.

3. Dificultăţi întâmpinate în derularea programului:

Corespondenţa cu clinicile din străinătate se desfăşoară cu mare întârziere,

sau răspunsurile sunt incomplete în ceea ce priveşte datele / suma finală a costurilor

de  tratament.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Obiectiv : Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale
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Asistenţa medicală primară

Analiza nevoii de servicii medicale primare şi de specialitate la nivelul judeţului şi

asigurarea accesibilităţii la aceste servicii:

În anul 2012 în judeţul Mureş nu s-au înregistrat zone neacoperite cu servicii de

asistenţă medicală primară:

- 312 medici de familie titulari şi 26 medici de familie angajaţi asigură asistenţa

medicală primară pentru un număr total de cca. 580.000 de locuitori la nivelul

judeţului, ceea ce înseamnă  în medie un medic la 1700 de locuitori. La Direcţia de

Sănătate Publică Mureş sunt înregistrate 276 cabinete medicale individuale de

medicină de familie, 26 de SRL-uri şi 4 societăţi civile medicale.

Evaluarea gradului de satisfacţie a pacientului faţă de asistenţa medicală
primară:

În perioada ianuarie-martie 2012 au fost chestionate

- 147  de persoane privind satisfacţia pacientului faţă de serviciile de asistenţa

medicală primară.

Dintre pacienţii chestionaţi

- 80% s-au informat asupra drepturilor şi obligaţiilor asiguratului,

Tipuri de unităţi sanitare

Unităţi sanitare de asistenţă
medicală primară  existente în
2012

Total

din care:

Urban Rural

Asistenţă medicală primară
Cabinet medical individual 277 143 134
SRL – medicină de familie 30 24 6
Societate civilă medicală 4 4 0
Nr. medici de familie titulari 312 172 140
Nr. medici de familie angajaţi 26 15 11
Nr total medici de familie 338 187 151
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- 20% nu s-au informat, necunoscându-şi drepturile şi obligaţiile.

36,73% din cei chestionaţi declară că au aşteptat

- mai puţin de 15 minute pentru a intra la consultaţie la medicul de familie,

- cca. 32,65% a aşteptat între 15 şi 30 minute, iar

- în 30,61% din cazuri timpul de aşteptare a depăşit 30 de minute,

Ceea ce poate sugera o organizare ineficientă a activităţii unor cabinete de medicină

de familie, cu aglomerarea sălilor de aşteptare.

Referitor la timpul petrecut în cabinetul medical, răspunsurile date arată că

- 48,3% din pacienţi au petrecut în cabinetul medical sub 15 minute, timp insuficient

pentru efectuarea unei consultaţii medicale complete;

- 44,9% au stat în cabinetul medical între 15 şi 30 minute, iar

- 6,8% peste 30 de minute

Părerile privind dotarea cabinetelor se împart astfel:

- 41% o consideră a fi foarte bună,

- 52,38% o consideră satisfăcătoare, iar

- 6,12% o consideră insuficientă.

Condiţiile de igienă din cabinetele medicilor de familie sunt considerate

- foarte bune în cca. 59,86% din cazuri,

- satisfăcătoare în cca. 38,78% din cazuri, dar există un procent de

- cca. 1,36% care le consideră nesatisfăcătoare.

Atitudinea medicului faţă de pacient este considerată

- foarte bună în cca. 69,39% din cazuri,

- 27,89% din cei chestionaţi o consideră satisfăcătoare şi

- 2,72% nesatisfăcătoare.

Atitudinea asistentei medicale este considerată a fi

- foarte bună de 72,11% din cei chestionaţi,

- 26,53% o consideră satisfăcătoare, în timp ce

- cca. 1,36% o consideră nesatisfăcătoare.

Disponibilitatea medicului de familie de a răspunde întrebărilor pacineţilor este

considerată a fi foarte bună de

- 64,63% dintre cei chestionaţi, în timp ce

- 5,44% o consideră nasatisfăcătoare.

Disponibilitatea medicului de familie de a informa pacientul asupra diagnosticului şi
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tratamentului este considerată a fi foarte bună de

- 55,78% dintre cei chestionaţi, în timp ce

- 7,48% o consideră nasatisfăcătoare.

Cca. 85% din pacienţii chestionaţi au beneficiat de reţetă compensată/gratuită, marea

majoritate a acestora, cca. 78,23% fiind informaţi asupra beneficiilor, modului de

administrare şi efectelor secundare ale tratamentului.

Avizarea declaraţiilor de program depuse la DSP de către furnizorii de servicii în

asistenţa medicală primară în vederea încheierii contractului de furnizare servicii cu

casa de asigurări

- avizate 312 declaraţii de program depuse de medici de familie.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

În anul 2012 în judeţul Mureş :665 de medici specialişti, din ambulatorul de

specialitate integrat al spitalului, din cabinetele medicale individuale private, respectiv

din cadrul societăţilor civile medicale sau comerciale, aflaţi  în relaţie contractuală cu

Casa de Asigurări de Sănătate Mureş asigură asistenţa medicală ambulatorie de

specialitate la nivelul judeţului. Aceste unităţi ambulatorii au sediul în mediu urban, în

mediul rural nu sunt înregistrate unităţi sanitare ambulatorii de specialitate publice

sau private, doar cabinete de stomatologie. Astfel, pacienţii din mediul rural au acces

limitat la aceste servicii de specialitate, accesibilitatea fiind condiţionată de mai mulţi

factori, cum ar fi: distanţa dintre domiciliu şi cabinetul de specialitate din urban,

condiţiile şi posibilităţile de transport în comun, factorul timp şi nu în ultimul rând,

factorul financiar.

SITUATIA ASISTENŢEI MEDICALE DIN
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PRIVAT PE
SPECIALITATI

SPECIALITATE CABINET NR. CABINETE

ANATOMIE PATOLOGICA 4
ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA 3
BOLI INFECTIOASE 7
CARDIOLOGIE 37
CHIRURGIE GENERALA 22
CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA 1
CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE 6
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DERMATO-VENEROLOGIE 25
ENDOCRINOLOGIE 28
GASTROENTEROLOGIE 6
HEMATOLOGIE 2
MEDICINA INTERNA 83
MEDICINA MUNCII 22
NEUROLOGIE 36
NEUROCHIRURGIE 3
PSIHIATRIE PEDIATRICA 6
DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 6
OBSTETRICA-GINECOLOGIE 56
OFTALMOLOGIE 35
ONCOLOGIE MEDICALA 5
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 7
OTO-RINO-LARINGOLOGIE 28
PEDIATRIE 31
PSIHIATRIE 37
REUMATOLOGIE 7
UROLOGIE 15
IMUNOLOGIE CLINICA SI ALERGOLOGIE 4
CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA 1
NEFROLOGIE 5
NEONATOLOGIE 1
RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA 31
ORTODONTIE 1
NEUROLOGIE PEDIATRICA 2
PNEUMOFTIZIOLOGIE (PNEUMOLOGIE-DENUMIRE
NOUA) 9
CHIRURGIE PEDIATRICA 1
RECUPERARE,MED.FIZICA SI
BALNEOFIZIOTERAPIE 19

Tipuri de unităţi sanitare

Unităţi sanitare ambulatoriide
specialitate existente în anul
2012

Total
din care:

Urban Rural

Asistenţă ambulatorie de
specialitate
Ambulatorii integrate ale spitalelor 8 8 0
Ambulator de specialitate privat
(CMI şi SRL) 588 588 0

Servicii de laborator
Laboratoare medicale publice 12 12 0
Laboratoare medicale private 40 40 0
Radiologie-imagistică medicală 31 31 0

Asistenţă stomatologică
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Accesul la servicii de laborator este asigurat în mediul rural prin colaborarea

dintre cabinetele medicilor de familie şi laboratoare. Din anul 2008 cabinetele

medicilor de familie au fost autorizate pentru recoltarea de probe biologice, cu ocazia

implementării şi derulării Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate a

Populaţiei. Laboratoarele au încheiat contracte de colaborare cu medicii de familie în

vederea efectuării analizelor medicale, recomandate de medicii de familie, necesare

evaluării. Această colaborare dintre medicul de familie şi laborator a continuat şi după

ce s-a încheiat evaluarea stării de sănătate a populaţiei, astfel încât laboratoarele se

deplasează la cabinetele medicilor din mediul rural, efectuează recoltarea, transportul

şi prelucrarea probelor, astfel încât pacienţii nu mai sunt obligaţi să se deplaseze în

oraş pentru a beneficia de servicii de laborator.

Datorită reţelei de transport şi comunicaţii electronice slab dezvoltate sau prost

întreţinute, reţelei de distribuţie a apei potabile şi  de colectare a apei uzate slab

dezvoltate, în multe localităţi chiar inexistente, din cauza lipsei infrastucturii

corespunzătoare în zona rurală, se explică lipsa unităţilor sanitare publice, lipsa

ambulatoriilor de specialitate în mediul rural.

Asistenţa medicală comunitară

Implicarea medicului de familie în asistenţa medicală comunitară
- prin realizarea coaborării şi  comunicării dintre medicul de familie, asistent medical

comunitar, asistent social şi administraţia publică locală.

- s-a monitorizat şi evaluat activitatea a 36 asistenţi comunitari  si 34 mediatori

sanitari in baza” Raportului  de Activitate” care colaborează cu medicii de familie din

comunităţile pe care le deservesc.

Asistenţa medicală spitalicească

În mediul urban se concentrează unităţile sanitare publice şi private din ambulatorul

de specialitate. În judeţul Mureş există 8 spitale publice, fiecare cu ambulator integrat

Stomatologie – privat (CMI şi SRL) 314 231 83

Asistenţă medico-socială
Unităţi medico-sociale 2 1 1
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(policlinică) dar în ultimii ani s-au înfiinţat şi unităţi sanitare private cu paturi în

municipiul Târgu Mureş.

Nr.
Crt.

Unitatea sanitara
Nr.

secţii Număr
paturi Nr.

medici

Nr.
Personal

mediu
sanitar

1
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Tg.Mures
47

1303
371 1215

2 Spital Clinic Judetean .Mures 26
1002

173 512

3 Spitalul Municipal Sighisoara 11
271

30 116

4
Spitalul Municipal "Dr. Eugen

Nicoara" Reghin
9

264
28 110

5
Spitalul Municipal "Dr.

Gh.Marinescu" Tarnaveni
12

570
39 162

6
Spitalul Orasenesc "Dr. Valer

Russu" Ludus
7

216
14 68

7
Spitalul Orasenesc Singeorgiu de

Padure
4 40 4 16

8 Spitalul Sovata-Niraj 3
25

6 14

Asistenţa medicală de urgenţă

Se preocupă de organizarea punctelor de prim ajutor în unităţile sanitare cu paturi în

urma avertizărilor meteorologice pentru temperaturi extreme.

Transmite catre toti furnizorii de  servicii de sănătate a avertizărilor meteorologice

vizînd fenomene meteo extreme - ploi insemnate cantitativ, descarcari electrice,

grindina, inundatii, etc. emise de Agentia Nationala de Meteorologie si Hidrologie.

Monitorizează şi raportează  zilnic către Ministerul Sănătăţii – COSU cazurile sociale

şi a decesele datorate hipotermiei.

Sezon rece ianuarie-martie 2012
-122 de persoane, fara capacitate de aparare contra frigului, ridicate din strada de

echipaje SAJ si SMURD;

- 95 persoane asistate in structurile de primire urgente a unitatilor sanitare cu paturi

din judet;
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- 6 decese datorate hipotermiei;

Sezon rece decembrie 2012
- 48  de persoane, fara capacitate de aparare contra frigului ridicate din strada de

echipaje SAJ si SMURD;

- 46 persoane asistate in structurile de primire urgente a unitatilor sanitare cu paturi

din judet;

- 1 deces datorat hipotermie;

Monitorizează prin structurile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor  numarul de

persoane care au necesitat asistenţă medicală de urgenţă ca urmare a accidentelor

datorate folosirii obiectelor pirotehnice şi raportează către Inspectoratul de Politie

Judeţean Mureş.

Respectă circuitul informational,  raportarea zilnică a indicatorilor   specifici pentru

inundaţii  către Ministerul Sănătăţii - Centrul  Operativ pentru Situatii de Urgenţă şi

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Horea” Mureş.

Pregatirea  sistemului sanitar  pentru perioada cu temperaturi caniculare ( peste

35ºC)

- 28 puncte de distribuire a apei potabile

-Respectarea circuitului informational,  raportarea   indicatorilor specifici pentru

canicula catre Ministerul Sanatatii-Centrul  Operativ pentru Situatii de Urgenta, in

perioadele de atentionare de cod galben;

- 38 persoane ridicate din strada de echipaje SAJ si SMURD;

- nu s-au inregistrat  decese datorate caniculei;

În anul 2012 a realizat evaluarea comparativa 2010 / 2011 a indicatorilor specifici cu

referire la activitatea  UPU-SMURD din cadrul SCJU Tg.Mures.

A efectuat evaluarea activitatii structurilor de primire a urgentelor – CPU/camera de

garda( nr. cazuri tratate, nr.decese) si a SAJ Mures ( nr.interventii, timp mediu de

raspuns dupa categoria de urgente si mediu urban/rural) in anul 2012.



- 72 -

__________________________________________________________________________
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

Evaluarea intoxicatiilor cu substante biocide inregistrate in structurile de primiri

urgente ale unitatilor sanitare cu paturi, in perioada 2009-2012.

Realizează raportarea catre Ministerul Sanatatii – Centrul Operativ pentru Situatii de

urgenta a evenimentelor deosebite care implica actul medical survenite in unitatile

sanitare cu paturi in conf. cu Ordinul M.S. nr. 14/11.01.2010.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către 15 unităţi furnizoare de

îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice, sau juridice, autorizate şi evaluate, alţii

decât medicii de familie, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate

pentru aceste servicii. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri la

domiciliu, se face de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi

de medicii din spitale la externarea pacientului.

Unitatea de Asistenţă  Medico-Socială Iernut, funcţionează ca unitate medico-

socială, fiind o unitate sanitară publică aflată în subordinea autorităţilor administraţiei

publice locale, acordând servicii medicale şi sociale persoanelor cu nevoi medico-

sociale, atât din oraşul Iernut cât şi din alte localităţi. Unitatea a fost organizată pe

Centrul de Sănătate Iernut cu data de 01.02.2004, funcţionând într-un imobil aflat în

administrarea Primăriei Oraşului Iernut, instituţie care suportă şi cheltuielile de

administrare. Numărul total de paturi aprobate este de 15.

Centrul medico-social Deda este avizat, de asemenea, în condiţiile legii şi

funcţionează de la 01.02.2004 cu un număr total de 15 paturi aprobate, în clădirea în

care şi-a desfăşurat activitatea Centrul de Sănătate Deda .
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IV. Activitatea financiar bugetară

Pentru anul  2012, Direcţia de Sănătate Publică Mureş precum şi unităţile sanitare

publice din judeţul  Mureş, au beneficiat de fonduri aprobate de către Ministerul

Sănătăţii, pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi capital, astfel:

I.Pentru activitatea desfăşurată la nivelul  Direcţiei de Sănătate Publică
Mureş :
1) Sursa de finanţare buget de stat – pentru activitatea proprie a Direcţiei de

Sănătate Publică Mureş: total 4.407 mii lei din care:
din care: - 3.067 mii lei pentru cheltuieli de personal

- 1.340 mii lei pentru bunuri şi servicii

2) Sursa de finanţare accize – pentru programele naţionale de sănătate – bunuri şi

servicii derulate de către Direcţia de Sănătate Publică  Mureş:

- în sumă  de 471 mii lei  .

II.Pentru alte activităţi finanţate de către Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de
Sănătate Publică :

1) transferuri de la Ministerul Sănătăţii din bugetul de stat în sumă  de 1.434
mii lei, din care:

- 220 mii lei - acţiuni de  sănătate pentru  cheltuieli cu medicamente pentru centrele

de permanenţă şi asigurări pentru autosanitarele  Serviciului  Judeţean de

Ambulanţă;

- 248 mii lei – plata salariilor medicilor şi asistenţilor din unităţile medico sociale;

- 966 mii lei – plata salariilor mediatorilor sanitari şi asistenţilor comunitari,

2) Sursa de finanţare buget stat în sumă  de 9.623 mii lei, din care :

o 6.917 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate (plata salariilor pentru

rezidenţi anul I-VII, cheltuieli de personal pentru cabinetele de planning, cheltuieli de
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personal şi cheltuieli de funcţionare pentru activitatea din dispensarele TBC, LSM),

desfăşurate în  unităţile  sanitare din reţeaua administraţiei  publice   locale

o 17 mii lei pentru finanţarea programelor de sănătate derulate de unităţile

sanitare din reţeaua administraţiei publice   locale

o 2.689 mii lei pentru finanţarea asistenţei medicale desfaşurată în cabinetele

medicale din unităţile de învăţământ.

3) Sursa de finanţare accize de la Ministerul Sănătăţii în suma de 6.685  mii lei, din

care:

- 20 mii lei pentru programe de sănătate, desfăşurate prin Serviciul Judeţean de

Ambulanţă Mureş

- 604 mii lei pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din

reţeaua administraţiei publice locale

- 3.932 mii lei pentru reparaţii capitale ale unităţilor  sanitare al căror management a

fost transferat autorităţilor publice locale

- 1.949 mii lei pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de

comunicatii in urgenţă ale unităţilor  sanitare al căror management a fost transferat

autorităţilor publice locale.

- 180 mii lei pentru finanţarea altor investiţii în sănătate ale unităţilor sanitare al căror

management a fost transferat autorităţilor publice locale.

Din fondurile Ministerului Sănătăţii au fost alocate pe anul 2012,  pentru investiţii

următoale sume :

Pentru aparatură medicală suma de 1.949 mii lei pentru următoarele spitale :

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – 324 mii lei
Spitalul Municipal Sighişoara – 1.425 mii lei
Spitalul Municipal Reghin – 200 mii lei

Pentru reparaţii capitale suma de 3.932 mii lei pentru Spitalul Clinic Judeţean
Mureş.

Pentru obiective noi de investiţii suma de 180 mii lei pentru Spitalul Sovata Niraj.
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În cursul anului 2012 s-au încheiat contracte şi acte adiţionale pentru:

- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,

medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi

materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi

dentară din unităţile sanitare de învăţământ, cu următoarele primarii :Tg.Mureş,

Târnăveni, Sighişoara, Reghin, Luduş, Iernut şi Gurghiu.

- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz,

cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura

organizatorică a spitalului public (rezidenţi, cabinete planning, dispensare TBC,

LSM) din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, cu următoarele unităţi

sanitare: Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul

Municipal Reghin, Spitalul Municipal Târnăveni, Spitalul Orăşenesc Luduş, Spitalul

Sovata – Niraj, Spitalul Orăşenesc Sg.Pădure.

În perioada 02.04.2012-05.04.2012.s-a desfăşurat, la nivel naţional, acţiunea

de auditare şi control a Unităţilor de Primire Urgenţe, având ca obiect evaluarea

activităţii acestor structuri, respectiv al modului de utilizare a fondurilor publice, a

respectării destinaţiei fondurilor publice alocate şi modul de organizare şi

funcţionare.

Direcţia de Sănătate Publică Mureş a participat la această activitate cu

patru echipe de control (12 persoane), componenţa acestor comisii fiind aprobată

prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.344/30.03.2012, acţiunea de control

desfăşurându-se la nivelul a patru unităţi sanitare din municipiul Bucureşti.
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IV. Activitatea de resurse umane

A.Activităţi referitoare la unităţile din subordine

-verificarea şi supunerea spre aprobare conducerii Direcţiei de Sănătate Publică

Mureş a statelor de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mureş,  întocmit

conform structurilor aprobate ;

-analiza şi supunerea spre aprobare Ministerului Sănătăţii solicitările privind

deblocarea posturilor vacante, în baza prevederilor O.U.G. nr.34/2009 cu privire la

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu

modificările şi completările ulterioare;

-analiza şi centralizarea rapoartelor statistice lunare privind numărul posturilor

ocupate şi fondul de salarii realizat pe surse de finanţare;

-întocmirea  situaţiilor şi raportărilor lunare, trimestriale şi semestriale solicitate  de

către Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş;

-întocmirea, verificarea  şi raportarea situaţiilor/datelor solicitate de către Ministerul

Sănătăţii, pentru toate unităţile  sanitare de pe raza judeţului Mureş indiferent de

subordonare;

- elaborarea răspunsurilor la solicitările din teritoriu pe domeniul specific, precum şi

la memorii,  interpelări.

B. Activităţi de personal şi managementul funcţiei publice

-întocmirea statului de funcţii al unităţii şi  corespondenţei referitoare la modificarea,

transformarea structurii posturilor;

-solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru structura

funcţiilor publice;-întocmirea şi predarea fişelor fiscale, declaraţii fiscale ;

-au fost întocmite/completate/actualizate fişele posturilor;

-acordarea drepturilor salariale, actualizarea drepturilor de personal, reîncadrarea în

funcţie,  în conformitate cu prevederile legale şi rezolvarea problemelor de personal;

-întocmirea şi eliberarea actelor administrative privind modificarea raporturilor de

muncă, /raporturilor de serviciu ;

- a fost completată şi actualizată aplicaţia   REVISAL;
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- raportări periodice ţi actualizarea permanentă a bazei de date privind

managementul funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în Portal –ANFP, conform

prevederilor HGR nr.553/2009;

- au fost calculate şi plătite, conform legii,  drepturile câştigate în instanţă;

-întocmirea dosarelor de pensionare pentru personalul din cadrul instituţiei care a

îndeplinit condiţiile legale de pensionare;

- înregistrarea şi actualizarea declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor

publici din instituţie;

-monitorizarea şi raportarea situaţiei privind respectarea codului de conduită al

funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;

- au fost întreprinse demersurile legale şi s-au organizat examene de

promovare în gradul profesional superior pentru funcţionarii publici care  au îndeplinit

condiţiile prevăzute de lege pentru promovare în grad;

- au fost întreprinse demersurile legale şi s-au organizat examene de

promovare într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi a funcţionarilor publici

care au dobândit o diplomă de studii de nivel superior;

-s-au organizat concursuri pentru ocuparea unor funcţii de execuţie temporar

vacante din cadrul instituţiei;

-au fost elaborate proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile

identificate.

C. Managementul  pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin
rezidenţiat, evaluare şi certificare profesională a medicilor, medicilor dentişti,
farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, recunoaşterea calificărilor
obţinute în România

- au fost luaţi în evidenţă şi repartizaţi pe clinici de îndrumare metodologică şi stagii,

rezidenţii care au promovat concursul naţional de rezidenţiat din sesiunea

18.11.2012  care au ales centrul universitar de pregătire Tg Mureş;

- repartizarea în stagii şi monitorizarea stagiilor rezidenţilor pe loc/post cu pregătire

în centrul universitar Tg Mureş;

- monitorizarea  situaţiei pregătirii rezidenţilor prin efectuarea corespondenţei şi

introducerea în baza de date  a  documentelor privind: rotaţia stagiilor,

întreruperi/prelungiri de rezidenţiat, recunoaşteri de stagii, renunţări la calitatea de
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rezident, schimbări de specialitate, schimbarea centrelor de pregătire, eliberarea

carnetelor de rezident;

-întocmirea   situaţiilor  privind rezidenţii aflaţi în pregătire în centrul universitar Tg

Mureş: distribuţii pe specialităţi, pe ani de studiu, liste nominale şi numerice;

-s-au eliberat adeverinţe conforme cu carnetul de rezident, necesare recunoaşterii

studiilor de specialitate în străinătate pentru rezidenţii care au efectuat pregătirea prin

rezidenţiat în centrul universitar Tg Mureş sau adeverinţe conform e cu carnetul de

rezident;

- repartizarea în stagii şi monitorizarea stagiilor medicilor înscrişi în programul de

pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, în centrul universitar Tg

Mureş;

- participarea în comisiile de examinare la concursurile pentru ocuparea posturilor

vacante din unităţile sanitare din judeţul Mureş;

- pe parcursul  anului 2012 s-au  îndeplinit şi atribuţiile şi responsabilităţile (primire,

verificare dosare de inscriere, liste candidaţi, pregătire mape de examen, verificare

cataloage şi documente de concurs) privind  organizarea şi desfăşurarea examenelor

şi concursurilor pentru obţinerea gradelor  şi treptelor profesionale desfăşurate în

conformitate cu programarea din calendarul de concursuri şi examene  :

- examenele pentru obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist

specialist, sesiunea 14 martie 2012;

- examenele  pentru obţinerea  atestatelor  de  studii  complementare,

sesiunea 11 mai 2012 şi 27 septembrie 2012 ;

- examenele   de  biolog/  chimist/ biochimist   specialist şi  principal,

sesiunea  18 mai 2012 ;

- examen pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist

primar, sesiunea 11  iunie 2012;

- examenele   pentru  obţinerea atestatelor de  studii complementare,

sesiunea  18 octombrie 2012;

-concursul naţional de intrare în rezidenţiatul pe post şi pe loc,  în medicină,

medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2012;

- s-au solicitat Ministerului Sănătăţii certificatele de medic, medic dentist/farmacist

specialist/primar şi au fost eliberate titularilor certificatele primite;
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- întocmirea documentaţiei necesare aprobării menţinerii în activitate peste vârsta

de pensionare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi pentru

menţinerea în funcţia de medic şef secţie pentru profesorii universitari;

- primirea  şi verificarea dosarelor pentru eliberarea  documentelor de recunoaştere

a calificărilor profesionale în Uniunea Europeană , transmiterea documentaţiei către

Ministerul Sănătăţii;

- consiliere pe problema recunoaşterii calificărilor profesionale în Uniunea Europenă

şi realizarea corespondenţei  pe această problematică;

- înregistrarea şi eliberarea documentelor privind recunoaşterea calificărilor

profesionale româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene primite de la Ministerul

Sănătăţii;

- elaborarea răspunsurilor la  solicitările din teritoriu pe domeniul specific,  la

memorii şi sesizări ale petenţilor, întrebări şi interpelări , rezolvarea corespondenţei.

V. Activitate relaţii publice,  avizări/autorizări
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ACTIVITATE RELAŢII PUBLICE:

Total petiţii -208, din care:

*Petiţii al  căror mod de rezolvare sunt în conformitate

cu specificul activităţii de control în sănătate publică -183

* Petiţii privind acordarea asistenţei medicale - 13, din care

- 8 redirecţionate altor instituţii

*Petiţii cu caracter social - 3, din care

- 2 redirecţionate altor instituţii

*Petiţii privind încadrarea şi salarizarea personalului - 1, redirecţionat

*Petiţii clasate, - 2
In conformitate cu art. 7, din Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002

Relaţii publice: au fost depuse 7 solicitări scrise, din care :

* 3 de către reprezentanţi ai presei

* 1 de către o instituţie publică

* 3 depuse de alte instituţii

ACTIVITATE AVIZĂRI / AUTORIZĂRI
În perioada 03.01.2012 – 30.12.2012

- au fost verificate  documentaţiile, acordate consultanţe pentru completarea

formularelor, notificate, primite şi înregistrate documentaţiile solicitanţilor, repartizate

către compartimentele de specialitate;

- au fost soluţionate cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de

evaluare, eliberate autorizaţii sanitare şi notificări;

- a fost asigurată informarea solicitanţilor asupra procedurilor de reglementare

sanitara,etc.

- au fost înregistrate/eliberate pentru :

-Autorizatii Sanitare de Funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere-420;
-Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare- 261;
-Vize anuale ale Autorizaţiilor Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare

-28;
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-Asistenţă de specialitate (notificări privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare

la igienă şi sănătate publică) - 738, din care 138 proiecte pentru Fonduri Europene
Agricole de Dezvoltare Rurală ;

-Certificarea conformităţii (notificări privind certificarea conformităţii) - 527;
-Anulări Autorizaţii Sanitare de Funcţionare - 22  ;

-Negaţii pentru proiecte/activităţi care nu fac obiectul evaluării condiţiilor de igienă-

122;
-Aviz deshumare- 2;

-Pasaport transport cadavre-10.

V. Activitate statistică
VI.
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PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII SĂNĂTĂŢII
2012

I. DEMOGRAFIE

1. Evidenţa gravidelor (în evidenţa medicului de familie)

Mediul

R
ân

du
l Nou intrate în evidenţă Scoase

din
evidenţ

ă

Răm
ase
în

evide
nţă

Total Nou din care: Nou depistate după luna
sarcinii

Venite
din

din care: depistate cu risc I - III IV - V VI - IX alte terit.

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 4345 4237 378 2986 763 488 108 4334 2328

Urban 02 2294 2243 189 1778 288 177 51 2340 1267

Rural 03 2051 1994 189 1208 475 311 57 1994 1061

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Total
gravide nou

depistate R
ân

du l

Grupa de vârstă a gravidei

Sub 15
ani

15-19
ani

20-24
ani

25-29
ani

30-34
ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şi

peste
A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

4237 40 459 1024 1348 959 347 59 1

3. Întreruperea cursului sarcinii (în spitale)

Mediul

R
ân

du
l

Total

din
care:

Grupa de vârstă

din
rural

Sub
15 ani

15 - 19
ani

20 - 24
ani

25 - 29
ani

30 - 34
ani

35 - 39
ani

40 - 44
ani

45 - 49
ani

50 şi
Peste

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 01 2531 1559 4 198 485 571 656 479 131 7 0

La cerere 02 1539 973 0 117 308 343 413 277 77 4 0

Avort
incomplet 03

992 586 4 81 177 228 243 202 54 3 0

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private)

Mediul R ân du l Total din
care:

Grupa de vârstă
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din
rural

Sub
15 ani

15 - 19
ani

20 - 24
ani

25 - 29
ani

30 - 34
ani

35 - 39
ani

40 - 44
ani

45 - 49
ani

50 şi
Peste

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 01 69 20 2 12 10 19 18 7 1

La cerere 02 69 20 2 12 10 19 18 7 1

Avort incomplet 03

Avort provocat 04

A4; t2

II. MORBIDITATE

1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi (în dispensarul de ftiziologie)

Mediul

R
ân

du
l

Bolnavi noi Bolnavi readmişi Bolnavi scoşi din evidenţă Bolnavi rămaşi în
evid.

0 - 14 15 + 0 - 14 15 + Total din care decedaţi 0 - 14 15 +
ani ani ani ani 0 - 14

ani
15 +
ani

0 - 14
ani

15 + ani ani Ani

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total    34-220 01
30 299 0 71 27 367 0 37 37 223

Urban  14-128 02
14 138 0 31 15 174 0 16 13 123

Rural    20-92 03
16 161 0 40 12 193 0 21 24 100

2. Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie)

Mediul

R
ân

du
l

Bolnavi nou depistaţi
Total

localizări
Piele Sân (la femei) Col uterin

din care: Total din
care:

stadii
curabile

Total din
care:

stadii
curabile

Total din
care:

stadii
curabile

A B 01 02 03 04 05 06 07

Total 01
1714 20 13 160 74 35 22

Urban 02
922 11 8 111 48 19 13

Rural 03
792 9 5 49 26 16 9
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- continuare -

Mediul

R
ân

du
l Bolnavi nou depistaţi Total

Bronho-pulmonar Stomac Prostată bolnavi rămaşi
Total din

care:
stadii

curabile
Total din

care:
stadii

curabile
Total din

care:
stadii

curabile
în evidenţă

A B 08 09 10 11 12 13 14

Total 01
293 0 130 0 80 4 14693

Urban 02
145 60 45 2 7354

Rural 03
148 70 35 2 7339

3. Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet)

Specificare

R
ân

dd
ul

Pe forme clinice Pe grupe de vârstă

Total Juvenil

Adulţi

Alte
forme

0 - 14
ani

15 - 64
ani

65 ani
şi peste

Insulino
depende

nţi

Non-
insulino

dependenţ
i

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Cazuri noi 01
14016 8 3660 9176 1172 8 6499 7509

Rămaşi în evidenţă,
din care în:

02
14230 77 3677 9283 1193 77 6615 7538

Urban 03
7105 42 1448 4973 642 42 3597 3466

Rural 04
7125 35 2229 4310 551 35 3018 4072

4. Evidenţa bolnavilor psihici (în cabinetul de psihiatrie, LSM)

Mediul R
ân du

l Cazuri noi Total din care:  Bolnavi psihici periculoşi
Total Psihoze bolnavi rămaşi Cazuri Rămaşi în evidenţă

din care: alcoolice în evidenţă noi Total 0 - 14 ani
A B 01 02 03 04 05 06

Total 01
2182 12 10710 6 45 0

Urban 02
1205 5 6728 3 17 0

Rural 03
977 7 3982 3 28 0

- continuare -

Mediul R
ân du

l Bolnavi psihici periculoşi Dependenţi de droguri
IlegaleRămaşi în evidenţă În tratament

15 - 17 ani 18 - 64 ani 65 + ani Ambulator Spitalizat Cazuri noi Total în evid
A B 07 08 09 10 11 12 13
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Total 01
0 36 9 29 16 0 0

Urban 02
0 15 2 10 7 0 0

Rural 03
0 21 7 19 9 0 0

5. Evidenţa copiilor (sub 3 ani cu malnutriţie proteino-calorică
(în cabinetul medicului de pediatrie)

Mediul R
ân du

l Bolnavi noi din care:  Decedaţi Rămaşi în evidenţă Copii alimentaţi la sân
Total din care: Total din care: Total din care: La La

0 - 3 ani sub un an 0 - 3 ani sub un an 0 - 3 ani sub un an 3 luni 6 luni
A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01
47 40 1 2 55 31 130 109

Urban 02
5 5 1 1 6 1 19 15

Rural 03
42 35 49 30 111 94

6. Evidenţa reumatismului articular acut (în cabinetul de cardiologie sau de pediatrie)

Mediul R
ân du

l Bolnavi noi 0 - 14 ani Rămaşi
Total din care: În

cu leziuni cardiace Evidenţă
A B 01 02 03

Total 01 - - -

Urban 02

Rural 03

7. Alte boli (în cabinetul medicului de familie)
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Specificare

R
ân

du
l Anemii

(se exclud
anemiile

secundare)

Boală
ulceroas

ă

Boli
cerebro-
vascular

e

Boli
hiper-

tensive

Boli pul-
monare
cronice

obstruct.

Calcu-
loză

urinară

Cardio-
patie

ischemic
ă

Cardiop
atii

reumatis
m.

cronice

Ciroza
şi alte

hepatite
cronice

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Aflaţi 01 1948 5508 7510 51106 7657 1727 28253 806 5708
Intraţi din
care: 02 363 343 806 5239 1049 170 2668 56 329
Confirmaţi de
specialist 03 169 234 602 3265 763 111 1907 34 239
Ieşiţi din
care: 04 268 372 609 2879 530 124 1660 78 392

Decedaţi 05 19 66 308 900 187 12 701 15 136
Rămaşi în
evidenţă 06

2043 5479 7707 53466 8176 1773 29261 784 5645

Indici de prevalenţă 07

- continuare -

R
ân

du
l Cord

pulmonar
cronic

Diabet
zaharat

Epileps
ie

Guşa
simplă şi
nodulară
netoxică

Malnu-
triţie

proteino-
calorică

Nefrite
cronice

Rahitism
evolutiv

Reuma-
tism

articular
acut

Tulburări
mintale

Tumori
maligne

Anom.
congenit.
ap. circ.

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01
1017 15509 4630 5593 17 696 48 297 7694 4043 258

02
110 1737 434 538 42 107 3 81 1072 1345 273

03
98 1309 351 339 25 88 2 59 851 1128 273

04
79 843 322 301 10 70 7 29 595 725 33

05
37 341 88 30 1 28 2 154 610 3

06
1048 16403 4742 5830 49 733 44 349 7849 4663 498

07

8. Incapacitatea temporară de muncă (cabinetul de întreprindere)
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Nr.
salariaţi

Total
cazuri I.T.M. Total zile I.T.M.

din care:
Boli infecţioase

şi parazitare
Tulburări
mintale

Bolile aparatului
Circulator

01 02 03 04 05 06
14745 8045 107766 3196 3682 10948

- continuare -
din care:

Bolile
aparatului

Bolile aparatului Bolile aparatului Bolile aparatului Boli Traumatisme., otrăviri

respirator digestiv uro-genital osteo-articular profesionale Total    din care: de muncă
07 08 09 10 11 12 13

14075 9416 6060 20919 277 15401 905

9. Bolnavi ieşiţi din spital

din care: Din total: pe boli, grupe sau clase de boli
din care: Sist

em
Trau-

Total din
rural

sub
un an

Infec-
ţioase

Tumori
malign

e

Aparat
circulat.

Infarct
ac.

mio-
cardic

Alte
ischem.
miocar

d

Cerebr
o

vascu-
lare

Aparat
respira

-tor

Aparat
digestiv

Aparat
uro-

genital

oste
o-

artic
u-
lar

matis-
me /

otrăviri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
121278 60605 7513 4585 8333 24238 942 2270 3486 14047 12707 7218 553

1
5768

- continuare -

Tulb.
mintal
e

Cu consum ilicit
de droguri Născuţi vii Decedaţi (din total ieşiţi din spital Cost / pat / zi

cu
durat

a

Prima Cu mal- din
care:

din care: din
care:

de
spita-

liz.
>365
zile

Total
din

care:

spitali-
zare

formaţii
conge-
nitale

Down Total sub
un an

Apendi-
cită Herni

e

Colecis-
tită

litiază
urinară

Total pt.
medi-

cament
e

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20 45 25 372 0 2018 71 3 14 1 0 0 0

10. Infecţii interioare din  spital
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R
ân

du
l Total Respiratorii Organe

Septicem
ie Total Pneumon

bronhopneu
m.

Digestive Urinare genitale
femei

A B 01 02 03 04 05 06 07
Total 01 73 5 29 19 2 5 0

Pediatrie 02 3 0 2 0 0 0 0

Nou născuţi 03 3 1 1

Obstetrică 04 1

Ginecologie 05 0

Chirurgie 06 10 1 1

ATI 07 13 2 9 9

Dializă 08 0

Alte secţii 09 43 3 16 9 2 4 0

- continuare -

R
ân

dd
ul

după: Decedaţi
Injecţii Plagă din care:

Cutanate Puncţii chirurgical
ă

Alte Total prin efectele
adverse ale

agenţilor terapeut
sub un an 1 - 4 ani

B 08 09 10 11 12 13 14 15
01 1 0 27 4 0 0 0 0

02 1

03 2

04 1

05

06 8

07 1 1

08

09 17 1

11. Boli infecţioase şi parazitare
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Boala Rd. Cazuri noi Boala Rd. Cazuri noi

A B 01 A B 01

Tuberculoză 01
329

Rubeolă
Total - din
care:

12 144

Hepatită
virală

Total - din care: 2 302 0 13 1

hepatită virală -
A

3 293 Difterie 14

hepatită virală -
B

4 9
Tetanos

0 15

Sifilis
Total - din care: 5 47 0 16

sifilis congenital 6 0 Poliomielită 17

Infecţie gonococică 07 6 2 Parotidită epidemică 18

Tuse convulsivă 08 1 0 Malarie 19

Rujeolă 09
213 2

9 Alte 20
154508

12. HIV, SIDA

Nr. cazuri noi
HIV

Nr. cumulativ HIV cazuri
seropozitive

Nr. cazuri noi
SIDA

Nr. total cazuri SIDA
rămase în evidenţă Nr. decese SIDA

01 02 03 04 05
2 19 223 11

ASPECTE IGIENICO-SANITARE
(AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ -

SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE  ŞI PROGRAME)
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1. Focare de toxiinfecţii alimentare

( nou apărute în perioada respectivă) Tabel T 16, TP; I, TD:C,
TL:L

2. Boli
profesionale

Nr. focare Nr. bolnavi Cazuri noi

01 02 01
16

3. % Copii sub un an respectiv sub doi ani imunizaţi contra:

Sub un an Sub doi ani
Tuberculozei Difteriei Tetanosului Tusei convulsive Poliomielitei Rujeolei

01 02 03 04 05 06
97.61 83.92 83,92 83,92 83.92 93.12

4. Consumul mediu pe zi de o persoană 5. Emisii de bioxid de sulf
(kg de o pers.)Tabel T 19, TP; I, TD:C,

TL:L

Total (kcal) Lipide (g) Proteine (g) Emisii de bioxid de sulf (kg de o pers.)

01 02 03 01

6. Vaccinări, rapeluri

Mediul
Vârst

a
(ani) R

ân
du

l Total
Anti-

haemophilus
influenzae tip

B

Anti-
amari
lice

Anti-
grip
ale

Antihepati
ta A

Antihepatită
B Antiholeric

Antipoliomielitice

V. PI

V R 3 doze R V V DI DII
3

doze R DI DII
3

doze 4 doze 5
doze

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total general 01 46024 48215 4442 4339 0
1706

6 517 212 4444 0 0 0 4442 4339
1611

5

Total urban 02 23277 24820 2013 2063 0
1041

4 0 88 2013 0 0 0 2013 2063 8051

din
care:
grupe

de
vârstă

0 - 2 ani 03 12781 7167 2013 2063 0 0 0 6 2013 0 0 0 2013 2063 0
3 - 4 ani 04 32 1243 0 0 0 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0
5 - 14

ani 05 145 9880
0 0 0 80 0 65 0 0 0 0 0 0 8051

15 ani şi
peste,

din care: 06 10319 6530

0 0 0 1031
9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

gravide 07 28 682 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total rural 08 22747 23395 2429 2276 0 6652 517 124 2431 0 0 0 2429 2276 8064

din
care:
grupe

de

0 - 2 ani 09 15479 7916 2429 2276 0 0 20 5 2431 0 0 0 2429 2276 0
3 - 4 ani 10 104 1421 0 0 0 4 76 24 0 0 0 0 0 0 0
5 - 14

ani 11 541 9993
0 0 0 25 421 95 0 0 0 0 0 0 8064
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vârstă 15 ani şi
peste,

din care: 12 6623 4065

0 0 0 6623 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gravide 13 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antitetanic
e Antitifoidice BCG Diftero-

tetanice (dT) Diftero-tetano-pertusis ROR Alte

V R V R V R V R 3 doze 4 doze 5 doze DI DII V R
C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 0 6481 0 0 5601 0 0 4707 4442 4339 4730 4858 3165 0 0
02 0 2306 0 0 2429 0 0 4461 2013 2063 2221 2294 1592 0 0
03 0 0 0 0 2429 0 0 0 2013 2063 978 2294 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243 0 0 0 0

05 0 59 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 1592 0 0

06 0 2247 0 0 0 0 0 4283 0 0 0 0 0 0 0

07 0 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 4175 0 0 3172 0 0 246 2429 2276 2509 2564 1573 0 0
09 0 0 0 0 3172 0 0 0 2429 2276 1088 2564 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1421 0 0 0 0

11 0 110 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 1573 0 0

12 0 4065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Testarea imunităţii

Mediul Vârsta (ani)

R
ân

dd
ul

Nr. persoane testate
Difterie Tetanos Rujeolă Hepatită B Tuberculoză

Total Pro- Total Pro- Total Pro- Total Pro- Total <10
mm

10 -14
mm

15
Mm

din
care:

tejate din
care:

tejate din
care:

tejate din
care:

tejate din
care:

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Total general 01 224 148 55 21
Total urban 02 96 64 24 8

Urba
n

0 - 1 ani 03 1 1 0 0
1 - 2 ani 04 8 8 0 0
3 - 6 ani 05 12 10 2 0

7 - 14 ani 06 23 19 3 1
15 ani şi
peste,

din care:
07

52 26 19 7

gravide 08 52 26 19 7
Total rural 09 128 84 31 13

Rural

0 - 1 ani 10 0 0 0 0
1 - 2 ani 11 11 10 1 0
3 - 6 ani 12 40 30 7 3

7 - 14 ani 13 31 22 6 3
15 ani şi
peste,

din care:
14

46 22 17 7

gravide 15 0 0 0 0

8. Alte aspecte ale activităţii igienico-sanitare

Mediul

R
ân

dd
ul

Alimente scoase din consum (kg) Control sanitar

Lapte şi derivate Carne, peşte şi
derivate Nr. amenzi aplicate Limitarea sau

suspendarea activităţii

A B 01 02 125 04

Total 01 98,24 148,443 8

Urban 02 23,4 43 82 5

Rural 03 74,84 105,443 43 3

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. VASILE ADRIAN MUREŞAN
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