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RAPORT  DE ACTIVITATE PE ANUL 2014

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

personalitate juridică subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de

sănătate publică la nivel local, 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 şi a calităţii actului medical în condiţiile

compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană.

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

IV. Activitatea financiar-bugetară

V. Activitatea de Resurse umane
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VI. Activitate relaţii publice, avizări/autorizări

VII. Activitate statistică

I. În domeniul supravegherii în sănătatea publică:

I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE

1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE

OBIECTIV GENERAL : Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli

care pot fi prevenite prin vaccinare .

Cuprinde subprogramul de vaccinări obligatorii şi subprogramul de vaccinări

opţionale pentru grupele de risc .

Obiectivele  şi activităţile cuprinse în Ord. MS 422/2013 - activităţi derulate :

a) asigurarea preluării şi,dupa caz, transportul vaccinurilor de la UNIFARM la DSP Mureş,

conform repartiţiei MS

b) depozitarea şi distribuirea vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale

c) supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate

d) centralizarea la nivel judeţean al necesarului de vaccinuri pe vârste şi tip de vaccin  şi

transmiterea datelor la Centrul Regional Cluj  şi INSP-CNSCBT Bucureşti

e) asigurarea instruirii personalului medical vaccinator cu privire la realizarea şi raportarea

vaccinărilor
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f) verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora în

condiţii de siguranţă maximă  la nivelul  furnizorilor de servicii medicale , înregistrarea şi

raportarea vaccinărilor

g) identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală şi organizarea de campanii

de vaccinare suplimentara pentru recuperarea restanţierilor

h) asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a RAPI în teritoriul judeţului

i) verificarea şi validarea înregistrărilor vaccinărilor efectuate în RENV de către maternităţi şi

toţi  medicii vaccinatori din judeţ

j) realizarea a 2 acţiuni de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice şi

raportarea datelor privind acoperirile vaccinale conform metodologiei

k) asigurarea  mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la

nivel judeţean

l) încheierea de contracte cu medicii de familie pentru furnizarea vaccinurilor şi decontarea

administrărilor de vaccinuri ,  conform calendarului de vaccinare

m) raportarea utilizării vaccinurilor şi stocurile rămase lunar /trimestrial /anual la INSP –

CNCSBT Bucureşti

Stadiul realizării obiectivelor si activităţilor propuse: realizat

Au fost asigurate toate tipurile de vaccinuri necesare pentru realizarea campaniilor de rutină  şi a

campaniilor şcolare precum şi vaccin antigripal pentru populaţia din grupele de risc şi vaccinul

antitetanic pentru vaccinarea gravidelor.

Indicatori de rezultat în anul 2014 , realizaţi cu vaccinuri primite de la MS  pentru :

1. campaniile de rutină şi şcolare şi recuperări la restanţieri :

- 5339 copii vaccinaţi cu BCG

- 3977 copii vaccinaţi cu vaccin Hep.B

- 9839 copii vaccinaţi cu DTPa-VPI-Hib-HepB

- 8578 copii  vaccinaţi cu  DTPa-VPI-Hib

- 7272 copii vaccinaţi cu ROR
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-10787 copii vaccinaţi cu  VPI

2. vaccinări opţionale cu vaccin repartizat de MS pentru persoane în grupe de risc :

- 43 gravide vaccinate cu VTA

-16158 persoane vaccinate antigripal

Stoc de vaccinuri la DSP - teritoriu  arondat , existent la 31.12.2014:

- BCG 12640 doze

- Hepatită B 4907 doze

- DTPa-VPI-Hib 2146 doze

- DTPa-VPI-Hib-HB 4607 doze

- ROR 9066 doze

- VPI 3959 doze

- dT                                             11950 doze

- DTPa 0 doze

- Vaccin gripal                              1379 doze

- Vaccin HPV 0 doze

- Vaccin VTA                                3200 doze

In anul 2014, pentru  vaccinările de rutină, conform calendarului naţional de imunizări  s-au

calculat următorii indici :

Acoperirea vaccinală cu DTP 3  doze  ( bază şi restanţieri ) :   84,85%

Acoperirea vaccinală la  ROR 1 doza  ( bază şi restanţieri ) :    86,65%

Acoperirea vaccinală la DTP 3 şi ROR 1 la copii lot de bază a fost calculată conform formulei

din Programnu PNI Ord MS / CNAS 1591 / 1110 din 30.12.2010.

Pentru estimarea acoperirii vaccinale în lunile februarie şi august 2014 s-au desfăşurat  două

anchete de sondaj la copii în vârsta  de 18 luni, respectiv 12 şi 24 luni
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Rezultatele activităţii de estimare a acoperirii vaccinale desfăşurate în anul 2014 :

Luna februarie 2014

Cohorta de copii cu vârsta de 18 luni ( născuţi în  luna iulie 2012) :

- vaccin BCG: 1 doză :  99,54 %

- vaccin hepatitic B 3 doze   87,79 %

- vaccin DTPa 4doze :  82,14 %

- vaccin VPI 4 doze :  82,14%

- vaccin Hib 4 doze :  82,14  %

- vaccin ROR 1 doză :  84,40 %

Luna august 2014

Cohorta de copii cu vârsta de 12 luni ( născuţi în  luna iulie 2013 ) :

- vaccin BCG: 1 doză : 97,84 %

- vaccin hepatitic B 3 doze : 82,90 %

- vaccin DTPa 4doze :  65,54 %

- vaccin VPI 4 doze : 65,54 %

- vaccin Hib 4 doze:  65,54 %

- vaccin ROR 1 doză : 70,36%

Cohorta de copii cu vârsta de 24 luni ( născuţi în  luna iulie 2012 ) :

- vaccin BCG: 1 doză :  99,60  %

- vaccin hepatitic B 3 doze : 91 %

- vaccin DTPa 4doze :  84,56%

- vaccin VPI 4 doze : 84,56 %

- vaccin Hib 4 doze:  84,56 %

- vaccin ROR 1 doză : 86,70 %

Campanii suplimentare de vaccinare în  comunităţi cu acoperire  vaccinală  suboptimală

:
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1. În perioada 20-27 aprilie 2014 , în colaborare cu medicii de familie  au fost  administrate :  20

doze vaccin hexavalent , 14  doze ROR ,  24 doze vaccin pentavalent

2. În mai 2014 s-a primit de la INSP-CNSCBT planul de măsuri care să fie implementat în

teritoriul arondat în perioada iulie- decembrie 2014, cu prim obiectiv asigurarea vaccinării

antipoliomielitice de rutină şi recuperarea restanţierilor.

Activităţi realizate :

- informarea tuturor medicilor de familie, medici specialişti interesaţi şi a cabinetelor de

vaccinare internaţională asupra acestei stări de urgenţă de sănătate publică decretată de OMS

pentru înţelegerea importanţei acţiunilor de recuperare a restanţelor la vaccinare , după

verificarea antecedentelor vaccinale  a tuturor copiilor din teritoriu , inclusiv a celor neinscrişi în

listele medicilor de familie

- verificarea datelor de catagrafie cu copiii restanţieri la vaccinarea antipoliomielitică în vederea

recuperării lor cu VPI în lunile următoare la grupele de vârstă 13-23 luni respectiv la grupa de

vârsta 2-6 ani, centralizarea datelor primite de la medicii de familie, estimarea dozelor de vaccin

polio necesare pentru recuperare şi comunicarea lor la CRSP Cluj şi CNSCBT

- începând cu luna iulie 2014 s-a repartizat vaccinul necesar pentru recuperarea la vaccinarea

antipolio a copiilor restanţieri şi vaccinările efectuate , 275 doze, au fost Raportate la CRSP Cluj

şi CNSCBT

3. În luna octombrie 2014 s-a organizat o campanie de recuperare la vaccinare în 2 localităţi din

judeţ unde se înregistrează rate scăzute de acoperire. Cu această ocazie au fost administrate 20

doze ROR, 10 doze vaccin hexavalent şi 10 doze vaccin pentavalent

Campaniile şcolare de vaccinare – an 2014 :

1. În trimestrul I  2014 s-au organizat recuperări  la  vaccinare, copii de vârsta şcolară ,

restanţieri din campaniile de vaccinare din trimestrul IV 2013 :

- campania de vaccinare cu ROR  a elevilor din clasele a-I  an şcolar 2013/2014 - 63

copii – acoperirea vaccinală finală 94,25%.
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- campania de vaccinare cu VPI la clasa pregătitoare şi clasa a I a an şcolar 2013/2014

859 copii recuperaţi , respectiv 932 copii recuperaţi la această vaccinare: acoperire

vaccinală finală 94,20% la clasa a II a şi 90,21% clasa pregătitoare

2 .   În trimestrul IV au fost organizate 2 campanii de vaccinare şcolare :

- campania de vaccinare cu ROR clasa I an scolar 2014/2015 (aprox 50% teritoriu)

catagrafiaţi  2810,   vaccinaţi 2593 acoperire vaccinală 92,27%

- campania de vaccinare cu VPI la clasa pregătitoare an şcolar 2014/2015 catagrafiaţi

5427 ,vaccinaţi   4595 acoperire vaccinală 84,66%

- campania de vaccinare cu VPI la clasa a II a an şcolar 2014/2015 catagrafiaţi 4572

vaccinaţi 4062  acoperire vaccinală 88,84%

În luna noiembrie 2014 au fost primite de la UNIFARM conform repartiţiei MS 3200

doze vaccin VTA. S-au repartizat medicilor de familie 1456 doze din care până în prezent au fost

utilizate pentru vaccinarea antitetanică la gravide  43 doze, restul fiind în stoc în teritoriu. În

stocul DSP la 31.12 2014 sunt 1744 doze din acest tip de vaccin .

În  trimestrul IV  s-au primit  11030 doze de vaccin antigripal  pentru vaccinarea

persoanelor din grupele de risc  recomandate de MS . Până la finele anului 2014 au fost vaccinate

9651 persoane , după cum urmează :

- bolnavi cronici : vaccinate 2306 persoane

- gravide: vaccinate 17 persoane

- personal medical : vaccinate 1183 persoane

- adulţi şi copii din instituţii de ocrotire socială : vaccinate 64 persoane

- persoane în vârstă de 65 ani şi  peste : vaccinate 6051 persoane

- persoane din CMJ Mureş vaccinate antigripal 30

În cursul anului 2014 nu au fost declarate /anchetate cazuri de RAPI

În luna septembrie 2014 s-a întocmit şi înaintat necesarul de vaccinuri pe sortimente,

defalcat pe trimestre pentru anul 2015 şi a fost înaintat la INSP-CNSCBT
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În vederea menţinerii lanţului de frig, transportul vaccinurilor necesare pentru rutina şi

campanii şcolare  se realizează prin firma autorizată de a presta astfel de servicii , recepţia

vaccinurilor şi păstrarea evidenţelor este condusă de persoana desemnată din cadrul

compartimentului.

Vaccinurile se păstrează în camerele de frig de la DSP şi se eliberează lunar către

cabinetele medicale, asigurându-se menţinerea lanţului de frig. Pentru zone mai îndepărtate, se

asigură transportul vaccinurilor la cabinetele medicilor de familie cu maşini DSP, în cutii

frigorifice.

- monitorizarea  modului de funcţionare şi înregistrare a temperaturilor la cele 2 camere

de frig în scopul detectării oricărei abateri de la temperatura optimă de păstrare a

vaccinurilor şi luarea de măsuri imediate de remediere

- personalul desemnat verifică zilnic înregistrarea automată a temperaturilor de pe

diagramele celor 2 camere de frig şi verifică / înscrie temperaturile zilnice de 2 ori /zi la

frigiderele destinate păstrării vaccinurilor;

- DSP dipune de un generator de curent electric care intră automat în funcţiune în cazul

întreruperilor temporare de curent electric

- în cursul anului 2014  nu au fost deficienţe în asigurarea lanţului de frig la nivelul DSP

- DSP are contract pentru  mentenanţa cu o firmă specializată pentru camerele de frig

Vaccinurile necesare pentru realizarea programului sunt repartizate şi eliberate ţinând

cont de stocurile de la nivelul furnizorilor de servicii şi numărul de copii catagrafiaţi , însoţite de

proces verbal de predare- primire.

Cu ocazia distribuirii vaccinurilor de rutină /campanii şcolare s-a verificat funcţionarea şi

conducerea graficului de temperatură din frigiderele destinate  păstrării vaccinurilor la nivelul

cabinetelor medicilor vaccinatori, administrarea vaccinurilor în condiţii de siguranţa şi modul de

înregistrare şi raportare la DSP

Formularele de catagrafie  pentru copii eligibili la vaccinare pentru campaniile lunare de rutină

şi şcolare, sunt verificate la înaintarea lor în scris (predare personală , format electronic sau prin

fax)
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Formulare de raportare a utilizării vaccinurilor, întocmite de către maternităţi şi fiecare medic

vaccinator pentru luna precedentă sunt înaintate în scris şi verificate de către persoane

desemnate. Pentru realizările vaccinale în cadrul campaniilor şcolare, sunt aduse tabelele

nominale cu CNP-urile beneficiarilor vaccinărilor şi data de vaccinare, iar la terminarea

perioadei de recuperări sunt centralizate listele cu numărul de copii rămaşi nevaccinaţi precum şi

motivele nevaccinării.

Au fost  verificate de medicii epidemiologi şi deconturile lunare de justificare a

consumului de vaccinuri lunar la toţi medicii de familie din judeţ. Verificarea introducerii

corecte a vaccinărilor efectuate de medici în RENV, precum şi completarea corectă a

formularelor de raportare, a consumului de vaccinuri -se realizează lunar . Pentru realizările

vaccinale în cadrul campaniilor şcolare, sunt primite/verificate tabelele nominale cu CNP-urile

beneficiarilor vaccinărilor.

Trimestrial  au fost solicitate /verificate datele de la medicii de familie, noile formulare de

comandă pentru produsele  provenite din achiziţii publice, pentru trimestrul următor.

Se asigură asistenţa tehnică la solicitarea medicilor şi reinstruirea personalului medical la

cerere individuală privind introducerea datelor de vaccinare în RENV.

În anul 2014  s-au încheiat contracte pentru furnizare de vaccinuri  cu 315 medici de

familie din care 195 au încheiat şi contract pentru decontarea administrăii vaccinurilor;

- lunar se primesc şi verifică formularele de decont, vaccinurile efectuate, însoţite de

cererea justificativă, decontul, raportul generat de RENV în format PDF cu semnatura

electronică şi factura emisă de medicul vaccinator; se trimit facturile respective la serviciul

financiar – economic al DSP, iar documentele justificative sunt păstrate la compartimentul

Epidemiologie;

- la semnarea actului adiţional/contract individual după caz, s-a rediscutat cu medicii de

familie modul corect de completare a anexelor la contracte şi orice alte nelămuriri legate de

contract .
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2. SUBPROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR

TRANSMISIBILE PRIORITARE

Obiectiv general: - depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor

transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora la nivel

naţional şi internaţional

- asigurarea funcţionării optime a sistemului de alertă precoce şi răspuns

rapid şi instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control în focarele de boli transmisibile.

În cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile (culegerea,validarea, analiza,

interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice) au fost introduse in supraveghere şi clasificate

/ validate 808 Fişe Unice de Raportare.

Numărul Fişelor Unice de Raportare introduse în supraveghere şi clasificate / validate  în anul

2014 :

Boala Nr. Total
FUR

introduse

Confirmate Infirmate Posibile Probabile

număr % număr % număr % număr %

Sifilis recent 34 34 100
Gonoree 2 2 100
HVA 473 436 92,17 37 7,82
HVB 6 6 100
HVC 1 1 100
Shigelloza 11 10 90,90 1 9,09
Salmoneloză 43 43 100
TIA 11 1 9,09 2 18,18 8 72,72
Botulism 2 2 100
Scarlatina 34 31 91,17 3 8,82
Rubeola 3 3 100
Pertusis 9 2 22,22 7 77,77
Meningita
meningococica

3 2 66,66 1 33,33

Meningite
bacteriene

6 2 33,33 4 66,66

Meningite virale 14 14 100
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Encefalita inf. pr. 1 1 100
Encefalita
West Nile

1 1 100

Boala Lyme 5 2 40 3 60
Leptospiroza 21 2 9,52 19 90,47
Bruceloza 1 1 100
PAF 1 1 100

Numar FUR  validate raportat la numar FUR raportate :  682

Au fost introduse 682 Fişe Unice de Raportare BT, din care:

- 577 (   84,60 %) confirmate cu diagnostic etiologic precizat,

- 77    (   11,29    %) infirmate pe baza rezultatelor de laborator,

- 28     (    4,10   % ) probabile

Boli transmise aerian :

Meningită meningococică : raportate 3 cazuri suspecte din care 2 au fost confirmate

etiologic serogrup B şi un caz probabil confirmat clinic

- 1 sugar în vârstă de 2 luni, din mediul urban cu evoluţie clinică favorabilă confirmate

etiologic serogrup B

- 1 copil de 3 ani, de sex masculin, din mediul rural, fără colectivitate, cu evoluţie

clinică favorabilă confirmate etiologic serogrup B

- un copil de 7 ani, de sex masculin, din mediul rural, cu colectivitate, confirmat

clinic, cu evoluţie letală

In toate cazurile s-a efectuat chimioprofilaxia contacţilor de familie.

Meningita bacteriană:  au fost raportate 6 cazuri suspecte, din care 2 au fost confirmate

prin cultură :

- 1 caz Streptococ pneumoniae din mediul rural de sex feminin, în vârstă de 6o ani

- 1 caz Morganella morganii din mediul rural de sex masculin, în vârstă de 65 ani

Evoluţia clinică în toate cazurile a fost favorabilă.
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Meningita virală : au fost raportate 14 cazuri de meningite cu lichid clar din care 2 după

investigaţie cu laboratorul au fost etichetate probabil Meningită virală cu virus West Nile fără

legătură epidemiologică.

Varicela : morbiditate prin varicelă a fost 300,99 la 0/0000 locuitori . Au fost raportate

1658 cazuri din care  931 ( 56 % ) din mediul urban şi 727 ( 44% ) din mediul rural. 89 % a

cazurilor au fost înregistrate în trimestrele I, II, IV. Grupele de vârstă cele mai afectate : 5-9 ani –

479 cazuri, 10-14 ani – 312 cazuri. Din cele 1658 cazuri 23 a necesitat spitalizare, în 9 cazuri

având complicaţii. Nu au fost înregistrate decese.

Scarlatina : raportate 34 cazuri suspecte şi confirmate etiologic 31, din care 58 % din

mediul urban.

- grupa de vârstă cea mai afectată : 5-9 ani – 12 cazuri (39 %).

Cazurile au  apărut sporadic şi întro colectivitate de copii preşcolari / şcolari din mediul

rural.

- nr. secreţii faringiene recoltate :  53  în colectivităţi, toate cu rezultate negative.

Gripa :

În cadrul supravegherii de rutină a gripei, infecţiilor acute respiratorii şi a infecţiilor

respiratorii severe au fost raportate 137541 cazuri de IACRS, 9196 cazuri de pneumonii virale şi

37131 cazuri de infecţii acute a căilor respiratorii inferioare.

Repartiţia cazurilor a fost aproape egală în mediul urban şi rural.

În cadrul supravegherii sentinelă :

Au fost înregistrate 21 cazuri de gripă din care:

- 2 gripe clinice

- 19 confirmate din 71 probe recoltate şi trimise la I. Cantacuzino :

- din 7 cazuri de ILI 5 cazuri tip AH3, 2 cazuri AH1pdm09 ( 1 deces ),

- din 12 cazuri de SARI 6 cazuri AH3 (1 deces), 6 cazuri AH1pdm09 ( 3 decese )
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Au fost înregistrate 5 decese prin gripă confirmat cu laborator, 4 cazuri între 40-50 ani

confirmat cu virusul tip A subtip H1 pdmo9 şi un caz la 62 ani confirmat cu virusul tip A subtip

H3. Fiecare caz a avut în antecedente una sau mai multe factori de risc şi nu au fost vaccinaţi cu

vaccin gripal.

În cadrul supravegherii SARI au fost raportat şi investigate un caz din judeţul Gorj,

confirmat cu virus gripal tip A, cu evoluţie letală.

În cadrul  campaniilor de vaccinare antigripală la grupele de risc, s-au vaccinat 16128

persoane cu vaccin gripal trivalent, din care 6507 persoane în luna ianuarie şi 9621 în trimestrul

IV a anului.

Boli prevenibile prin vaccinare :

Paralizie acută flască: a fost raportat, investigat şi infirmat un caz de PAF la un copil de 4

ani, din mediul urban, din colectivitate, vaccinat cu 4 doze VPI. Produsele patologice au fost

recoltate de la bolnavă şi de la 5 contacţi din colectivitate conform metodologiei. Rezultatele au

fost negative.

Tuse convulsivă : au fost raportate şi investigate 9 cazuri din care 2 au fost confirmate:

- 1 caz de 2,7 ani nevaccinat din mediul rural

- 1 caz de 2,6 ani nevaccinat din mediul urban

Rubeola/Rujeola : au fost raportate şi investigate 3 cazuri sporadice de suspect rubeolă :

- 1 sugar de 8 luni din mediul rural nevaccinat ROR, s-a confirmat caz de rujeolă

- 1 gravidă de 38 ani contact cu cazul confirmat de rujeolă – infirmat

- 1 sugar de 8 luni din mediul rural, nevaccinat ROR - infirmat

Hepatitele virale

Hepatita virală A – Morbiditate a fost 79,15 % la 0 / 0000 locuitori. Au fost raportate şi

investigate cu laboratorul  473 cazuri, confirmate 436.  Mediul de provenienţă:  285 (65,36 % )

cazuri din mediul rural şi 151 ( 34,64 % ) cazuri din mediul urban.
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Grupele de vârstă cele mai afectate 5- 9 ani  154 cazuri

10-14 ani    97 cazuri

Cazurile au apărut sporadic şi în focare  în comunităţi de rromi în mediul rural, în condiţii

igienico – sanitare foarte precare şi în colectivităţi de copii.

Măsuri luate în focare în colaborare cu medicii de familie :

 Vaccinarea antihepatita A a  copii contacţi de colectivitate până la 14 ani

 Alocarea de substanţe dezinfectante pentru suprafeţe şi a mâinilor

 Raportarea cazurilor şi introducerea lor în RUBT

 Supravegherea contacţilor prin medicul de familie

 Educaţia  sanitară  a  elevilor din şcoală  privind  măsurile  de prevenire a

transmiterii bolii.

Pentru vaccinarea copiilor contacţi în focarele raportate au fost utilizate 500 doze.

Hepatita virală acută B: au fost raportate şi confirmate 8 cazuri, 5 în mediul urban şi  3

cazuri în mediul rural, de sex feminin şi 5 cazuri de sex masculin. Toate cazurile au fost

raportate la adulţi între vârsta de  25 şi 45 ani şi sunt nevaccinate. La 2 din cazuri,  contacţilor de

familie li s-au administrat vaccin hepatitic B adult.

Din cei 8 bolnavi au avut în antecedente factori de risc : călătorit / trăit în străinătate : 2 (

Italia,   Spania ),  trăit în străinătate cu mai mulţi parteneri 1.

Hepatită virală acută C: a fost raportat şi confirmat o bolnavă de hepatită virală acută tip

C, în vârstă de 58 ani, menajeră în Ungaria.

Zoonoze:

Au fost raportate şi investigate cu laboratorul 5 cazuri  Boala Lyme din care 2 confirmate

serologic :

- 1 copil de sex feminin, în vârstă de 8 ani, din mediul urban

- 1 adult de sex feminin, în vârstă de 60 ani, din mediul urban, Borrelioză Lyme cronică

Boli transmise prin aliment, apă sau mediu :
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Toxiinfecţie alimentară: Un eveniment de suspect toxiinfecţie alimentară apărută întro

colectivitate de copii – un liceu.

- nr. consumatori 22 – au consumat cartofi prăjiţi

- nr. bolnavi 18 din care 8 internate.

- examenele coprobacteriologice şi secreţiile nazo-faringiene recoltate de la 3 bolnavi şi

de la 2 angajaţi au fost negative

- probele de salubritate ( 10 probe ) şi probele de alimente toate au corespuns Ordinelor în

vigoare

Investigările au fost insuficiente, motiv pentru care focarul a fost clasificat probabil.

Botulism : au fost raportate, investigate şi confirmate 4 cazuri de botulism – toate cu

toxină botulinică tip B prezentă:

- un adult în vârstă de 31 ani , de sex masculin, din mediul rural, zilier. Bolnavul cu

condiţii igienico - sanitare precare a consumat carne de porc şi preparate de carne, prelucrate în

gospodărie proprie.

Evoluţia sub tratament a fost net favorabilă. La cele 4 probe de alimente recoltate :

toxină botulinică absentă. Alimentele suspecte aflate la domiciliu au fost blocate de către DSP –

DSV

- un adult în vârstă de 48 ani , de sex masculin, din mediul rural, preot. Bolnavul cu

condiţii igienico - sanitare bune a consumat carne de porc prăjită păstrată în untură la borcan

preparată în luna decembrie 2013 în gospodăria proprie. Carnea de porc astfel păstrată a fost

consumată în totalitate.

Evoluţia sub tratament specific a fost net favorabilă. Cei 4 contacţi de familie

consumatori de alimente sunt sănătoşi.

- 2 adulţi din judeţul Harghita în vârstă de 47 respectiv 21 ani, de sex masculin, din

mediul rural, muncitori sezonieri în Germania. Bolnavii au consumat în Germania ( localitatea

Fulda ) crenvuşti în conservă cumpărat în magazinul Kaufland şi cârnaţi afumaţi preparaţi în

gospodăria proprie.

Formă clinică uşoară în ambele cazuri, evoluţia sub tratament a fost favorabilă.



17

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL
2014

Leptospiroza: au fost investigate 21 cazuri suspecte din care s-a confirmat 2, de sex

masculin,  din mediul rural, în vârstă de 40 respectiv 54 ani. 1 caz a fost cu L. Australis.

Evoluţia clinică a fost favorabilă.

Salmoneloze : au fost raportate, internate, investigate şi confirmate 44 cazuri ( toate

salmonelă SSP), cu repartiţie aproape egală în mediul urban şi rural. 30 cazuri au fost înregistrate

în perioada supravegherii.

Shigeloza : din cele 11 cazuri raportate, internate şi investigate 10 au fost confirmate,

toate înregistrate în perioada supravegherii. Etiologia : 1 caz shigella flexneri, 1 caz shigella

dysenteriae, 8 cazuri shigella sonnei.

Boală diareică acută : au fost raportate 554 cazuri cu repartiţie aproape egală în mediul

urban şi rural.

401 cazuri ( 72,38 % ) au fost înregistrate în perioada mai - octombrie.

Grupa de vârstă cea mai afectată este 5-9 ani : 77 cazuri ( 13,89 % ).

Maladii transmise sexual :

Sifilis :

În cursul anului au fost declarate  53 cazuri de sifilis din care 6 gravide şi 2 cazuri de

gonoree .

Boala Total Mediu de provenienţă Sex
Urban Rural Feminin Masculin

Sifilis 53 30 23 23 30
Gonoree 2 2 0 0 2

Consilierea şi testarea gratuită a gravidelor:
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-pentru depistarea sifilisului au fost testate 253 gravide,  cu 10 ( 3,95 % ) rezultate

pozitive.

Din cele 10 depistate cu serologie pozitivă toţi au fost tratate gratuit.

Depistarea şi investigarea cazurilor de sifilis congenital la nou-născutul viu:

- pentru depistarea sifilisului congenital au fost testate 37 cupluri mamă-nou născut -

faţă de 20  cupluri testate în anul 2013. În toate cazurile rezultatele au fost negative. Nu

au fost declarate sifilis congenital la nou-născut viu.

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 si materialele sanitare necesare

pentru intervenţie in focare de boală transmisibilă.

Au fost achiziţionate 250 doze de vaccin hepatitic A pediatric.

Stoc de vaccin la DSP la data de 31.12.2014 : 97 doze vaccin hepatitic A pediatric

1744 doze vaccin VTA

5 doze vaccin hepatitic B tip adult.

95 doze vaccin gripal

În urma ploilor torenţiale în luna iunie au fost raportate în două localităţi 170 grădini,

curţi şi fântâni    inundate. Au fost catagrafiaţi şi vaccinaţi 20 copii sub 14 ani antihepatită A. La

solicitarea medicului   de familie au fost repartizate 10 doze de vaccin antitetanic. Pentru

dezinfecţia gospodăriilor au fost distribuite 80 kg var cloros.

Pe parcursul anului s-a asigurat schimbul de informaţii specifice şi colaborare

interjudeţeană în probleme de epidemiologie.
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I.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL

INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ŞI MONITORIZARE A UTILIZĂRII

ANTIBIOTICELOR ŞI A ANTIBIOTICO- REZISTENŢEI

INFECŢII NOSOCOMIALE – SISTEM RUTINĂ

În cursul anului 2014 au fost raportate şi investigate 106 cazuri de infecţii nosocomiale,

din care 99 cazuri au fost examinate la laboratorul.

Incidenţa la nivel de judeţ - pe tip de secţii:

NR. JUDET
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I N 106 6 0 1 3 24 44 0 2 4 22
externati 11.403 450 0 192 787 4816 2237 0 611 675 1635

% incidenta
pe sectii 0,93 1,34 0 0,52 0,39 0,50 1,97 0 0,33 0,60 1,35

Infecţiile nosocomiale au fost raportate de 5 spitale publice din judeţ:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş – 70 cazuri

- Spitalul Clinic Judeţean Mureş – 7 cazuri

- Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant – 13 cazuri

- Spitalul Municipal ,,Dr. Gh. Marinescu,, T-veni – 8 cazuri

- Spitalul Orasenesc ,,Dr. Valer Russu,, Ludus – 8 cazuri

Incidenţa cazurilor de IN pe spitale 2011 – 2014
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* Din anul 2011 IBCVT este inclus în structura SCJUM, iar din a doua jumătate a anul 2013

redevine instituţie de sine stătătoare, cu structură proprie ( IUBCVT ).

Începând cu semestrul II al anului 2014, conform metodologiei, a fost introdusă

depistarea, înregistrarea şi raportarea lunară şi săptămânală de către unităţile sanitare cu paturi

publice şi private a Infecţiilor Clostridium Difficile.

Au fost înregistrate şi raportate 61 cazuri confirmate de către 5 unităţi sanitare din cele 14

existente :

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş – 22 cazuri

- Spitalul Clinic Judeţean Mureş – 32 cazuri

- Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant – 1 caz

- Spitalul Municipal ,,Eugen Nicoara” Reghin – 5 cazuri

- Spitalul Orasenesc ,,Dr. Valer Russu,, Ludus – 1 caz

INFECŢII NOSOCOMIALE – SISTEM SENTINELĂ

Unitate sanitară sentinelă: Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tg Mureş

Nr
crt

Spital 2011 Incidenta 2012 Incidenta 2013 Incidenta 2014 Incidenta

1 SCJUM 47 0,57 % 52 0,43 % 97 0,73 % 70 0,95%
2 IBCVT* - - - - 2 1,05 % 13 1,04%
3 SCJM 5 1,03 % 1 0,45 % 2 0,63 % 7 0,40%
4 REGHIN 4 1,17 % 5 1,67 % - - - -
5 LUDUS 3 1,88 % 3 1,36 % 2 0,87 % 8 1,06%
6 T.VENI 21 1,52 % 20 1,34 % 14 1,57 % 8 1,39%
7 SIGHISOARA 4 3,14 % - - 6 0,97 % - -

84 81 123 106
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I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului:

A. La nivelul DSP:

- Număr de acţiuni specifice implementării metodologiilor specifice programului:

42 activităţi

B.1.  Activităţi de implementare a metodologiei specifice

 Secţiile spitaliceşti selectate pentru supravegherea infecţiilor nosocomiale în sistem

sentinelă sunt:

Secţia clinică ATI adulţi

Secţia clinică Chirurgie generală I

Secţia clinică Chirurgie generală II

Secţia  Ortopedie şi Traumatologie

Secţia  Neurochirurgie

 Impreuna cu medicii curanţi din secţiile sentinelă s-au identificat cazurile de infecţii

nosocomiale care se încadrează în criteriile clinice şi paraclinice descrise de metodologia

în vigoare.

B.2. Indicatori realizaţi:

Activitatea a)

Activitatea a) Supravegherea infectiilor nosocomiale in sistem sentinela

a) Indicatori fizici:

a.1. Nr  infecţii nosocomiale depistate în sistem sentinelă = 35,
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din care: - secţia  clinică ATI adulţi = 30

- secţiile chirurgicale = 5

a.2. Nr. infecţii nosocomiale investigate cu laboratorul = 35

a.3. Nr. infecţii nosocomiale cu dg. etiologic şi antibiogramă = 35

b) Indicatori de eficienţă:

b.1.cost mediu/acţiune de depistare infecţie nosocomială =   lei

c) Indicatori de rezultat :

c.1.  Rata de incidenţă : - ATI - 1,65 %

- chirurgie – 0,07 %

c.2.  Procent cazuri infecţii nosocomiale investigate cu laboratorul = 100%

c. 3. Procent cazuri infecţii nosocomiale confirmate etiologic şi cu antibiogramă din

totalul cazurilor cu etiologie identificată = 100%

Activitatea b) Supravegherea rezistenţei la antibiotice şi utilizarea prudentă a

antibioticelor

a) Indicatori fizici:

a.1 Nr. tulpini microbiene izolate şi caracterizate din punct de vedere al rezistenţei la

antibiotice  in unitatea sanitară cu paturi sentinelă:

- 37 tulpini izolate la cele 35 infecţii nosocomiale raportate în sistem sentinelă, după

cum urmează:

ATI: total tulpini – 31, din care: 11 Klebsiella pneumoniae, 6 Pseudomonas aeruginosa, 7

Acinetobacter baumanni, 2 Providencia Stuarti, 2 Serratia marcescens, 3 Stafilococ auriu
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Secţii chirurgicale: total tulpini – 6, din care: 2 Stafilococ auriu, 2 Klebsiella pneumoniae,

1 Serratia marcescens, 1 Enteroccocus faecium

- 152 tulpini invazive

- 2172 tulpini izolate in unitatea noastra si caracterizate din punct de vedere al

antibioticorezistenţei cuprinse în Anexa B.1.

b) Indicatori de eficienţă:

b.1 cost mediu pe confirmare diagnostic şi caracterizarea rezistenţei la antibiotice = 42,94

lei

II. Motivaţia pentru care nu au fost îndeplinite activităţile specifice

- Atât numărul de infecţii nosocomiale cât şi rata de incidenţă a acestora depistate în

sistem sentinelă pentru secţii chirurgicale cât şi ATI este sub cel prevăzut în Normele tehnice de

realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013-2014, care prevăd pentru secţiile

chirurgicale între 30-100 cazuri/trimestru şi o rată de incidenţă de 3%, iar pentru secţiile ATI

între 60-270 cazuri şi o incidenţă de 6% şi datorită complianţei mai reduse a unor medici şi a

unor secţii în raportarea infecţiilor nosocomiale.

III.  Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor  şi evaluarea impactului

- Stabilirea  împreună  cu forurile ierarhice superioare (Institutul Naţional de Sănătate

Publică Bucuresti, DSP Mureş) a unor criterii de raportare a datelor mai clare şi mai

semnificative pentru scopul urmărit, ţinând cont de notele referitoare la calculul costurilor medii

pe investigare cu laboratorul a unei IN şi de confirmare diagnostic şi caracterizare a rezistenţei

microbiene.

- Lista materialelor pentru diagnosticul/confirmarea infecţiilor nosocomiale  şi caracterizarea

rezistenţei microbiene care pot fi achiziţionate pe program să  fie menţionat  explicit în

metodologie.
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IV. Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportate la costurile medii

propuse la nivel naţional

a) cost mediu / acţiune de depistare a unui caz de IN = 728,7 lei, este mai mare decat la nivel

naţional  (200 lei). Au fost raportate cheltuielile cu furnituri de birou şi cheltuieli de personal şi

deplasare, în valoare de 25.507 lei  la cele 35 infecţii nosocomiale raportate.

b)  cost mediu/investigare la laborator pentru un caz de IN= 2664,8 lei, mai mare decât cel la

nivel naţional de 250 lei,  având în vedere ca totalul cheltuielilor din laborator pe PN  în valoare

de 93.269  lei au fost raportate la cele 35 infecţii nosocomiale raportate, deşi materialele au fost

folosite la diagnosticul etiologic şi antibioticorezistenţa la toate tulpinile identificate izolate şi

caracterizate din punct de vedere al rezistenţei la antibiotice din toate secţiile spitalului .

c) cost mediu /confirmare diagnostic şi caracterizare a rezistenţei microbiene  =42,94 lei, mai

mic decat la nivel naţional (250 lei) datorită faptului că doar o parte din cheltuielile din laborator

sunt materialele achiziţionate pe program. La calculul indicatorului  au fost luate în considerare

cheltuielile cu reactivi şi  materiale de laborator achiziţionate din  PNI.5,   în valoare de 93.269

lei, care s-au raportat la cele 2172 tulpini microbiene izolate din tot spitalul.

ACTIVITATEA DE AVIZARE /AUTORIZARE SANITARĂ

Acordarea Autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru obiectivele a căror dosare au fost

repartizate de Biroul de avize şi autorizări din cadrul DSP Mureş în anul 2014, s-a bazat pe

respectarea legislaţiei sanitare în vigoare : Legea 95/2006 , Ord MS 1030/2009 ,OrdMS

251/2012 si Ord.MS 1185/2012.

Nr.dosare primite şi rezolvate  252  din care :

- ASF cu declaraţie pe propria răspundere eliberate 12

- ASF cu referat de evaluare eliberate 154

- Vize sanitare anuale ASF eliberate 10
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- avize sanitare eliberate 28

- negaţie ASF  3

- ASF anulate la cererea titularului 47

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGAŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

LABORATOR MICROBIOLOGIE –acreditat RENAR cu certificatul de

acreditare nr. LI 601/2013 conform standardului SR EN ISO 17025/2005

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Laboratorul de Microbiologie a efectuat în anul 2014 următoarele determinări microbiologice ce

au vizat supravegherea şi controlul bolilor infecţioase şi controlul factorilor de mediu de viaţă şi

muncă, atât în cadrul programelor naţionale de sănătate cât şi analize la cerere , contra cost:

Supravegherea şi controlul bolilor infecţioase:

- Pentru supravegherea şi controlul anginei streptococice s-au analizat    80    probe de exudat

faringian din care   1  probă a fost pozitivă.

Rezultatele analizelor au fost comunicate medicilori şcolari pentru supravegherea colectivităţilor

şi dispensarizarea cazurilor confirmate.

- Pentru supravegherea bolii diareice şi pentru controlul periodic al personalului din sectorul

alimentar s-au lucrat  576   coproculturi cu 2204   determinări pentru Salmonella, Shigella şi

Yersinia enterocolitică. Din totalul probelor examinate  2 probe au fost pozitive pentru

Salmonella şi 2 probe au fost pozitive pentru E. Coli enteropatogen
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- S-au examinat  671 probe materii fecale cu   671 determinări pentru protozoare şi helminţi

intestinali atât în scop diagnostic cât şi în scop profilactic; din totalul probelor               au fost

pozitive:  4  probe pozitive pentru Giardia Lamblia, 2 probe pozitive pentru Ascaris

lumbricoides,   27   probe pozitive  pentru Hymenolepis.

- În cadrul Programelor Naţionale de Supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA s-au

efectuat 563  testări cu  37  probe pozitive confirmate prin metoda Western Bloot la INCDMI

Cantacuzino Bucureşti. Testările au vizat atât cazurile suspecte de infecţie HIV/SIDA cât şi

persoanele din categoriile de risc: pacienţi cu infecţie cu transmitere sexuală, bolnavi TBC,

gravide, personal medico-sanitar, persoane care au avut contact cu o persoană infectată HIV.

- Pentru supravegherea şi control al bolilor cu transmitere sexuală s-au analizat         probe

de sânge 471 cu  922    testări (VDRL, TPHA şi ELISA IgM) în vederea depistării infecţiei

luetice ; din totalul probelor   244   probe au vizat controlul gravidei,  74 probe pentru

suspiciune Sifilis congenital ( 37 Cupluri mama /nou născut) şi  406 probe pentru controlul

profilactic la cerere.

- Pentru investigarea etiologică a Hepatitei virale( A,B si C) s-au efectuat urmatoarele

testări:

- Ac IgM HAV - 251 testări, cu 193 probe pozitive

- AgHBs - 71     testări, cu      5   probe pozitive

- Ac HCV - 54 testări, cu      1   probă pozitivă

De asemenea au fost prelucrate şi trimise la Laboratoarele de referinţă din cadrul Institutului

Cantacuzino Bucureşti  un număr de  177     probe pentru identificare şi confirmare.

În cadrul monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă s-au

efectuat analize microbiologice pentru: apa ( potabilă, bazine de înot), aliment          ( producţie

şi desfacere) şi expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici.
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1. Pentru analiza microbiologică a apei s-au analizat :

- 1557        probe apă potabilă ( apa de reţea, apa de fântână, izvor captat), cu   5594

determinări microbiologiice (  326   determinari  necorespunzătoare pentru Ecoli şi

Streptococi fecali). În urma analizei s-a constatat ca  326  probe de apă sunt

necorespunzătoare.

- 5    probe apă de masă îmbuteliate ,   20  determinări microbiologice        probe au

fost corespunzătoare

- 20     probe apă minerală naturala imbuteliată,cu  80 determinări microbiologice;

toate probele au fost corespunzătoare

- 144   probe de apă din bazine de înot , cu 720 determinări microbiologice

Buletinele de analiză microbiologică - apa au fost predate Compartimentului de Igiena a

Mediului pentru interpretarea rezultatelor şi recomandări.

2. Pentru analiza microbiologică a alimentului s-au analizat 559  probe ,pentru care s-

au efectuat  1515 determinări microbiologice : Enterobacteriacee, Salmonella,  Bacterii

coliforme , E.coli , drojdii şi mucegaiuri , Stafilococ coagulazo pozitiv, număr total germeni

mezofili  ,Listeria- determinări.

Buletinele de analiză microbiologică a apei au fost predate Compartimentului de Igiena

alimentaţiei,  pentru interpretarea rezultatelor şi recomandări.

3. În cadrul expertizării conditţilor de igienă prin indicatori microbiologici s-au

analizat :

- tampoane de suprafeţe cu 598       determinări microbiologice

- probe aeromicrofloră cu    200      determinări microbiologice

- 100 probe pentru controlul sterilităţii

Pe lângă activitatea specifică  laboratorul s-a ocupat şi de menţinerea acreditării

desfăşurând în acest sens următoarele activităţi:
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- Revizuirea şi redactarea Procedurilor Generale, specifice, operaţionale, instrucţiuni

de lucru

- Instruirea profesională  prin cursuri externe şi interne, conform planului de instruire

pe 2014

- Mentenanţa internă a aparaturii din dotare, conform planului de mentenanţă

- Controale interne necesare verificării calităţii analizelor efectuate

- Participarea la controale externe de calitate pentru analizele acreditate - 4 exercitii de

control de calitate pentru bolile transmisibile( trimestrial) pentru:

- determinarea germenilor patogeni în probe biologice

- antibiograma

- examen coproparazitologic

- parazitologie hematica

- Ac. HIV

- Ac.HCV

- Ag. HBs

- Ac. Anti Treponema pallidum  (VDRL, TPHA)

- 1 exerciţiu pentru apă cu 5 determinări

Munca laboratorului a fost răsplatită cu punctaj foarte bun la aceste controale externe de

calitate.

Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie - LABORATOR ACREDITAT RENAR

SR EN ISO 17025:2005 , Certificat de acreditare NR: LI 601/2013

Laboratorul este înregistrat pentru controlul oficial al apei potabile.

Notificare Ministerul Sănătăţii:  NR 286 /18.09.2013.

CHIMIE SANITARĂ ŞI TOXICOLOGIE

TIPUL PROBEI NR.PROBE NR.DETERMINARI
TOTAL Din care necorespunzatoare TOTAL Din care necorespunzatoare

ALIMENT 183 - - 629 - -
APA 1381 849 Apa retea-723

Apa fantani-
4947 1578 Amoniu-35

Nitriti-10
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izvoare-93
Apa imbaiere-33

Nitrati-49
Fier-3
Turbiditate-15
Conductivitate-20
Clor rez.liber-1446

TOXICOLOGIE
INDUSTRIALA

302 53 Pulberi-12
Gaze-32
Iritanti-3
Solventi organici-6

302 53 Pulberi-12
Gaze-32
Iritanti-3
Solventi organici-6

TOTAL PROBE
(PN+VP)

1866 902 5878 1631

Din care ACTIVITATEA aferentă PN-2014

TIPUL PROBEI NR.PROBE NR.DETERMINARI
Programe nationale TOTAL Din care

necorespunzatoare
TOTAL Din care

necorespunzatoare
ALIMENT Alimente cu dest.

nutritionala speciala
1 - 2 -

Material in contact
cu alimentul

8 - 16 -

APA Apa de imbaiere 36 11 220 40
TOXICOLOGIE
INDUSTRIALA

Determinari in
atmosfera locurilor de
munca

12 - 12 -

TOTAL PROBE
PN

57 11 250 40

II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR

DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

Obiectiv:

Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc

determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

IGIENA MEDIULUI

1)Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
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factorilor de risc din mediul de viaţă

1.1. Activităţi:

a) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei

a.1.Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele

de aprovizionare mari;

a.2.Evaluarea calităţii apei de îmbăiere;

a.3. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de

apa de fântână;

a.4.Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele

de aprovizionare  mici;

a.5. Evaluarea calităţii chimice şi microbiologice a apei din bazinele de înot;

b) Protejarea sănătaţii publice in relatie cu igiena aerului

b.1.Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în

mediul urban şi a aerului interior în instituţii publice;

b.2.Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei.

c) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici

c.1. Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană;

c.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice;

d) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman

d.1. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea

medicală.

Activităţi şi rezultate:
1.1. Activităţi

a) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei

a.1.Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de

aprovizionare mari:

Având în vedere solicitarea Comisiei Europene privind procesul de monitorizare a apei

potabile referitoare la completarea Raportului Naţional  2013, în decursul lunii februarie s-a
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finalizat raportul calităţii apei potabile în jud. Mureş pe anul 2013 şi a fost transmis  către INSP-

Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) - 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).

Conform adresei M.S. nr. 1518 din 11.02.2014 s-a transmis la INSP/CNMRMC

informaţii privind numărul producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă, număr de autorizaţii

sanitare de funcţionare, numărul populaţiei aprovizionate din judeţul Mureş pentru anii 2011-

2013.

În cursul lunii aprilie, urmare a adresei MS-Direcţia de Strategii şi Politici în Sănătate nr.

25139/22.04.2014, s-a întocmit Raportul privind “Starea Sectorului de alimentare cu apă şi

canalizare din România” pentru Banca Mondială, cu referire la zonele de aprovizionare cu apă

peste 1000 m3/zi precum şi la zonele de aprovizionare cu apă mai mici de 1000 m3/zi.

În cursul lunii iulie, s-au întocmit următoarele situaţii:

- urmare a adresei MS-Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică  nr. 42

069/10.07.2014,  s-a raportat conformarea calităţii apei potabile din toate localităţile judeţului

Mureş, care dispun de sistem centralizat de apă potabilă (conform tabelului anexat).

- urmare  adresei MS-INSP-Centrul de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, s-a

întocmit condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural pe anul 2013,

rezultate din activitatea de monitorizare de audit efectuat de personalul Biroului Igiena Mediului

(pe localităţi/populaţia aprovizionată/parametri neconformi).

În cursul lunii septembrie,  urmare a adresei MS-INSP-Centrul de Monitorizare a

Riscurilor din Mediul Comunitar, s-a întocmit atât situaţia localităţilor cu o populaţie mai mică

de 10.000 de locuitori şi separat cu un nr. între 10.000 – 100.000 locuitori, care sunt racordate la

sistemul centralizat cu apă potabilă, cât şi conformitatea apei potabile în aceste localităţi,

conform  tabelului anexat transmis de INSP Bucureşti.

În cursul lunii octombrie urmare  adresei MS-INSP-Centrul de Monitorizare a Riscurilor

din Mediul Comunitar, s-au transmis date privind revizuirea Raportului trianual referitor la

calitatea apei potabile pentru anii 2011-2012-2013 ca urmare a obligaţiei României de

transmitere către Consiliul European.
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În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei potabile asigurată prin sistem

centralizat – monitorizare de audit, s-au recoltat 943 probe bacteriologice, din care s-au efectuat

2665 analize; 127 analize nu corespund bacteriologic (4,76%), conform Legii nr. 458/2002 (rl.)

şi Legii nr. 311/2004 fapt pentru care s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea

măsurilor ce se impun; la repetare, aceste probe au ieşit corespunzător.
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În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei potabile asigurată prin sistem

centralizat – monitorizare de audit, s-au recoltat 945 probe fizico-chimice, din care s-au efectuat

2420 analize, 521 de analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (21,52%), s-a

depăşit Clorul liber la ieşirea din uzină, conform Legii nr. 458/2002 (rl.) şi Legii nr. 311/2004,

fapt pentru care s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se

impun.
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a.2. 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: DSP 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.

a.3. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de

apa de fântână:

În decursul anului 2014 s-au înregistrat 3 cazuri de îmbolnăvire de methemoglobinemie

acută infantilă generată de apa de fântână. Raportările cu cazurile incriminate  s-au înaintat  la

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

a.4. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele

de aprovizionare  mici:
În vederea construirii unei baze de date naţionale privind calitatea apei potabile, în cursul lunii

iunie  s-a întocmit: - catagrafia sistemelor de apă potabilă distribuite în sistem centralizat în zonele de

aprovizionare mici (ZAP mici sunt acele zone de aprovizionare cu apă potabilă acoperite de Directiva

98/83 CE care furnizează un volum de apă cuprins între 10–1000 de apă m3/zi); împărţirea lor în 3

categorii s-a făcut în funcţie de volumul de apă furnizat în m 3pe zi:

- CAT  1 - ZAP unde se furnizează 10 m 3 /zi sau mai mult dar mai puţin de 100 m 3/zi,
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- CAT  2 - ZAP unde se furnizează 100 m 3 /zi  sau mai mult dar mai puţin de 400 m 3 /zi,

- CAT 3 - ZAP unde se furnizează 400 m 3 /zi  sau mai mult dar mai puţin de 1000 m 3 /zi.

- s-au selectat 2 reţele de aprovizionare cu apă care furnizează între 100-400m3/zi (CAT 2) şi

anume: Sântana de Mureş şi Ideciu de Jos, respectând criteriile de selecţie precizate în

metodologie;

- în luna iunie s-au recoltat 2 probe de apă din reţeau localităţilor Sântana de Mureş şi Ideciu

de Jos şi au fost predate la  laboratorul din cadrul CRSP Tg. Mureş (cf. metodologiei), probele

fiind înşoţite de Fişele de prelevare probă apă - Anexa III;

În cursul lunii octombrie: - s-au prelevat probe de apă de la cele 2 sisteme de aprovizionare cu

apă (CAT 2)/ Sîntana de Mureş şi Ideciu de Jos (campania de toamnă); fiecare probă a fost

însoţită de o „Fişă prelevare probe de apă” (anexa III), respectând criteriile de selecţie

precizate în metodologie şi care au fost predate la CRSP Tg. Mureş (cf. metodologiei);

În cursul lunii octombrie ca urmare a adresei MS-INSP-Centrul de Monitorizare a

Riscurilor din Mediul Comunitar nr. 15.567/18.11.2014, s-au transmis date privind  calitatea

apei potabile în sistem centralizat pentru zonele mici de aprovizionare,  pentru anii 2011-2012-

2013,  ca urmare a obligaţiei României de transmitere către Consiliul European.

La începutul lunii noiembrie: - s-a întocmit şi s-a transmis către Centrul Regional de

Sănătate Publică Cluj (responsabilul naţional pentru sinteza anuală) Anexa I/ Machete pentru

culegerea de date necesare pentru întocmirea raportului naţional privind aprovizionările mici de

apă potabilă/2014 a judeţului;

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

centralizat/Zap mici – monitorizare de audit, s-au recoltat 151 probe bacteriologice, din care s-

au efectuat 689 analize; 28 analize nu corespund bacteriologic (4,06%), conform Legii nr.

458/2002 (rl.) şi Legii nr. 311/2004 fapt pentru care s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de

apă pentru luarea măsurilor ce se impun; la repetare, aceste probe au ieşit corespunzător.
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În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei potabile asigurată prin sistem

centralizat – monitorizare de audit, s-au recoltat 106 probe fizico-chimice, din care s-au efectuat

653 analize, 29 de analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (4,44%), conform

Legii nr. 458/2002 (rl.) şi Legii nr. 311/2004, fapt pentru care s-a anunţat producătorul/

distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se impun.
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a.5. Evaluarea calităţii chimice şi microbiologice a apei din bazinele de înot;

În lunile februarie-iunie (bilunar) s-au recoltat 20 probe de apă de la bazinele de înot/

Piscina „Ing. Mircea Birău” şi „Complex turistic Apollo – Centru SPA”, la faţa locului s-au
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efectuat determinări a parametrilor fizico-chimici (Cl, ph, temperatura) iar probele au fost

predate la CRSP Tg. Mureş  însoţite de fişele de prelevare(cf. metodologiei);

În luna iulie  (bilunar) s-au recoltat 4 probe de apă de la bazinele de înot/ Piscina „Ing.

Mircea Birău” şi „Complex turistic Apollo – Centru SPA”, la faţa locului s-au efectuat

determinări a parametrilor fizico-chimici (Cl, ph, temperatura) iar probele au fost predate la

CRSP Tg. Mureş  însoţite de fişele de prelevare(cf. metodologiei);

b) Protejarea sănătaţii publice in relatie cu igiena aerului

b.1. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în

mediul urban şi a aerului interior în instituţii publice

Pentru evaluarea aerului ambiant ( Exterior) metodologia cuprinde: anexa A (date de

poluare) şi anexa B (date de sănătate – pentru oraş capitală de judeţ/Tg. Mureş), cu  referire la

anul 2013. Anexele s-au completat de către Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din

Mediul de Viaţă şi  Muncă/Birou Igiena Mediului  în  colaborare cu Compartimentul de

Statistică medicală DSP Mureş şi cu Agenţia de Protecţia Mediului Mureş. Datele solicitate în

anexele metodologiei

s-au raportat în luna februarie la Institutul Naţional  de Sănătate Publică Bucureşti.

b.2. Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei:

În  luna februarie 2014 s-a întocmit fişa judeţului conform metodologiei cu date din anul

2013 şi s-a transmis împreună cu chestionarele completate la INSP Bucureşti.

Fişa judeţului cu datele pentru anul 2014, se va transmite în trim.I 2015

c) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici

c.1. Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană:

Se realizează de către personalul de la Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul

DSP Mureş (conform metodologiei). Au fost inspectate în decursul anului 2014 un număr de 274

produse: pentru machiaj, destinate aplicării pe buze,  pentru îngrijirea pielii, îngrijirea părului,

protecţie solară, demachiere, pentru bărbierit, antirid,vopsea de păr, ca urmare a  controlului

tematic de la M.S.;  toate produsele  cosmetice inspectate respectă prevederile legii în vigoare.

c.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice:
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Se realizează de către personalul de la Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în

Sănătate Publică din cadrul DSP Mureş (conform metodologiei). În anul 2014 au fost declarate

un număr de 20 cazuri de  intoxicaţii acute neprofesionale cu produse chimice, din care a rezultat

1 caz de deces în trim.IV 2014.

d) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman

d.1. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din

activitatea medicală:

În cadrul activităţii de monitorizare a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din

activitatea medicală, conform Ord.M.S. nr.1226/2012, unităţile sanitare cu paturi din  judeţul

Mureş transmit lunar datele referitoare la gestionarea deşeurilor medicale conform tabelului 5.2,

care sunt centralizate de Birou Ig. Mediului conform tabelului 5.3 şi  transmise trimestrial la

CRSP Tg. Mureş (cf. metodologiei).

Alte activităţi:

1. S-a urmărit calitatea apei izvoarelor şi fântânilor publice:

- s-au recoltat 447 probe bacteriologice din care s-au efectuat 1947 analize, 191 analize nu

corespund bacteriologic (9,80%);
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- s-au recoltat 191 probe fizico-chimice  din care s-au efectuat 1089 analize, 79 de analize

nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (7,25%).
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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.

2. Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul:

În anul 2014, Biroul Igiena Mediului a elaborat următoarele dosare ce au intrat prin

Biroul  Avize/Autorizări DSP Mureş:

- 26 vize anuale la autorizaţia sanitară cu evaluare (din totalul de 91 = 28,57%),

- 134 negaţii pentru proiecte şi activităţi prin programul FEADR (din totalul de 164=81,70%),

- 639 avize privind asistenţa de specialitate de sănătate publică pentru diferite obiective de pe

raza judeţului Mureş (din totalul de 755 = 84,63%),

- 107 notificări privind certificarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publicăm (din

totalul de 510 = 20,98%),

- 15 autorizaţii sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe proprie răspundere
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(din totalul de 246 = 6,09%),

- 4 autorizaţii sanitare cu evaluare (din totalul de 204 = 1,96%),

- 3 avize de transport cadavre umane (din totalul de 3 = 100%).

Situaţia dosarelor rezolvate prin Birou de Avize şi Autorizări
2014
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LABORATORUL DE IGIENA RADIAŢIILOR

2) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate

radiaţiilor ionizante

2.1 Activităţi :

a) Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante

a.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii

ionizante;

a.2. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante;

a.3.Auditul clinic al activităţii medicale cu radiaţii ionizante;

a.4. Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante;

a.5. Monitorizarea debitelelor de doză în fasciculele utile ale instalaţiilor de

radioterapie.

b) Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse
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naturale de radiaţii

b.1. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile

conform Recomandării 2000/473/EUROATOM;

b.2. Monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform legii 458/2002;

b.3. Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale;

b.4.Monitorizarea expunerii naturale la radon.

c) Supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică

c.1.Supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare

Activităţi şi rezultate:
a.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii

ionizante - având ca scop reducerea riscului asociat expunerilor medicale la radiaţii ionizante,

prin optimizarea calităţii actului radiologic s-au centralizat şi raportat datele privind expunerile

medicale la radiaţii ionizante din 105 unităţi medicale de pe teritoriul judeţului Mureş şi  21

unităţi medicale de pe teritoriul judeţului Bistriţa Năsăud .

a.2. Supravegherea a  expunerii personalului medical la radiatii ionizante - având

ca scop reducerea riscului asociat expunerii profesionale la radiatii ionizante a personalului

expus profesional s-a actualizat evidenţa expuşilor profesional la radiaţii ionizante din unităţile

radiologice, s-a verificat efectuarea controlul individual fotodozimetric şi a  controlului medical

periodic pentru unităţile din judeţele Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Cu ocazia celor 123 controale

efectuate în unităţile respective s-au făcut 2101 determinări radiodozimetrice în punctele de

determinare stabilite în procedura de autorizare a unităţilor.

O acţiune distinctă în cadrul acestei activităţi a constat în implementarea sistemului de

asigurare a calităţii prin revizuirea manualului calităţii, a procedurilor specifice şi obţinerea de la

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a Certificatului de desemnare a

Laboratorului de Igiena Radiaţiilor Ionizante ca Laborator Notificat de Încercări .

b.1. Supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului conform cerinţelor

Euroatom având ca scop  supravegherea radioactivităţii apei potabile, a alimentelor şi a altor

factori de mediu al căror conţinut radioactiv contribuie la expunerea prin ingestie  la radiaţii

ionizante a  populaţiei, s-au recoltat 62 probe de apă din judeţele Mureş şi Bistriţa Năsăud la care
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s-au efectuat 62 determinări alfa globale şi 62 determinări beta globale. S-a recoltat 1 probă de

aliment (dietă mixtă) pentru care s-a efectuat 1 determinare spectrometrică gama global 1

determinare alfa global şi 1 determinare beta global. Rezultatele obţinute se încadrează limitele

prevăzute de lege.

b.2. Monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform legii 458/2002

S-au montorizat 7 probe de apă la care s-au efectuat 7 determinări alfa globale şi 7

determinări beta globale. Rezultatele obţinute se încadrează în limitele prevăzute de lege.

Alte activităţii:

1. În cadrul programului GERMON s-au efectuat 236 de determinări ale debitului dozei

absorbite în aer a radiaţiei gama la 1 m de sol şi 12 recoltări de probe de aerosoli la care s-au

efectuat 12 determinări alfa globale şi 12 determinări beta globale.

2. La solicitarea terţilor:

- în judeţul Mureş, s-au eliberat 7 avize sanitare, astfel: 4 avize sanitare de transport, 2

avize sanitare de amplasare-construcţie, 1 aviz sanitar de deţinere , 35 autorizaţii sanitare de

utilizare-funcţionare, 43 vize anuale şi 5 note de constatare in urma expertizării unităţilor

radiologice. In cadrul acestor activităţi s-au elaborat 93 referate de evaluare.

- în judeţul Bistriţa Năsăud, s-au eliberat 5 avize sanitare, astfel:5 avize sanitare de

amplasare-construcţie, 10 autorizaţii sanitare de utilizare-funcţionare, 8 vize anuale şi 2 note de

constatare in urma expertizării unităţilor radiologice . In cadrul acestor activităţi s-au elaborat  21

referate de evaluare.

MEDICINA MUNCII

3) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate

factorilor de risc din mediul de muncă

3.1. Activităţi:
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a) Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc

ocupaţionali: chimici, fizico-chimici şi biologici

a.1.Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuşi la pesticide;

a.2. Supravegherea respectării cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în

condiţiile unei activităţi cu efort fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi;

a.3. Supravegherea expunerii la factori de risc ocupaţionali a personalului medico-

sanitar.

b) Protejarea sănătăţii ş i prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii

ionizante, neionizante şi laser

b.1.Evaluarea expunerii ocupaţionale la câmpuri Electromagnetice;

b.2.Evaluarea riscului generat de utilizarea LASER-ului la locul de muncă;

b.3.Expunerea profesională la radiaţii ionizante.

c) Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală

profesională la nivel naţional

c.1. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin

boală profesională.

Activităţi şi rezultate:
a) Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc

ocupaţionali: chimici, fizico-chimici şi biologici

a.1.Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuşi la pesticide:

- datele solicitate au fost transmise in cursul anului 2013.

a.2.Supravegherea respectării cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în

condiţiile unei activităţi cu efort fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi:

- în conformitate cu metodologia transmisă de CRSP Bucureşti, s-a completat şi expediat

formularul de raportare - ANEXA nr.3, cuprinzând bolile profesionale cauzate de

suprasolicitarea osteo-musculo-articulară, declarate în anii 2011-2013 în cele 27 obiective

cuprinse în program.

a.3.Supravegherea expunerii la factori de risc ocupaţionali a personalului medico-

sanitar:
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- s-au colectat Chestionarele de la  7 unităţi de asistenţă spitalicească din sectorul public

şi privat,  care au peste 100 de angajaţi ca personal medico-sanitar: Anexa nr.2 -Formularul de

raportare a datelor de la unităţile medico-sanitare şi Anexa nr.3 -Formularul de raportare a

datelor medicale privind supravegherea stării de sănătate a personalului medico-sanitar de la

unităţile medico-sanitare.

- Anexa nr.1 - Formularul de raportare a datelor medicale privind supravegherea stării de

sănătate a personalului medico-sanitar, întocmit de către DSP Mureş, s-a finalizat şi transmis

împreună cu Anexa nr.2  şi Anexa nr. 3 (în format electronic şi pe suport de hârtie prin postă) la

CRSP Cluj Napoca, 24.04.2014.

- ca urmare a continuării programului naţional şi în 2014, la solicitarea CRSP Cluj, s-au

efectuat detrminări ale unor agenţi nocivi în 5 unităţi spitaliceşti din cele 7 selectate initial în

program:

- 22 determinări ale microclimatului în mediul de muncă din blocurile alimentare şi

spălătorii, respectiv 16 determinări ale expunerii la zgomot în mediul de muncă, de către

colectivul medicina muncii;

- 5 determinări de formaldehidă în Laboratoarele de Anatomie patologică, respectiv 5

determinări ale aeromicroflorei din secţiile clinice, s-au efectuat de către Laboratorul de

Toxicologie si Laboratorul de microbiologie;

Determinarile efectuate au fost transmise (în format electronic şi pe suport de hârtie prin

poştă) la CRSP Cluj Napoca.

b) Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii

ionizante, neionizante şi laser

b.1.Evaluarea expunerii ocupaţionale la câmpuri Electromagnetice

- s-a efectuat deplasarea într-un obiectiv care desfăşoară activitate de fabricare pompe şi

compresoare, s-au inregistrat datele solicitate identificându-se 13 sudori cu expunere

ocupaţională la câmpuri electromagnetice, conform metodologiei transmise. Chestionarul s-a

transmis la CRSP Iaşi.

b.2.Evaluarea riscului generat de utilizarea LASER-ului la locul de muncă
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- datele solicitate au fost transmise în cursul anului 2013.

b.3.Expunerea profesională la radiaţii ionizante

- în conformitate cu metodologia transmisă de CRSP Bucureşti, pentru

completarea Tabelui nr.3 - Evidenţa expuşilor profesional la radiaţii ionizante din judeţul Mureş,

s-au actualizat datele dintr-o unitate spitalicească totalizând un număr de 145 persoane cu

expunere la radiaţii ionizante, completare la datele transmise în 2013.

c) Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională

la nivel naţional

c.1.Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin

boală profesională.

S-a efectuat cercetarea şi documentarea cazurilor semnalate pentru stabilirea

caracterului de profesionalitate, în vederea declarării şi înregistrării în Registrul de evidenţă a

bolilor profesionale la nivel teritorial şi transmiterea fişelor BP2/raport, partenerilor instituţionali,

conform prevederilor legale.

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014,  s-au  semnalat şi cercetat 67 cazuri de boală

profesională; în urma cercetării  10 cazuri au fost infirmate şi 57 cazuri de boală profesională au

fost declarate.

Incidenţa bolilor profesionale în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, este de 146,59%000

(la 100.000 expuşi profesional). Incidenţa s-a calculat pentru numărul total de persoane expuse

profesional de 38.883, aflate în evidenţa compartimentului, la 01.01.2014, în judeţul Mureş.

Absenteismului medical prin boală profesională: s-a acordat viza pentru 18 certificate

de concediu medical prin care s-au eliberat 307 zile ITM, la 7 bolnavi care a fost declaraţi cu

boală profesională în 2014, respectiv viza pentru 78 certificate de concediu medical prin care s-

au eliberat 1157 zile ITM, la 32 bolnavi care au fost declaraţi cu boală profesională în anii

anteriori.

Activităţi la solicitarea terţilor:
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- s-au efectuat 167 determinări ale expunerii la zgomot în 167 locuri de muncă din 25

unităţi. Interpretarea rezultatelor a evidenţiat că, în 137 locuri de muncă s-au înregistrat depăşiri

ale Valorii limită de expunere admisă de legislaţia în vigoare;

- s-au efectuat 14 determinări ale microclimatului la locurile de muncă din 5 unităţi,

de către Compartimentul de medicina muncii;

- s-au efectuat 157 determinări toxicologice în 96 locuri de muncă din 31 obiective,

din care 48 determinări ale agenţilor fizico-chimici şi 254 determinări ale agenţilor chimici, de

către Laboratorul de toxicologie. Interpretarea rezultatelor a evidenţiat că 53 determinări,

prezintă  depăşiri ale Valorii  limită admise; 46 analize au fost efectuate pentru determinarea

nivelului agenţilor chimici şi fizico-chimici carcinogeni şi potenţial carcinogeni din atmosfera a

23 locuri de muncă în 9 obiective (pulberi lemn esenţă tare, formaldehidă). Interpretarea

rezultatelor a evidenţiat că 18 determinări prezintă  depăşiri ale Valorilor  limită admise.

- s-au eliberat 6 Buletine de expertizare a locurilor de muncă, privind reînnoirea

avizelor de încadrare în condiţii deosebite, conform H.G. nr. 1274/2012, pentru personalul cu

expunere la agenţi biologici;

- s-au eliberat 2 Buletine de expertizare  pentru acordarea sporului pentru condiţiile

vătămătoare, personalului din cadrul APM Tg Mureş şi Curtea de conturi;

- s-a eliberat un buletin de expertizare pentru acordarea sporului pentru condiţii deosebit

de periculoase, personalului din cadrul Penitenciarului Tg.Mureş;

- s-au întocmit 59 referate de evaluare pentru asistenţă de specialitate pentru obiectivele

de producţie şi de prestări;

- s-au întocmit 10 negaţii pentru obiectivele de producţie şi de prestări servicii.

Alte activităţi:

- 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 care deservesc agenţii economici;
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- s-a efectuat centralizarea datelor statistice transmise de către serviciile medicale de

medicina muncii, privind expunerea profesională la factorii nocivi a lucrătorilor din judeţul

Mureş pentru anul 2013; Raportul anual a situaţiei expunerii la noxe s-a transmis la ISP

Bucureşti şi Centrul de Statistică Sanitară Mureş;

- colectarea şi analiza rapoartelor trimestriale, înaintate de către serviciile medicale de

medicina muncii, privind efectuarea examinărilor medicale periodice şi la angajare: s-au

examinat 3.278 persoane în vederea angajării, şi un număr de 13.264 persoane în cadrul

controlului periodic, dintre care 105 expuse la agenţi nocivi profesionali.

IGIENA ALIMENTAŢIEI

4) Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor

asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie

1. Obiective şi activităţi propuse:
a) Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei

a.1.Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei;

a.3.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari.

b) Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor(suplimente alimentare,

alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de

vitamine,minerale şi alte substanţe,  ape minerale naturale îmbuteliate, continutul

de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială,

concentraţia de iod din sarea iodată pentru consumul uman)

b.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare;

b.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii;

b.3. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte

substanţe;

b.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);

b.5.Monitorizarea nivelului de Iod din sarea iodată pentru consumul uman;

b.6.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie
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nutriţională specială;

b.7.Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din

România.

c) Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu

alimentele

c.1. Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi

obiectele care vin în contact cu alimentele.

Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru funcţionarea obiectivelor ce

desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei - s-a desfăşurat în baza Ordinului M.S. nr.

1030/2009 modificat şi completat cu Ordinul M.S. nr. 251 şi 1185 din 2012.

2. Activităţi şi rezultate:
IGIENA ALIMENTAŢIEI

4) Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor

asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie

a) Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei

a.1.Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei; în cadrul

acestui program s-a stabilit localitatea şi  eşantionul populaţional (50 persoane) asupra căruia s-a

efectuat investigaţia.  După obţinerea datelor personale s-au efectuat determinări antropometrice

la cele 50 persoane luate în studiu. S-a estimat consumul alimentar la nivel individual prin

evaluarea dietei pe 24 ore şi s-a stabilit frecvenţa consumului de produse alimentare (cele 34

grupe de alimente) la eşantionul populaţional luat in studiu. Datele obţinute au fost introduse

intr-un tabel de tip excel, pus la dispoziţie de către CRSP Cluj Napoca.

S-au colectat date privind situaţia indicatorilor de sănătate în relaţie cu alimentaţia şi

starea de nutriţie a populaţiei (date demografice, date de morbiditate si mortalitate).

Toate datele colectate au fost transmise la CRSP Cluj Napoca conform metodologiei de

lucru

a.3. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari.
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Obiectivul 1 al metodologiei urmăreşte determinarea cantitativă a grupului de

aditivi alimentari “E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” în fructe şi legume deshidratate, ierburi şi

condimente. În acest sens au fost recoltate 2 probe care au fost trimise spre analiză la CRSP Tg.

Mureş. Rezultatele s-au încadrat în parametrii admişi de legislaţia în vigoare.

In cadrul obiectivului 2 al metodologiei s-a determinat cantitativ  grupul de aditivi

alimentari “E 251-252  Nitraţi” din produse lactate si dioxidul de sulf liber şi total din vin şi

băuturi alcoolice. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost recoltate 2 probe din care 1 probă

produs lactat care a fost trimisă spre analiză la DSP Maramureş  şi 1 probă vin care a fost trimisă

spre analiză la DSP Buzău, conform metodologiei elaborate de CRSP Tg. Mureş.  Rezultatele s-

au încadrat în parametrii admişi de legislaţia în vigoare.

Obiectivul 3 al metodologiei a avut ca scop determinarea cantitativă  a

coloranţilor sintetici din băuturile nealcoolice. În vederea realizării acestei activităţi s-au recoltat

2 probe de băuturi răcoritoare. Probele au fost trimise spre analiză la Centrul Regional de

Sănătate Publică Cluj Napoca, conform metodologiei. Rezultatele s-au încadrat în parametrii

admişi de legislaţia în vigoare.

Toate datele colectate în cadrul acestei activităţi de monitorizare a consumului de

aditivi alimentari au fost centralizate şi transmise la CRSP Tg. Mureş, conform metodologiei.

b) Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor(suplimente alimentare,

alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte

substanţe,  ape minerale naturale îmbuteliate, continutul de zaharuri şi grăsimi saturate,

alimente cu destinaţie nutriţională specială, concentraţia de iod din sarea iodată pentru

consumul uman)

b.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; – În cadrul acestui

program au fost monitorizate unităţile de producţie, depozitare şi distribuţie suplimente

alimentare, s-au catalogat suplimentele alimentare produse şi distribuite pe teritoriul judeţului

Mureş,  precizându-se  conţinutul lor  în vitamine, minerale, oligoelemente, alte substanţe

biologic-active, aditivi, arome.

S-au recoltat 2 probe de suplimente alimentare pentru determinări toxicologice (Pb, Cd şi

Hg), Probele au fost trimise spre analiză la CRSP Timişoara, conform metodologiei.

b.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii;
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În vederea realizării acestei acţiuni au fost monitorizate unităţi de desfacere mari gen

supermarket-uri, hypermarket-uri, unităţi de desfacere a produselor naturiste care

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 în 15 unităţi şi au fost verificate din punct de

vedere al etichetării un număr de 221 produse alimentare.

S-a recoltat 1 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 “. În urma  efectuării testelor de detectare a iradierii,

rezultatele au fost corespunzătoare (proba nu a fost iradiată)

b.3. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte substanţe;

Pentru realizarea acestei acţiuni au fost luate în studiu 6 unităţi de depozitare şi distribuţie

produse alimentare. Au fost catalogate alimentele cu adaos de vitamine, minerale si alte

substanţe. Au fost vizate produse alimentare ca: sucurile de fructe şi / sau legume, margarine,

dulciuri, batoane energizante, cereale, etc. Datele colectate şi centralizate conform metodologiei

au fost trimise la institutul coordonator. S-a completat un număr de 50 chestionare privind

suplimentele alimentare şi 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

minerale şi alte substanţe

b.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN); In cadrul

acestei activităţi s-a recoltat 1 probă de apă minerală de la sursă si 1 probă de apă minerală

îmbuteliată. Probele au fost trimise spre analiză la laboratoarele DSP Tg. Mureş pentru

determinări fizico-chimice şi microbiologice si la DSP Sibiu pentru determinări radiologice.

Rezultatele determinărilor s-au încadrat în parametrii admişi de legislaţia în vigoare.

b.5.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul

uman;

Conform metodologiei elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

D.S.P Mureş a recoltat probe de  sare iodată  din unităţi de distribuţie şi din  unităţi comerciale.
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Probele au fost recoltate trimestrial, câte 5 probe din fiecare tip de unitate .

În  timpul recoltării  au fost urmărite condiţiile de depozitare, etichetare şi lotul de

produs. In urmă analizelor de laborator efectuate s-a pus determinat  conţinutul în iodat de

potasiu şi iod total exprimat în iodat de potasiu.

Rezultate:

În anul 2014 s-au recoltat în total 40 probe de sare iodată din care 12 probe sunt

necorespunzătoare

(30 %)
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Total probe recoltate in anul 2014

70%

30%
Probe conforme
Probe neconforme

- Probe de sare iodată recoltate din unităţi de distribuţie : 20 probe  din care 8 neconforme
(40 %)
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- unităţi comerciale : 20 probe recoltate din care 4 neconforme (20 %)
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Din cele 12  probe neconforme:

- 4 se incadrează sub limita minimă admisă de legislaţia sanitară în vigoare (33,33 %)

- 8 peste limita maximă admisă de legislaţia sanitară în vigoare (66,66 %)

Probe neconforme in anul 2014

Probe sub limita admisă

Probe peste limita
admisă
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Comparativ cu anii anteriori,  în anul 2014 s-a constatat o scădere a numărului probelor

neconforme . În cazul probelor neconforme Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadul

DSP Mureş a luat măsurile legale care se impun.

Anul Probe  de sare
iodată
recoltate

Probe
neconforme

Procentaj
probe
neconforme

2011 94 60 63,83 %
2012 93 45 48,39 %
2013 80 44 55%
2014 40 12 30 %

Situatia privind probele de sare iodata recoltate in
anii 2011-2012-2013-2014
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b.6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor;

În vederea evaluării conţinutului de zaharuri în alimente de larg consum destinate

prioritar copiilor, conform metodologiei elaborate de INSP Bucureşti, au fost recoltate 2 probe

de alimente (cereale mic dejun, băuturi răcoritoare îndulcite, necarbonatate). Probele au fost

trimise spre analiză la DSP Buzău. Rezultatele determinării conţinutului de zaharuri au fost

corespunzătoare.

b.7.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie

nutriţională specială;
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Pentru realizarea acestei acţiuni au fost monitorizate unităţile care depozitează

alimente cu destinaţie nutriţională specială. S-a urmărit etichetarea, ambalarea si depozitarea

acestor alimente în conformitate cu cerinţele legislative în vigoare. S-au recoltat 2 probe pentru

determinări metale grele(Cu, Pb, Sn, Al, Hg), 1 probă pentru determinări fizico-chimice (nitriti,

nitraţi), 1 probă pentru determinarea reziduurilor de pesticide, 1 probă pentru determinare de

benzospiren, 1 probă pentru determinarea parametrilor microbiologici: salmonella spp., Listeria

monocytogenes si Enterobacter sakazakii.

Rezultatele tuturor determinărilor efectuate s-au încadrat în limitele admise de

legislaţia specifică în vigoare.

b.8.Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România.

 In cursul anului 2014 a evoluat un focar probabil de toxiinfecţie alimentară cu 17

bolnavi din care 8 internaţi. Bolnavii internaţi au prezentat forme clinice medii.

S-a efectuat examenul coprobacteriologic la cei 8 bolnavi internaţi, iar rezultatele

au fost  negative. Nu s-au mai găsit probe de alimente  în unitatea de alimentaţie publică.

Rezultatele testelor de salubritate (suprafete, mâini, aeromicrofloră) recoltate din unitatea de

alimentaţie publică s-au încadrat în parametrii admişi de Ord. M.S. nr. 976/1998

c) Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu

alimentele

c.1. Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi

obiectele care vin în contact cu alimentele

În vederea monitorizării materialelor care vin în contact cu alimentele s-au recoltat 6

probe de materiale care vin în contact cu alimentul  pentru testarea migrării globale S-au efectuat

12 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 spre analiză la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Rezultatele
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determinărilor efectuate de către INSP Bucureşti se încadrează în limitele admise de legislaţia în

vigoare

II . Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru funcţionarea obiectivelor

ce desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei - s-a efectuat în baza Ordinului

M.S. nr. 1030/2009, completat şi modificat cu Ordinul M.S. nr. 251 şi 1185 din 2012 şi a constat

din :

- certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică a 418 unităţi cu profil

alimentar

- acordarea asistenţei de specialitate privind conformarea la normele de igienă şi sănătate

publică la 68 proiecte

- autorizarea în baza declaraţiei pe propria răspundere a 3 unităţi.

IGIENA ŞCOLARĂ

Realizările în domeniul supravegherii stării de sănătate a copiilor şi tinerilor

I. Activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate :

Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, activitate cuprinsă în Programele

naţionale de sănătate (conf. HG.Nr.124/2013 – Ord. M.S. 422/2013), P.N. V. Programul

Naţional de Evaluare şi  Promovare a Sănătăţii şi  Educaţie pentru Sănătate - Subprogramul 3

de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei .punctul a) - Evaluarea stării de sănătate a

copiilor şi tinerilor.

1. 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, şi
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anul II din şcolile profesionale, urmărind aspecte ca : dezvoltarea fizică armonică, dezvoltarea

fizică dizarmonică, indicatorii pentru greutate şi înălţime, afecţiuni cronice.

S-au examinat  un număr total  de 31677 copii si  tineri  din care  21555 în mediul urban

şi 10122 în mediul rural. Din numărul total de copii examinaţi, 20197 (63,75 %) copii sunt cu

dezvoltare fizică armonică. şi 11480 (36,25 %) copii cu dezvoltare fizică dizarmonică (7450

copii cu dezvoltare fizică dizarmonică  provin din mediul urban şi 4030 din mediul rural). Din

totalul de 31677 copii examinati,  un număr de 2914 (9,2 %) copii sunt înregistraţi cu diferite

boli cronice. Din totalul de 2914 copii înregistraţi cu diferite  boli cronice, 1213 copii provin  din

mediul urban si 1701 din mediul rural.

2. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi

tineri – în cadrul acestei activităţi se analizează morbiditatea prin boli cronice şi sunt luaţi în

evidenţă  copiii  care fac parte din următoarele grupe de vârstă : 0-4 ani, 4-7 ani, 7-11 ani, 11-15

ani, 15-19 ani .

Au fost examinati  un număr total de 43329 copii si tineri din care 27742 copii, provin

din mediul urban, iar 15587 copii in mediul rural.

3. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe – pentru supravegherea stării de sănătate a

copiilor şi tinerilor,  se efectuează  examinarea prin triaj epidemiologic,  după fiecare vacanţă,  în

vederea depistării bolilor infecto-contagioase cu transmitere cutanată,  aerogenă şi fecal-orală.

În ianuarie 2014 : au fost  examinaţi  un numar de 82272 elevi,  s-au depistat 1659

(2,%) cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind angine 969,  pediculoza 436, scabie 31,

micoze, 103, etc.

În mai 2014 : au fost  examinaţi un numar de 84623 elevi,  s-au depistat 1946 (2,3 %)

cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind angine 1366, pediculoza 340, scabie 22, micoze

113, etc.
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În septembrie 2014 : au fost  examinaţi un număr de 85754 elevi , s-au depistat 2107

(2,45 %)  cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind angine 1212 , pediculoza 519 , scabie

15, etc.

4. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate

generat de  comportamentele cu risc ( YRBSS – CDC ) – în cadrul acestei activităţi s-au

completat un număr de  150 de chestionare  YRBSS varianta  A şi varianta B,  scopul fiind

depistarea  problemelor  comportamentale  în adolescenţă, tulburările de creştere, tulburările de

nutriţie, supraponderalitatea şi obezitatea,  problemele  legate de fumat.

Au fost  completate un număr de 50 chestionare YRBSS – varianta A, la clasele  VII şi

VIII,  de la Şcoala Gimnazială  „Augustin Maior” din Reghin  şi 100 de chestionare  tip YRBSS

- varianta B, la clasele IX - X – XI - XII  de  la Liceul Vocaţional de Artă din Tg.Mureş.

II. Activităţi de reglementare sanitară:

Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru funcţionarea obiectivelor ce

desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei  se efectuează în baza Ordinului

M.S.Nr.1030/2009, modificat şi completat cu Ord. M.S. nr. 251 şi 1185/2012

- autorizarea unităţilor pe bază de declaraţie pe proprie răspundere

- acordarea asistenţei de specialitate privind conformarea la normele de igienă şi sănătate

publică a proiectelor privind unităţile de învăţământ.

- certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică.

Realizări :

În anul 2014, s-au autorizat 223 unităţi de învăţământ în baza declaraţiei pe propria

răspundere, din care 128 de unităţi  cu Program de Conformare. S-au întocmit 34 referate

pentru  asistenţă de specialitate de sănătate publică şi 4 referate pentru certificarea conformităţii

la normele de igienă şi sănătate publică.
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PROGRAMUL   NAŢIONAL   DE   EVALUARE   ŞI   PROMOVARE   A

SĂNĂTĂŢII   ŞI EDUCAŢIE   PENTRU SĂNĂTATE

1. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

Obiectivul: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă

sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.

A. Campanii:

1. Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de

prevenire a gripei şi a virozelor respiratorii acute

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 1746  persoane  în 310 acţiuni de informare a  populaţiei  efectuate  de

personalul medical de la cabinetele medicale  şcolare,  asistenţii  medicali comunitari şi

mediatorii sanitari;

- Acordarea unor interviuri la Radio Tg.Mureş, Antena Tg.Mureş şi TVR Tg. Mureş;
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- 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;

- Postarea  pe site-ul DSP Mureş a unor materiale informative.

Pliante    450 buc

Postere     35 buc  (Matrialele au fost realizate în anii anteriori)

2. Campania de informare, educare, comunicare privind prevenirea

accidentelor prin cădere şi efectele negative ale temperaturii scăzute

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

accidentelor prin cădere şi efectele negative ale temperaturii scăzute:

- Întocmirea planului de activitate cu privire la măsurile de prevenire a accidentelor prin

cădere şi efectele negative ale temperaturii scăzute;

- Realizarea şi multiplicarea unui material informativ cu privire la măsurile de prevenire a

accidentelor prin cădere şi efectele negative ale temperaturii scăzute;

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

desfăşurare a acţiunilor de informare a populaţiei despre prevenire a accidentelor prin cădere şi

efectele negative ale temperaturii scăzute din mediul rural şi urban şi distribuire de materiale

informative;

- Instruirea asistentelor de la cabinetele medicale şcolare referitor la informarea elevilor,

cadrelor didactice şi a personalului auxiliar despre prevenire a accidentelor prin cădere şi efectele

negative ale temperaturii scăzute;

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

- Informarea a 541 persoane în 64 acţiuni de informare a  populaţiei efectuate de asistenţii

medicali comunitari, personalul medical de la cabinetele medicale şcolare şi mediatorii sanitari;

- Postarea  pe site-ul DSP Mureş a unor materiale informative.

Fluturaşi  150 buc.
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3. Campania  de informare, educare, comunicare desfăşurată  cu  ocazia

Zilei    Mondiale de Luptă împotriva Cancerului – 4 Februarie

Acţiuni de informare – educare – comunicare a populaţiei cu privire la factorii favorizanţi,

importanţa  depistării precoce şi măsurile de prevenire a cancerului:

- Întocmirea  planului  de  activitate  cu privire la factorii favorizanţi şi măsurile de

prevenire a   cancerului;

- Instruirea personalului medical din cabinetele medicale şcolare referitor la informarea

elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar şi părinţilor despre măsurile de prevenire a

cancerului;

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

desfăşurare a acţiunilor de informare a populaţiei despre măsurile de prevenire a cancerului, în

mediul rural şi urban;

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

- Distribuirea de materiale educativ – informative către unităţile de învăţământ

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

sanitari;

- Amenajarea unei expoziţii de materiale informative, cu privire la  factorii favorizanţi,

importanţa  depistării precoce şi măsurile de prevenire a cancerului, în holul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;

- Acordarea unui interviu la postul de Radio Tg.Mureş;

- Afişarea pe site-ul DSP Mureş a unui articol  şi a unor materiale informative de prevenire

a cancerului;

- Informarea a 1330  persoane în 176 acţiuni de informare a  populaţiei efectuate de

personalul medical de la cabinetele medicale şcolare, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii

sanitari. Postere 60 buc.  (materialele au fost realizate în anii anteriori)

4. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale a Sănătăţii Orale – 20 Martie 2014
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Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei privind sănătatea orală:

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

părţi;

- Întocmirea planului de activitate privind importanţa sănătăţii orale;

- Multiplicarea  de  materiale  informative  necesare în campanie (pliante - 2000  buc.);

- Organizarea unor sesiuni de informare în 4 unităţi de învăţământ preuniversitar din

Tg.Mureş, având ca obiectiv sensibilizarea elevilor cu privire la importanţa sănătăţii orale,

posibilităţile de prevenire a problemelor de sănătate orală şi tehnicile corecte 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); la acţiunile de informare  au participat  121 elevi;

- 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 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, a copiilor şi tinerilor din unităţile de

învăţământ preuniversitar cu privire la importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot

afecta sănătatea orală, prin actiuni desfăşurate de către cadrele medicale de la cabinetele

medicale şcolare, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari; au fost informate 689

persoane în 61 acţiuni;

- Distribuirea de materiale educativ – informative către unităţile  de  învăţământ

preuniversitar, unităţi sanitare (spitale, policlinici), cabinetele medicilor de familie, asistenţi

medicali comunitari, mediatori sanitari;

- Informarea medicilor de familie despre semnificaţia  zilei de 20 martie - 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;
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- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative despre Mondială a Sănătăţii

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

Pliante   600 buc

Postere  150 buc

5. Campania de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia

Zilei  Mondiale a Apei – 22 Martie

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

Mondiale a Apei – 22 Martie 2014:

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

părţi;

- Participarea  la întâlnirea cu asistenţii medicali de la cabinetele medicale şcolare din

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

economicoase a apei şi energiei şi distribuirea de materiale informativ – educative;

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

cu privire la faptul că resursele de apă sunt limitate, iar cererea este în creştere, de aceea se

recomandă  evitarea risipei de apă;

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

mai eficace a apei şi energiei, 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  1527 persoane  din  judeţ,  în  173 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 a Apei;
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- Realizarea unei expoziţii în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş,

cu materiale despre apă – izvorul vieţii.

Pliante   300 buc

Postere 25 buc   (materialele au fost realizate în anii anteriori)

6. Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia

Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei – 24 Martie

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

Mondiale a Tuberculozei – 24 Martie 2014:

- Întâlnire de lucru cu partenerii de campanie şi întocmirea planului de activitate privind

Ziua Mondială de Luptă împotriva   Tubercucozei;

- 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 tratării şi

vindecării TB;

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

privire la cauzele, simptomele, căile de transmitere, modalităţile de prevenire şi urmarea unui

tratament corect privind problematica tuberculozei;

- Informarea asistenţilor medicali comunitari din judeţ despre problematica specifică TB, în

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

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie şi informarea acestora despre

semnificaţia zilei de 24 Martie; medicii de familie au informat pacienţii despre semnele şi

simptomele tuberculozei, importanţa urmării unui tratament corect şi au distribuit materiale

informativ - educative;

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

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

comunitari  au fost informate 1091 persoane din judeţ, în 107 de acţiuni;
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- 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 unui articol  despre TB şi  a  materialelor  informativ-

educative

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

cu materiale despre problematica tuberculozei.

Postere    40 buc

Pliante  250 buc.  (materialele au fost realizate în anii anteriori)

7.  Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia

Zilei Mondiale a Sănătăţii – 7 Aprilie

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

marcării Zilei Mondiale a Sănătăţii –7 Aprilie 2014:

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

părţi;

- Multiplicarea  materialelor  necesare campaniei  ( pliante 2000  bucăţi);

- Realizarea  unui  material  PPT  pentru  a  fi  prezentat  ulterior  populaţiei,  prin

intermediul   partenerilor de campanie;

- Elaborarea şi transmiterea către autorităţile publice locale a unui material cuprinzând

recomandări pentru limitarea transmiterii bolilor prin vectori;

- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare din judeţ, cu privire la

prevenirea bolilor transmise prin vectori, distribuirea de materiale informativ – educative

(material PPT, pliante), necesare desfăşurării acţiunilor educative din unităţile de învăţământ

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

la prevenirea   bolilor  transmise  prin vectori, distribuirea de materiale informativ –

educative

(material PPT, pliante) 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 1448 persoane din judeţ, în 178 acţiuni; distribuire de materiale

educativ – informative;

- Postarea pe reţeaua de socializare Facebook a unui material cuprinzând recomandări pentru

prevenirea muşcăturilor de căpuşe;

- Pregătirea şi organizarea unor sesiuni de informare a elevilor şi cadrelor didactice din tabere

şcolare (prezentări PPT, distribuire de materiale educative şi discuţii);

- Publicarea în cotidianul local „Zi de zi” a unui material referitor la bolile transmise prin

căpuşe şi  prevenirea lor;

- 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, cu

privire la prevenirea bolilor transmise prin vectori.

Postere 1500 buc.

8. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia

Săptămânii Europeane a Vaccinării  21 - 27 aprilie

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

Imunizării” 21 – 27 aprilie 2014:

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

părţi;
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- Organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni de informare a  mediatorilor sanitari despre

importanţa vaccinărilor în prevenirea îmbolnăvirilor şi implicarea acestora în mobilizarea pentru

vaccinare; a  fost  prezentat un material informativ de către medicul epidemiolog al Direcţiei

de Sănătate Publică Mureş;

- Informarea cadrelor medicale de la cabinetele medicale  şcolare şi  a  asistenţilor

medicali comunitari despre importanţa vaccinării pentru a informa la rândul lor populaţia din

comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

- Prezentarea unui material privind prevenţia şi vaccinarea la conferinţa „Medical Forum”

Tg. Mureş organizată de Societatea Naţională a Medicilor de Familie;

- Desfăşurarea unei acţiuni de vaccinare într-o comunitate din mediul rural cu acoperire

vaccinală scăzută şi promovarea vaccinării, în colaborare cu medicul de familie din comunitatea

respectivă (Loc. Pogăceaua);

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

informate 494 persoane din judeţ, în 68  acţiuni; raportările de la unităţile de învăţământ se fac în

prima săptămână din luna mai;

- 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.

Pliante  70 buc.

9. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată privind

SALVAREA VIEŢILOR prin igiena mâinilor

Acţiuni de informare-educare-comunicare a populaţiei desfăşurate privind salvarea vieţilor prin

igiena mâinilor:

- Întâlnirea de lucru cu partenerii din campanie;

- Întocmirea planului de activitate privind importanţa igienei personale;

- Organizarea unor sesiuni de informare în 4 unităţi de învăţământ preuniversitar din

Tg.Mureş, având ca obiectiv sensibilizarea elevilor cu privire la importanţa igienei personale,
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constând în prezentarea unui material informativ în format electronic, discuţii libere, şi

distribuirea de materiale educativ informative (pliante, postere); la acţiunile de informare  au

participat  121 elevi;

- Informarea cadrelor medicale de la cabinetele medicale şcolare despre importanţa

îmbunătăţirii  igienei personale şi distribuirea de materiale informativ-educative (pliante,

postere);

- Informarea asistenţilor  medicali comunitari şi  mediatorilor sanitari despre importanţa

igienei  personale, distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere);

- Informarea populaţiei generale din judeţul Mureş cu privire la importanţa igienei

personale, prin actiuni desfăşurate de către personalul medical de la cabinetele medicale şcolare,

asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari şi distribuirea de materiale informativ-

educative (pliante, postere); au fost informate 1073 persoane în 74 acţiuni;

- Distribuirea de materiale educativ – informative către unităţile  de  învăţământ

preuniversitar, unităţi  sanitare (spitale, policlinici), cabinetele medicilor de familie, asistenţi

medicali comunitari, mediatori sanitari;

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

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informativ-educative despre campania SALVEAZĂ

VIEŢI: Igiena Mâinilor, în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

Postere 30 buc

Pliante 300 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

10. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia

Zilei Mondiale de luptă împotriva Hipertensiunii - 17  Mai  2014

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

Mondiale de luptă împotriva Hipertensiunii - 17 mai 2014:

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

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

importanţa măsurării periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui stil de viaţă sănătos

printr-o dietă echilibrată, consum scăzut de sare şi mişcare, în cadrul întâlnirii ce a avut loc la

sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare din judeţ, cu privire la

importanţa măsurării periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui unui stil de viaţă  sănătos;

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

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

sanitari; au fost informate 1312 persoane din judeţ în 164 acţiuni; distribuire de materiale

educativ – informative

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

Mondiale de luptă împotriva Hipertensiunii;

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

importanţa măsurării periodice a tensiunii arteriale şi a respectării unui stil de viaţă sănătos

printr-o dietă echilibrată, consum scăzut de sare şi mişcare.

Ghiduri 200 buc

Pliante 200 buc

11. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Europene împotriva Obezităţii – 17 mai 2014

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

Zilei  Europene împotriva Obezităţii – 17 Mai 2014:

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

părţi;

- Organizarea unei acţiuni de informare a asistenţilor  medicali comunitari şi a mediatorilor

sanitari despre riscurile excesului ponderal şi ale obezităţii pentru starea de sănătate şi despre
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importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos, care presupune atât o alimentaţie echilibrată, cât

şi mişcare; distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere);

- Informarea asistenţilor medicali de la cabinetele medicale şcolare din judeţ despre

riscurile excesului ponderal şi ale obezităţii pentru starea de sănătate şi despre importanţa

adoptării unui stil de viaţă sănătos, care presupune atât o alimentaţie echilibrată, cât şi mişcare;

distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, broşuri);

- Desfăşurarea acţiunilor de informare a   populaţiei generale şi a elevilor din mediul urban

şi rural de către personalul medical de la cabinetele  medicale şcolare, asistenţii medicali

comunitari şi mediatorii sanitarii; au  fost  informate 1407  persoane din judeţ, în  96 acţiuni;

- Acţiuni de distribuire de materiale informative în unităţi de învăţământ preuniversitar şi

universitar, instituţii publice, unităţi medicale şi policlinici din judeţ;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Ziua Europeană împotriva

Obezităţii în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;

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

Broşuri     150 buc

Pliante 600 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

12. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale de luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri

26  Iunie  2014

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

Internaţionale de Luptă împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2014:

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

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

complexului de agrement „Mureşul”;
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- 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;

- Participarea la informarea asistenţilor medicali comunitari din judeţ, în 24 – 25 iunie, la

UMF, sala de curs de la farmacie, cu privire la noile substanţe psihotrope;

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

consumul   de droguri,distribuirea de materiale informativ-educative (pliante, postere)cu ocazia

întâlnirilor lunare desfăşurate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

- Derularea 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 633 persoane în 51  acţiuni;

- 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  riscurile consumului de droguri.

Postere 150 buc

Pliante 200 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

13. 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:

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

- Întocmirea planului de activitate pentru perioada caniculară;

- Transmiterea unui material cu privire la prevenirea efectelor negative cauzate de

temperaturile ridicate în scopul informării populaţiei, la toate primăriile din judeţ, Consiliul

Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului Mureş;
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- 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 cauzate de temperaturile

ridicate, efectuate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari; au fost informate 1479

persoane în 124 acţiuni efectuate de asistenţii  medicali  comunitari  şi   mediatorii sanitari;

- Realizarea şi transmiterea mass-mediei locale a unui comunicat de presa însoţit de

măsurile care trebuie respectate pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative cauzate de

temperaturile ridicate;

- 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.

Postere 100 buc

Pliante 400 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

14. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Lunii

Naţionale  a  Informării despre Efectele Consumului de Alcool - Iulie

2014

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

excesiv de alcool asupra sănătăţii:
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- Întâlnire de lucru cu partenerii de campanie, în vederea stabilirii atribuţiilor fiecărei părţi;

- Întocmirea  planului de activitate  pentru campania de informare a populaţiei privind

efectele negative ale consumului excesiv de alcool asupra sănătăţii;

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

adolescenţi şi tineri din mediul rural şi urban al judeţului Mureş prin intermediul asistenţilor

medicali comunitari şi mediatorilor sanitari;

- Informarea cadrelor medicale de la cabinetele medicale  şcolare  despre efectele

negative  ale consumului excesiv de alcool asupra sănătăţii;

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

- Informarea  de  către asistenţii medicali comunitari,  mediatorii sanitari şi cadrele sanitare

de la cabinetele medicale şcolare  a 955 persoane din  judeţ,  în  102 acţiuni despre efectele

consumului de alcool asupra stării de sănătate;

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

medicale şcolare, instituţii publice şi ştranduri;

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

ca temă conştientizarea populaţiei cu privire la efectele consumului excesiv de alcool asupra

sănătăţii.

Postere 15 buc

Pliante 250 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

15. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei - 28 Iulie 2014

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

luptă împotriva Hepatitei – 28 iulie 2014:

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

- Întocmirea  planului  de  activitate privind măsurile de prevenţie a hepatitelor virale;
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- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare din judeţ, cu privire la

prevenirea hepatitei virale, distribuirea de materiale informativ – educative, necesare

desfăşurării acţiunilor educative din unităţile de învăţământ preuniversitar;

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

măsurile  de prevenire a hepatitelor virale, distribuirea de materiale informativ – educative, în

cadrul întâlnirilor ce au avut loc în Amfiteatrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.-Mureş;

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

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

comunitari; au fost informate 986 persoane din judeţ, în 184 acţiuni; distribuire de materiale

educativ – informative;

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

unităţile sanitare, unităţile sanitare cu paturi, ambulatorii de specialitate, instituţii publice,

ştranduri;

- Postarea  pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a materialelor informative despre

hepatită;

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

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

Postere 25 buc

Pliante 300 buc (materialele au fost realizate în anii anteriori)

16. Campania de informare, educare, comunicare privind Bolile Diareice

Acute şi  Toxiinfecţiile Alimentare,  Iulie – August 2014

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;
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- 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 734 persoane în 69 acţiuni efectuate de asistenţi medicali comunitari şi

mediatori sanitari;

- Distribuirea  materialelor  informativ - educative la: cabinetele medicale individuale,

unităţile sanitare cu paturi, ambulatorii de specialitate, pieţele agro-alimentare, instituţii publice,

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;

- Postarea pe site-ul DSP Mureş a unui articol şi a materialelor informativ-educative privind

bolile diareice acute şi toxiinfecţiile alimentare.

Fluturaşi 250 buc.   (materialele au fost realizate în anii anteriori)

17. Campania de informare, educare, comunicare privind Săptămâna

Mondială a Alăptării la sân 1 -7 August 2014

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

Alăptării la sân:

- Întocmirea planului de activitate privind beneficiile 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;
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- 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 beneficiile

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 573 persoane din

judeţ, în 72 acţiuni;

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Săptămâna Mondială a

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

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

Pliante 350 buc. (materialele au fost realizate în anii anteriori)

18. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia

săptămânii europene a mobilităţii 16 – 22 Septembrie 2014

Acţiuni de informare-educare-comunicare cu ocazia săptămânii europene a mobilităţii:

- Întocmirea planului de activitate privind  importanţa mişcării fizice;

- Instruirea personalului medical 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 cu privire la importanţa mişcării fizice, a mersului pe jos sau cu

bicicleta pentru sănătate şi pentru reducerea poluării mediului înconjurător;

- Distribuirea de materiale informative asistenţilor medicali comunitari, asistentelor medicale

de la cabinetele şcolare şi mediatorilor sanitari;

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

- Centralizarea acţiunilor realizate de personalul medical de la cabinetele medicale şcolare,

asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari;
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- Acţiuni de informare a populaţiei din mediul urban şi rural cu privire la importanţa

mişcării fizice, a mersului pe jos sau cu bicicleta pentru sănătate, efectuate de asistentele

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

S-au desfăşurat un număr de 138 acţiuni în care au fost informate 786  persoane;

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

Judeţean de Urgenţă, cu privire la importanţa mişcării fizice, a mersului pe jos sau cu bicicleta

pentru sănătate;

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

educative privind importanţa mişcării fizice, a mersului pe jos sau cu bicicleta pentru sănătate.

Pliante  250 buc.  (materialele au fost realizate în anii anteriori)

19. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale a Contracepţiei – 26 Septembrie 2014

Acţiuni de informare-educare-comunicare cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepţiei:

- Întocmirea planului de activitate privind  importanţa informării corecte asupra metodelor

contraceptive;

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

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea desfăşurării

acţiunilor de informare a populaţiei din mediul urban şi rural privind importanţa utilizării

metodelor contraceptive, cunoaşterea tuturor opţiunilor, pentru prevenirea sarcinilor nedorite; au

fost distribuite  materiale informative;

- Informarea cadrelor medicale şcolare privind importanţa utilizării metodelor contraceptive în

rândul tinerilor;

- Organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de informare a elevilor la o unităte de învăţământ

preuniversitar pe tema „Contraceptivele  reprezintă întodeauna soluţia”; au  fost informaţi 83

elevi ;
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- Informarea a 1138 persoane în 123 acţiuni efectuate de cadrele medicale şcolare, asistenţii

medicali comunitari şi mediatorii sanitari;

- 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.

Pliante   500 buc

Broşuri  500 buc. (materialele au fost realizate în anii anteriori)

20. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale  de Luptă împotriva Diabetului - 14 noiembrie 2014

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;

- Încheierea  protocoalelor  de  colaborare  cu Liga Studenţilor Târgu Mureş şi  Inspectoratul

Şcolar Judeţean Mureş;

- Întocmirea planului de activitate privind informarea populaţiei asupra efectului benefic al

alimentaţiei sănătoase;

- Instruirea mediatorilor sanitari şi asistenţilor medicali comunitari din judeţ referitor la

promovarea stilului de viaţă sănătos, în profilaxia şi controlul diabetului (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 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, screening pentru depistarea diabetului zaharat, prin determinarea
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glicemiei şi distribuire de materiale educative; la acţiunile de informare  au participat 1276

persoane şi s-au efectuat 484 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 1672 persoane în 251 acţiuni;

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

informative;

- 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.

Pliante   100 buc

Postere    10 buc. (materialele au fost realizate în anii anteriori)

21. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Europene a Informării despre Antibiotice – 18 Noiembrie 2014

Acţiuni  de  informare – educare - comunicare  a  populaţiei cu  privire la utilizarea prudentă a

antibioticelor convenționale:

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

- Întocmirea planului de activitate privind informarea populaţiei asupra utilizării

antibioticelor cu prudenţă;

- Instruirea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari în vederea desfăşurării

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

la antibiotice prin educarea publicului larg în privința utilizării prudente a antibioticelor

convenționale; în cadrul întâlniri s-au prezentat materiale PPT, s-au purtat discuţii şi au fost

distribuite  materiale informativ-educative;
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- Participarea la întâlnirea cadrelor medicale şcolare în scopul informării despre campania

privind reducerea consumului de antibiotice şi distribuirea de materiale informative;

- Informarea a 1020 persoane în 153 acţiuni efectuate de asistenţii medicali comunitari,

mediatorii sanitari;

- 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.

Fluturaşi   50 buc. (materialele au fost realizate în anii anteriori)

22. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Naţionale Fără Tutun – 21 Noiembrie 2014

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;

- 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

privind riscurile consumului de tutun şi distribuirea de materiale informative;

- Participarea la concursul de şah, organizat în data de 20 noiembrie 2014, la Clubul Sportiv

Scolar din Tg. Mureş unde s-au distribuit şi materiale informative despre tutun;

- Desfăşurarea unei acţiuni la Penitenciarul Tg.Mureş 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 17 persoane private de libertate;

- Informarea a 1929 persoane în 113 acţiuni efectuate de asistenţii medicali comunitari,

mediatorii sanitari şi cadrele medicale şcolare;

- 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.

Pliante   300 buc

Postere    25 buc

23. Campania de informare, educare, comunicare desfăşurată cu ocazia Zilei

Mondiale de Luptă Împotriva HIV / SIDA - 1 decembrie 2014

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;

- Încheierea  protocoalelor  de  colaborare  cu Liga Studenţilor Târgu Mureş şi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;

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

mijloacele de prevenire şi tratare a 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;

- Participarea la dezbaterea cu tema „Realizarea unui nucleu de intervenţie în situaţii de

criză pentru persoanele seropozitive şi prevenirea comportamentelor de risc în rândul tinerilor”;

- Participarea la conferinţa de presă, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva HIV/SIDA;

- Organizarea unei acţiuni de informare a populaţiei în data de 2 decembrie, în Piaţa

Teatrului, marcând Ziua Mondială anti SIDA. În cadrul acestei acţiuni se va realiza o fundă

umană şi o fundiţă din candele aprinse, se va păstra un moment de reculegere pentru victimele

SIDA, la acţiune vor participa elevii de la Colegiile din TgMureş; se vor purta discuţii cu

persoanele interesate despre  mijloacele de prevenire şi tratarea infecţiei HIV;
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- 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 574 persoane în 71 acţiuni;

- Mediatizarea acţiunilor în presa locală: comunicat de presă şi materiale informative;

- 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.

Pliante   200 buc

Postere    20 buc  (materialele au fost realizate în anii anteriori)

24. 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 557 persoane în 83 acţiuni de informare a  populaţiei efectuate de asistenţii

medicali 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.

Fluturaşi  150 buc.  (materialele au fost realizate în anii anteriori)

B. Alte activităţi:
1. Acţiuni de informare desfăşurate cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun – 31 Mai 2014

2. Acţiuni de informare privind măsurile de  prevenire a Cancerului de Piele şi a

Melanomului Malign

3. Acţiuni de informare privind acneea juvenilă

4. Acţiuni de informare privind pregătirea copiilor pentru începerea noului an şcolar

5. Acţiuni de informare desfăşurate cu ocazia Zilei Internaţionale a bolii Alzheimer - 21

Septembrie

6. Acţiuni de informare desfăşurate cu ocazia Lunii Internaţionale de Informare despre

Cancerul de Sân – Octombrie

7. Participarea la seminarul  „Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul

incluziunii sociale a foştilor deţinuţi” organizat de Administraţia Naţională a

Penitenciarelor în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, în

incinta Hotelului Continental

8. Informarea elevilor din clasele IX - XII, privind tratamentul acneei juvenile, la Liceul

Tehnologic "IonVlasiu", Liceul Vocaţional „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic "Bolyai

Farkas"  din Tg.Mureş

9 Informarea elevilor din clasele IX - XII, privind măsurile de prevenire a Melanomului şi

cancerului de piele, la Colegiul Naţional „Unirea” Tg.Mureş, Colegiul Naţional

“Alexandru Papiu Ilarian” Tg.Mureş, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Tg.Mureş şi

Liceul cu program sportiv „Szasz Adalbert” din Tg.Mureş

10. Participarea la lansarea proiectului “Programul naţional de educaţie alternativă pentru

minorii şi tinerii din penitenciare” organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor
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în parteneriat cu Asociaţia Culturală Macaia, la sediul Universităţii Dimitrie Cantemir –

Biblioteca Serafim Duicu

11. Organizarea unei acţiuni de informare a persoanelor private de libertate, despre

combaterea consumului de tutun, la Penitenciarul Tg.Mureş

12. Participarea la desemnarea câştigătorului campaniei “Quit & Win” de renunţare la

fumat, prin determinarea cotininei în urină.

II. În domeniul controlului în sănătatea publică
A.Scopul activităţilor de control în sănătate publică :

* depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice,

* managementul riscurilor privind impactul asupra sănătăţii umane şi

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

B. Realizat activitate-situaţie numerică:

Actiune 2014
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Nr. Controale/ unitati 3674
Nr.Controale/ produse 1143
Nr.Actiuni îndrumare 173
Nr.probe recoltate si analizate cu
laboratorul

285 (din care , neconforme 47)

Nr. Amenzi 162 (valoare lei 97800)
Nr. Avertismente 38
Nr. Suspendări de
activitate

11

Nr.anulări autorizaţii sanitare 2
Cantitate produse din domeniul alimentului
interzise consumului uman

589 kg şi 21,5 litri

Cantitate alimente interzise conform Legii
123/2008

16 kg si 185 litri

-Alerte rapide investigate : 12,

-Total sesizări depuse de catre persoane fizice si/sau juridice :141, solutionate141.

C.Principalele deficiente identificate :

*nerespectarea normelor sanitare pentru asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă medicală,

*gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale,

*nerespectarea normelor de igienă în unităţile de asistenţă şi îngrijire a copiilor şi vîrstnicilor,

*nerespectarea normelor de igienă şi sănătate publică necesare asigurării securităţii produselor

alimentare,

*comercializarea sării iodate pentru consum uman cu conţinut de iod în afara limitelor stabilite

de normele în vigoare,

*nerespectarea legislaţiei privind alimentaţia recomandată preşcolarilor şi şcolarilor,

*nerespectarea de către conducerea unităţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor a

normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare,

*nerespectarea legislaţiei sanitare privind asigurarea calităţii apei potabile,

*nerespectarea normelor privind functionarea cabinetelor de infrumusetare corporala,

*nerespectarea  normelor de igienă care reglementează zonele de locuit,

*nerespectarea legislaţiei privind apele de îmbăiere,

*nerespectarea legislaţiei privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,
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*nerespectarea legislaţiei privind fumatul în spaţii publice,

*nerespectarea recomandărilor stabilite în urma unei activităţi de control anterioare finalizate

prin constatarea unor contravenţii.

.

D. Realizat activitate-descriptiv :

Acţiuni de inspecţie derulate:- Stabilite de Ministerul sănătăţii

1. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii 349/2002 pentru

prevenire şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

2.Acţiune de control privind condiţiile de funcţionare a cabinetelor de medicină de familie şi

cabinetelor medicale de specialitate.

3.Acţiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi produsele cu adaos de vitamine

şi minerale.

4.Acţiune tematică de control de verificare a conformităţii produselor cosmetice.

5.Acţiune tematică de control în unităţile sanitare cu paturi.

6.Acţiune tematică de control pentru verificarea utilizării aditivilor alimentari.

7. Acţiune tematică de control la proiectele finanţate din POP şi PNDP, finalizate.

8. Acţiune tematică de control privind gestionarea deşeurilor medicale.

9. Acţiune tematică de control privind apa minerală naturală îmbuteliată şi apa de masă

îmbuteliată.

10. Acţiune tematică de control în taberele şcolare şi unităţile de turism cu activităţi similare.

11. Acţiune tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere.

12. Acţiune tematică de control privind activităţile de îngrijire la domiciliu.

13. Acţiune tematică de control a cabinetelor în care se realizează proceduri de tatuaj şi piercing.

14. Acţiune tematică de control în unităţile de învăţământ şi a unităţilor de catering pentru copii.

15. Acţiune tematică de control  privind materialele în contact cu alimentul.

16. Acţiune tematică de control pentru verificarea produselor biocide.

17. Acţiune tematică de control pentru verificarea conformităţii laboratoarelor de analiză

medicală.
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18. Acţiune tematică de control în unităţile de transfuzii din spitale.

19. Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor

din mediul rural.

20. Acţiune tematică de control privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate a produselor

alimentare.

21. Acţiune tematică de control privind  conformitatea alimentelor cu destinaţie nutriţională

specială.

Acţiuni de inspecţie derulate:-Stabilite pe plan judeţean

1. Actiune de control privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica in unitatile de

invatamint preuniversitar,inclusiv controlul efectuarii triajului dupa vacanta scolara.

2. Actiune de recontrol pentru verificarea respectării recomandărilor si a termenelor stabililite cu

ocazia controalelor anterioare.

3.Actiune de control privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica şi asigurarea

serviciilor specifice Sarbatorilor Pascale şi zilei de 1 Mai.

4.Actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor medicale scolare si

cabinetelor dentare scolare.

5. Verificarea conditiilor igienico-sanitare si a respectarii legislatiei in vigoare la  producatorii de

apa minerala ,bauturi răcoritoare si bere.

6. Controlul respectării normelor de igiena si sanatate publica privind productia,depozitarea si

desfacerea alimentelor, alimentatia publica, zonele de agrement,inclusiv verificarea condiţiilor de

igienă la manifestările tip “festival”.

7.Actiune de control privind respectarea normelor de igiena în activitatea de comercializare a

îngheţatei prin sistem automat şi porţionare cu cleşti.

8.Acţiune de îndrumare şi consultanţă în unităţi de învăţământ în perioada premergătoare anului

şcolar 2014-2015.

9.Actiune de control privind respectarea normelor de igiena în saloanele de înfrumuseţare.

10.Verificarea conditiilor igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor socio-medicale şi medico-

sociale.
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11.Acţiunea tematică de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică şi

asigurarea serviciilor specifice cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Acţiuni de inspecţie derulate:-Colaborare cu alte instituţii din domeniul controlului

1.Acţiune de control pentru prevenirea evaziunii fiscale  in unitati de panificatie si patiserie .

2.Actiune de control privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica şi asigurarea

serviciilor specifice sezonului estival.

3.Acţiune de cercetare a unor sesizări referitoare la activităţi generatoare de disconfort fonic.

4.Actiune de control privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica şi asigurarea

serviciilor specifice cu prilejul sărbătorilor  pascale şi sărbătorilor de iarnă.
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III. În domeniul programelor naţionale şi asistenţei medicale

A fost monitorizat modul de implementare a programelor naţionale de sănătate publică

derulate de catre unităţile sanitare din subordinea AAPL:

PN I - PN de boli transmisibile:

PN de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei

PN de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV

PN IV - PN de boli netransmisibile:

PN de depistare precoce a cancerului de col uterin,

PN de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

PN VI – PN de sănătate a femeii şi copilului:

Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte

matern, prin admiistrarea de lapte praf

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere

Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi complicaţiilor acesteia prin screening neonatal,

laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor

Prevenirea complicaţiilor prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cornice la copil

– epilepsia, paraliziile cerebrale, întârziereile neuropsihomotorii din cauze multifactoriale

Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre şi postnatal şi sfat genetic, Profilaxia

sindromului de izoimunizare Rh

Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi

Backer precum şi prevenirea transmiterii erediater a acestora.

S-au încheiat contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate cu

unităţile sanitare cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, cu medicii

de familie.

Au fost  centralizate şi transmise lunar unităţilor de asistenţă tehnică şi management

cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor care implementează programe naţionale şi

subprograme naţionale de sănătate păublică detaliate pe tipuri de cheltuieli.
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Au fost centralizate şi transmise unităţilor de asistenţă tehnică şi management trimestial,

cumulate de la începutul anului şi anual indicatorii prevăzuţi în cadrul PN.

S-au întocmit, centralizat şi s-au transmis UATM trimestrial şi anual:

- rapoartele de activitate referitoare la stadiul realizării activităţilor prevazute în cadrul PN,

- analiza comparativă a costurilor medii realizate,

- probleme şi disfuncţiomnalităţi întmpinate în derularea PN şi

- propuneri de îmbunătăşire a modului de derulare a PN de sănătate publică.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI

I. Implementarea şi verificarea activităţilor din cadrul PROGRAMULUI  DE SĂNĂTATE

A FEMEII ŞI COPILULUI

1. Creşterea accesului  la servicii de sănătatea reproducerii

Distribuirea de contraceptive prin cabinetele P F şi medicii de familie instruiţi .

Obiectiv: scăderea cu 5% a nr. de avorturi.

Contraceptivele se distribuie gratuit de către MS prin DSP. Numărul de utilizatori  în anul 2014:

2248

Număr medici implicaţi în distribuirea de contraceptive 42.

2. Profilaxia  Sindromului de izoimunizare Rh

Procurarea imunoglobulinei specifice

Procurarea reactivilor pentru determinarea sp

Vaccinarea anti D a lăuzelor Rh negativ eligibile şi a femeilor eligibile Rh negativ care au

avortat.

Scăderea incidenţei Sindromului de izoimunizare cu 70%.

Activitate desfăşurată prin spitalele din judeţ, Secţii de Obstetrică-Ginecologie.

Nr. femei beneficiare 183/2014.

3. Profilaxia şi diagnosticul pre- şi post natal al malformaţiilor şi / sau afecţiunilor genetice

Realizarea unei baze de date, organizarea unui sistem informaţional.

Procurarea reactivilor specifici, kit-urilor necesare dozărilor hormonale şi biochimice.

Efectuarea activităţilor specifice de testare, diagnosticul clinic şi de laborator a populaţiei ţintă.

Scăderea incidenţei nou născuţilor cu malformaţii şi/ sau afecţiuni genetice cu 5%.
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Număr gravide testate cu dublu si triplu test 62.

4. Profilaxia anemiei feriprive la gravide

Scăderea cu 20% a numărului de cazuri de anemie la gravide.

Distribuirea gratuită de preparate cu fier prin cabinetele medicilor de familie.

Numar femei beneficiare 414.

5. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei consultaţiei prenatale

Scăderea numărului de femei care nu se prezintă la medic pentru luare în evidentă a sarcinii.

Reducerea numărului de complicaţii majore ale sarcinii şi naşterii.

Activitate desfăşurată prin cabinetele medicilor de familie.

6. Profilaxia anemiei feriprive la copii

Reducerea cu 30% a numărului de cazuri de anemie feriprivă la sugar şi copilul mic.

Distribuire de preparate cu fier prin cabinetele medicilor de familie, clinici cu profil pediatric.

Număr copii beneficiari 1414.

7. Profilaxia Rahitismului carenţial al copilului

Reducerea cu 30% a numărului de cazuri, de Rahitism carenţial.

Distribuire de preparate de colecalciferol prin Clinici de Neonatologie, Pediatrie, cabinetele

medicilor de familie.

Număr copii beneficiari 992

8. Profilaxia malnutriţiei la prematuri

Achiziţionarea de formule speciale de lapte praf adaptate pentru nou-născuţi prematuri.

Activitate desfăşurată prin Clinicile de Neonatologie.

Număr prematuri beneficiari 416/2014.

9. Profilaxia distrofiei la sugarii care nu beneficiază de lapte matern

Distribuire de lapte praf prin primării conform Ordinului 267/2006

Număr copii beneficiari 325.

10. Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital

În luna septembrie a început recoltarea probelor pentru screening. Au fost testaţi 5580 nou-

născuţi din întreg judeţul.
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Numărul copii aflaţi în tratament pentru Fenilcetonurie 8.

11. Diagnosticul şi tratamentul precoce al epilepsiilor, paraliziilor cerebrale şi întârzierilor

neuropsiho- motorii la copil, precum şi depistarea precoce a surdităţii la nou-născuţi.

Activitate desfăşurată în Clinica NPI din cadrul SCJ Mureş.

Număr copii diagnosticati cu fenomene paroxistice,deficiente neuropsihomotorii 89.

Număr copii trataţi prin EFT 48.

12. Prevenirea handicapului auditiv prin depistarea precoce a deficienţelor de auz.

Activitate desfăşurată la Clinica Neonatologie I si Neonatologie prematuri.

Numar nou-născuţi examinaţi 1850.

13. Profilaxia cecităţii la prematuri .

Activitate desfăşurată la Clinica Oftalmologie din cadrul SCJ Mureş.

Număr prematuri examinaţi 151.

Număr tratamente laser 5.

II. Monitorizarea numărului de gravide şi lăuze minore,colaborare cu DGASPC .

III. Reducerea numărului de copii fără acte

Colaborare cu Serviciul de Evidenţa Persoanei şi DGASPC

IV. Activităţi specifice

Verificarea respectarii ierarhizarii maternităţilor, întocmirea dosarelor şi analiza profesionala a

cazurilor de deces matern.

Colaborare cu CJAS şi medicii de familie privind îmbunătăţirea indicatorilor fizici şi de eficienţă

PROGRAMUL  DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE

1.Obiectiv:

Asigurarea accesului la tratament în străinătate pentru bolnavii cu afecţiuni care nu pot fi

tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii

nr.50/2004 reactualizat, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru

tratament în străinătate.



92

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL
2014

2. Activităţi şi rezultate:

În cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 10 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 9 dosare medicale au fost trimise comisiilor teritoriale de specialitate, din care 3

dosare medicale aparţinând judeţelor arondate Centrului Universitar Tg-Mureş, au primit acord

favorabil prin completarea procesului-verbal, după care au fost retransmise direcţiilor de sănătate

a judeţelor respective.

Pentru 4 dosare s-a iniţiat corespondenţa cu clinici din străinătate, urmând a fi trimise spre

aprobare Ministerului Sănătăţii.

Un număr de 3 dosare medicale au fost aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Un număr de 2 dosare medicale au fost urgenţe medicale.

Pentru control medical au fost înregistrate 3 dosare medicale.

S-a solicitat suplimentarea finanţării pentru 2 dosare medicale aprobate, precum şi refinanţare

pentru 2 dosare medicale aprobate.

În cursul anului s-a reuşit o bună colaborare cu preşedinţii comisiilor teritoriale de

specialitate, astfel încât a fost respectat termenul pentru derularea dosarelor.

3. Dificultăţi întâmpinate în derularea programului:

Corespondenţa cu clinicile din străinătate se desfăşoară cu  întârziere,

răspunsurile sunt incomplete în ceea ce privesc datele, suma finală a costurilor

de tratament cu documentele justificative nu sunt transmise in original în cursul anului pentru

care s-a aprobat finanţarea.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Obiectiv : Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale

Asistenţa medicală primară
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Analiza nevoii de servicii medicale primare şi de specialitate la nivelul judeţului şi asigurarea

accesibilităţii la aceste servicii:

În anul 2014 în judeţul Mureş nu s-au înregistrat zone neacoperite cu servicii de asistenţă

medicală primară:

- 313 medici de familie titulari şi 8 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 1800 de locuitori.

- La Direcţia de Sănătate Publică Mureş sunt înregistrate 276 cabinete medicale

individuale de medicină de familie, 30 de SRL-uri şi 4 societăţi civile medicale, cu 25

de puncte de lucru situate în zone punţin accesibile.

- În anul 2014, s-au înfiinţat 6 Cabinete medicale individuale şi 5 Societăţi comerciale

ale medicilor de familie- ( 4 în mediul urban şi 1- în mediul rural).

Numar
Centre permanenţă
functionale în relaţie
contractuală cu CAS la
data de 1 octombrie
2014

Nr. Centre de
permanenţă care
funcţionează  în
cabinetele
medicilor de
familie

Nr. Medici care
deservesc centrele
de permanenţă

Zonă acoperită de
centrele de
permanenţă
ca şi localităţi şi
populaţie

3 – rural: 3
- urban:0

– rural: 19
- urban:0

– rural: 11 sate
- urban:0

Tipuri de unităţi sanitare

Unităţi sanitare de asistenţă medicală
primară  existente în 2014

Total

din care:

Urban Rural

Asistenţă medicală primară
Cabinet medical individual 276 143 133
SRL – medicină de familie 30 24 6
Societate civilă medicală 4 4 0
Nr. medici de familie titulari 315 172 143
Nr. medici de familie angajaţi 26 15 11
Nr. total medici de familie 341 187 154
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Centru de permanenţă
fix Band

da 5 medici titulari
1 medic angajat

Band, Mădăraş –
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.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

În anul 2014 în judeţul Mureş: 695 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.

Majoritatea acestor unităţi ambulatorii au sediul în mediu urban, în mediul rural sunt

înregistrate puţine unităţi sanitare ambulatorii de specialitate publice sau private, în special

cabinete de stomatologie.

În 2014 s-au înfiinţat 11 societăţi comerciale  privind medicina de specialitate cu 9

cabinete în mediul urban şi 3 în mediul rural. 14 cabinete medicale individuale noi de

stomatologie funcţionează în judeţ

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
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specialitate din urban, condiţiile şi posibilităţile de transport în comun, factorul timp şi nu în

ultimul rând, factorul financiar.

AMBU
LATO
R
INTEG
RAT

AMBULATOR DE
SPECIALITATE CMI DE SPECIALITATE

LOCA
LITAT
E

SPECIALITASPECIALIT
A

NR.
TOTA
L
CABIN
ETE
AMBU
LATO
R
INTEG
RAT

NR.
TOTAL
CABINETE
PE
AMBULAT
OR
DE
SPECIALI
TATE

DIN
CARE
IN
MEDI
U
PRIVA
T

DIN
TOTA
L
CABIN
ETE
CARE
AU
CONT
RACT
CU
CJAS
MURE
S

CMI
SPECIALI
TATE
NR.
TOTAL
CABINET
E

CMI
DIN
MEDIU
PRIVAT

DIN TOTAL
CABINETE
CARE AU
CONTRACT CU
CJAS MURES

Acăţa
ri cardiologie 0 0 0 0 1 1 0

medicină
internă 0 0 0 0 1 1 0

neurologie 0 0 0 0 1 1 0
pneumologie 0 0 0 0 1 1 0

Tg
Mureş Alergologie 1 10 9 1 3 3 0

boli
infec,ioase 1 6 4 0 1 1 0
Cardiologie 4 37 34 3 10 10 3
Chirurgie 4 14 14 0 5 5 0
chirurgie
cardiovascul
ară 1 5 4 0 0 0 0
chirurgie
maxilo-
facială 1 3 2 0 3 3 0
chirurgie
plastică şi 2 2 2 0 1 1 0
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reparatorie
Dermato-
venerologie 2 23 21 2 7 7 3
diabetologie 1 10 7 5 1 1 1
endocrinolog
ie 3 27 27 2 5 5 1
epidemiologi
e 0 0 0 0 2 2 0
fizioterapie
şi recuperare
medicală 2 13 12 1 4 4 0
gastroenterol
ogie 2 12 10 2 6 6 0
homeopatie/a
cupunctură 0 6 6 2 5 5 2
hematologie 1 2 2 1 0 0 0
medicină
internă 4 52 51 5 21 21 3
medicina
muncii 1 18 18 0 8 8 0
medicina
sportivă 1 2 2 0 0 0 0
nefrologie 1 4 4 0 2 2 0
neurologie 3 30 29 3 8 8 1
neurochirurg
ie 1 5 5 0 0 0 0
neonatologie 0 2 1 0 0 0 0
obstetrică şi
ginecologie 3 37 36 2 11 11 3
oftalmologie 1 28 27 0 10 10 4
oncologie 0 3 2 0 1 1 1
ORL 2 26 24 3 5 5 2
ortopedie 3 12 11 1 0
ortopedie
infantilă 1 2 1 0 1 1 0
pediatrie 4 25 24 3 5 5 1
planificare
familială 1 2 2 0 2 2 0
pneumologie 1 9 8 0 1 1 0
psihiatrie 2 37 35 7 8 8 6
NPI 1 6 6 1 2 2 0
reumatologie 1 9 9 0 1 1 0
urologie 1 18 18 1 1 1 0

Luduş chirurgie 1 0 0 0 1 1 0
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cardiologie 0 0 0 0 0 0 0
boli
infecţioase 1 1 0 1 0 0 0
Dermato-
venerologie 1 0 0 0 1 1 0
diabetologie 1 1 0 0 0 0 0
endocrinolog
ie 1 0 0 0 1 1 0
gastroenterol
ogie 1 0 0 0 1 1 0
medicină
internă 1 0 0 0 3 3 0
neurologie 1 0 0 0 1 1 0
obstetrică şi
ginecologie 1 0 0 0 1 1 0
oftalmologie 1 0 0 0 0 0 0
ORL 1 0 0 0 1 1 0
ortopedie 1 0 0 0 0 0 0
pneumologie
/tbc 1 1 0 0 1 1 0
psihiatrie 1 0 0 0 2 2 0
urologie 0 0 0 0 0 0 0

Reghi
n cardiologie 1 3 3 0 1 1 0

boli
infecţioase 1 0 0 0 0 0 0
alergologie 0 1 1 0 0 0 0
chirurgie 1 3 3 0 2 2 1
Dermato-
venerologie 1 1 1 0 1 1 0
diabetologie 0 2 1 1 1 1 0
endocrinolog
ie 0 4 4 0 1 1 1
homeopatie/a
cupunctură 0 1 1 0 0 0 0
Medicină
internă 1 4 4 0 6 6 1
medicina
muncii 0 4 4 0 0 0 0
neonatologie 0 0 0 0 1 1 0
neurologie 0 4 3 1 2 2 1
NPI 0 0 0 0 1 1 0
ORL 1 3 3 0 2 2 1
obstetrică şi 1 3 3 0 3 3 0
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ginecologie
oftalmologie 0 4 4 0 1 1 1
ortopedie 1 2 2 0 0 0 0
pediatrie 1 2 2 0 3 3 0
planifficare
fam 0 1 1 0 0 0 0
pneumologie
/tbc 1 2 1 1 0 0 0
psihiatrie 0 5 4 2 3 3 2
NPI 0 0 0 0 1 1 1
fizioterapie
şi recuperare
medicală 0 0 0 0 1 1 0
reumatologie 0 1 1 1 1 1 0
urologie 1 2 2 0 0 0 0

Sighişoa
ra chirurgie 1 2 2 0 2 2 0

cardiologie 1 1 1 0 0 0 0
boli
infecţioase 0 1 0 0 0 0 0
Dermato
venerologie 1 2 1 0 2 2 0
diabetologie 0 2 1 1 0 0 0
endocrinolog
ie 1 2 1 0 0 0 0
fizioterapie
şi recuperare
medicală 1 2 1 0 0 0 0
hematologie 1 1 1 0 1 1 0
homeopatie/a
cupunctură 0 1 1 0 0 0 0
medicină
interna 1 4 4 0 2 2 0
medicina
muncii 0 2 2 0 1 1 0
microbiologi
e 0 0 0 0 1 1 0
neurologie 1 2 2 0 2 2 0
obstetrică şi
ginecologie 1 4 3 0 1 1 0
oftalmologie 1 4 4 0 0 0 0
oncologie 0 1 0 0 0 0 0
ortopedie 1 1 1 0 0 0 0
ORL 1 1 1 0 2 2 1
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pediatrie 1 1 1 0 4 4 3
psihiatrie 1 1 1 0 3 3 2
NPI 0 1 1 0 0 0 0
reumatologie 1 0 0 0 0 0 0
urologie 1 1 1 0 1 1 0

Sovata
medicină
internă 0 0 0 0 1 1 0
obstetrică si
ginecologie 0 0 0 0 2 2 2
pneumologie 1 0 0 0 1 1 1
psihiatrie 0 0 0 0 1 1 0
fizioterapie
şi recuperare
medicală 0 0 0 0 1 1 0
oftalmologie 0 1 1 0 1 1 0
ORL 0 0 0 0 1 1 0
pediatrie 1 0 0 0 1 1 0

Mierc
urea
Niraj

obstetrică şi
ginecologie 0 1 1 0 1 1 0
pediatrie 0 1 1 1 0 0 0
medicină
internă 0 1 1 0 0 0 0

Tarnav
eni

boli
infecţioase 0 0 0 0 2 2 0
chirurgie 1 2 2 0 0 0 0
cardiologie 0 2 2 1 0 0 0
Dermato-
venerologie 1 1 1 0 0 0 0
diabetologie 0 2 1 1 0 0 0
endocrinolog
ie 0 3 2 1 0 0 0
fizioterapie
si recuperare
medicală 0 1 1 0 1 1 0
homeopatie/a
cupuntură 0 3 3 0 0 0 0
medicină
internă 1 4 4 1 3 3 0
medicina
muncii 0 1 0 0 0 0 0
nefrologie 0 1 1 0 0 0 0
neurologie 1 1 1 1 1 1 0
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obstetrică şi
ginecologie 1 1 1 0 3 3 0
ORL 1 1 1 0 0 0 0
oftalmologie 0 1 1 0 0 0 0
ortopedie 1 0 0 0 1 1 0
pediatrie 1 2 2 0 0 0 0
psihiatrie 1 3 2 1 5 5 1
NPI 0 1 1 0 0 0 0
pneumologie
/tbc 1 0 0 0 1 1 1
reumatologie 0 1 1 0 0 0 0
planificare
familială 1 1 0 0 0 0 0

Sânge
orgiu
de
Mures

Medicină
internă 0 1 1 0 0 0 0
Nefrologie 0 0 0
Fizioterapie 0 1 1 0 0 0 0

Sânge
orgiu
de
Pădur
e chirurgie 0 1 0 0 0 0 0

medicină
internă 0 1 0 0 0 0 0
pediatrie 0 1 0 0 0 0 0

TOTA
L 111 645 593 60 237 237 51

Accesul la servicii de asistenţă medicală de specialitate se realizează prin cele 104

cabinete din ambulatorul integrat al spitalelor, prin cele 645 de cabinete ambulatorii de

specialitate din sistemul public şi din ambulatorul de specialitate din sistemul privat.

În relaţie contractulă cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, în cursul anului 2014 s-au

aflat cele 104 cabinete din ambulatorul integrat, 60 de cabinete din ambulatorul de specialitate

neintegrat si 51 de cabinete din ambulatorul privat.

Asistenţa medicală stomatologică este asigurată de 274 medici stomatologi . 195 în mediul urban

şi 79 în mediul rural.



101

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL
2014

Alte activităţi ale compartimentului de Asistenţă medicală şi Programe au fost:

- acordarea autorizărilor pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea

permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

- vizarea programelor de lucru a medicilor de familie şi specialişti care au contract

cu CAS Mureş

- prezenţa la Comisia de Handicap a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului

- prezenţa activă la Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele

Persoanelor Vârstnice şi de Dialog Social organizate de Prefectură.

Asistenţa medicală spitalicească

În mediul urban se concentrează unităţile sanitare cu paturi publice şi private din ambulatorul de

specialitate. În judeţul Mureş există 9 spitale publice, fiecare cu ambulator integrat.

Nr. Crt.

Unităţi sanitare publice cu paturi

Nr.
secţii Număr

paturi Nr.
medici

Nr.
Personal
mediu
sanitar

1 Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă
Tg. Mureş

47 1089 820 din
care 622
rezidenţi

1114

2

Institutul  de Urgenţă pentru Boli
Cardio-Vasculare  şi Transplant
Tărgu -Mures

5
210

54 214

3 Spital Clinic Judetean .Mureş 26 1002 173 512
4 Spitalul Municipal Sighisoara 11 271 30 116

5
Spitalul Municipal "Dr. Eugen

Nicoară" Reghin
9

264
28 110

6
Spitalul Municipal "Dr. Gh.

Marinescu" Târnăveni
12

570
39 162
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7
Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer

Russu" Luduş
7

216
14 68

8
Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de

Pădure
4 40 4 16

9 Spitalul Sovata-Niraj 3 25 6 14

IUBCvT Tîrgu Mureş, reînfiinţat în cursul anului 2013,  reprezintă o unitate de elită în

asistenţa medicală din România, oferind o gamă largă de servicii medicale prin secţiile clinice,

compartimentele şi laboratoarele din structura acestuia:

– 1 Secţie Clinică de Chirurgie Cardiovasculară pentru adulţi şi 1 Secţie de Chiriurgie

pentru copii cu compartiment de transplant cardiac, bloc operator adulţi, bloc operator

copii şi transplant cardiac;

– 2 Compartimente ATI adulţi şi copii care oferă servicii de reanimare şi terapie intensivă

cardiovasculară;

– 2 Secţii Clinice de Cardiologie adulţi cu compartiment de terapie intensivă coronarieni şi

compartiment de cardiologie intervenţională

– 1 Clinică de Cardiologie copii, prima cu acest profil din ţară;

– Laborator de explorări funcţionale invazive –angiografie, angioplastie, stent graft;

– Laborator de explorări electrofiziologice invazive – studii electrofiziologice, implant de

stimulatoare cardiace;

– Laborator de imunologie de transplant, HLA;

– Laborator de explorări funcţionale neinvazive adulţi;

– Laborator de explorări funcţionale neinvazive copii;

– Ambulator integrat în Policlinică

– “Pacemaker Clinic” – Serviciul ambulator de urmărire al pacienţilor cu stimulatoare

cardiace.

Asistenţa medicală pentru situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei pentru situaţii de

urgenţă şi evenimente speciale
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Monitorizarea şi evaluarea activităţii structurilor de primire a urgenţelor din cadrul

unităţilor sanitare cu paturi din sectorul public.

1. Colectarea, începând cu luna februarie 2012, a datelor privind urgenţele medicale datorate

consumului de  droguri, înregistrate în structurile de primire urgenţe din cadrul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş şi a spitalelor Reghin, Sighişoara, Luduş.

- raportarea   indicatorilor  şi predarea fişelor specifice către CPECA Tg.Mureş.

2. Evaluarea activităţii serviciilor medicale de urgenţă ( CPU) – număr persoane asistate / tratate,

număr persoane decedate  în anul  2013.

3. Activitate de desemnare a cursanţilor din structurile de primire urgenţe din cadrul unităţilor

Sanitare cu paturi pentru „Programul de atestare pentru asistenţă medicală de urgenţă pentru

structurile de primire a urgenţelor ( Modulul I)”.

Monitorizarea şi evaluarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

1. Monitorizarea zilnică a activităţii S.A.J. Mureş pe baza „Formularului de raportare zilnică

a activităţii serviciilor de ambulanţă”.

2. Monitorizarea lunară a activităţii S.A.J. Mureş şi transmiterea Raportului de Activitate

la Ministerul Sănătăţii – Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă.

3. Evaluarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean pe anul 2013.

4. Activitate de desemnare a cursanţilor din cadrul S.A.J. Mureş pentru Programul de atestare

pentru medicină de urgenţă prespitalicească ( Modulul I).

Elaborarea Planurilor de Intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu celelalte

structuri  de specialitate din cadrul Direcţiei de  Sănătate Publică.

1. Actualizarea Planului  de asigurare cu resurse umane, resurse financiare şi mijloace materiale

pentru situaţii de urgenţă al judeţului Mureş.

2.Întocmirea Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului estival 2014.

3. Întocmirea  Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului rece 2014 - 2015

4. Actualizarea Planului Roşu de intervenţie - jud. Mureş - situaţia privind organizarea, dotarea şi

mijloacele de legătură ale serviciilor private de ambulanţă din judetul Mureş.
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5. Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor municipiul Tg. Mureş – Situaţie

unităţi medicale de stat şi private şi furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţii

contractuale cu C.A.S. Mures.

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă legate  de condiţiile meteorologice deosebite

1. Transmiterea către toţi furnizorii de servicii de sănătate a avertizărilor meteorologice vizând

fenomene meteo extreme - ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice, grindină, inundaţii,

etc. emise de Agenţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie şi informarea tuturor  furnizorilor

de servicii de sănătate despre măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea asistenţei

medicale în situaţii meteorologice extreme.

2. Colectarea datelor şi raportarea indicatorilor specifici, în conformitate cu „Formularul de

raportare zilnică în inundaţii”, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţiile

din jud. Mureş la Ministerul Sănătăţii, Instituţia Prefectului şi I.S.U. „Horea” Mureş.

3. Evaluarea operaţiunilor / acţiunilor de urgenţă întreprinse ca urmare a inundaţiilor din

perioada 14.05.- 31.05.2014.

4. Sezon estival 2014

- actualizarea Comitetului Tehnic Judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă determinate

de calamităţi naturale – canicula – Dispoziţie nr.77 / 08.07.2014

- pregătirea  sistemului sanitar  pentru perioadele cu temperaturi caniculare ( peste 35ºC)

- respectarea circuitului informaţional ,  raportarea   indicatorilor specifici pentru caniculă

către Ministerul Sănătăţii - Centrul  Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, în perioadele de

atenţionare de cod galben

- analiza modului de gestionare a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului estival

5. Sezon rece 2014-2015

- actualizarea Comitetului Tehnic Judeţean de coordonare situaţii de urgenţă cauzate de

efectele negative ale căderilor masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra
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sănătăţii populaţiei – Dispoziţia nr. 151 / 04.11.2014

- întocmirea / completarea / actualizarea catagrafiei persoanelor cu risc ( gravide, persoane

Care necesită dializă ) aflate în evidenţa medicilor de familie şi a firmelor care furnizează

servicii de dializă din jud. Mureş

- transmiterea periodică către Instituţia Prefectului şi I.S.U. Mureş a catagrafiei actualizate

a persoanelor cu risc şi a pacienţilor care necesită dializă din judeţul Mureş , din evidenţa

medicilor de familie şi a centrelor care efectuează servicii de dializă

- monitorizarea numărului de persoane pentru care se acordă asistenţă medicală de urgenţă

în structurile de primire urgenţă ( UPU-SMURD / CPU ) ca urmare a accidentelor cauzate

de folosirea obiectelor  confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice

- iniţierea procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost

şi a celor din spaţii neîncălzite

- raportarea , zilnic , la Ministerul Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă

a următorilor indicatori:

- nr. persoane transportate cu ambulanţele

- nr. persoane asistate în UPU/CPU

- nr. decese datorate hipotermiei

Punerea în aplicare a Dispoziţiei M. A. I. – Departamentul pentru Situaţii de

Urgenţă nr. 62506 / 14.08.2014 pentru implementarea procedurii operaţionale a

Managementului cazului suspect / confirmat cu boala produsă de virusul Ebola.

Raportarea către Ministerul Sănătăţii – Centrul Operativ pentru Situaţii de

Urgenţă a evenimentelor deosebite care implică actul medical survenite în

unităţile sanitare cu paturi în conformitate cu Ordinul M.S. 14 / 11.01.2010.
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Obţinerea avizului din partea Punctului Unic de Comunicare Operativă din cadrul

Ministerului Sănătăţii pentru informaţiile provenite din analiza şi evaluarea cazurilor

medicale sau a situaţiilor cu risc major asupra populaţiei.

Participarea la activităţi de instruire organizate de   Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă  Judeţean în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor calificat de către

structurile competente.

1. Exerciţiu de cooperare cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă

generată de accident rutier cu multiple victime pe DN 15E – Dealul Culpiu.

2. Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată

de un incendiu la sonda de înmagazinare a gazului metan aparţinând de S.C. Depomureş SA

şi extinderea incendiului la casele din cartierul Belvedere.

B. COMPARTIMENTUL  DE  CONTROL  AL ASISTENŢEI  MEDICALE

A COMUNITĂŢILOR LA RISC

1.Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică personalului care activează în domeniul asistenţei

medicale comunitare – mediatori sanitari şi asistenţi medicali comunitari.

2. Organizarea de şedinte de lucru periodice cu mediatorii sanitari şi asistenţii medicali comunitari.

3. Monitorizarea activităţii mediatorilor sanitari şi asistenţilor medicali comunitari  pe baza

„Raportului de Activitate” înaintat lunar.

4. Colaborarea cu Biroul Judeţean pentru Romi – Instituţia Prefectului Mureş referitoare

la stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, pe principalele domenii de activitate.
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5. Asigurarea diseminării informaţiilor între Ministerul Sănătăţii – Direcţia Asistenţă Medicală

şi Politici Publice şi primăriile din judeţul Mureş referitoare la angajaţii din activitatea de

asistenţă medicală comunitară.

C. ALTE ACTIVITĂŢI

1. Asigurarea diseminării informaţiilor transmise de Ministerul Sănătăţii – Compartiment

medicină de urgenţă şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă respectiv Ministerul

Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă către structurile de primire

Urgenţe din cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă

Prespitalicească din sistemul public şi privat.

2. Participarea la grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş

2014-2016.

3. Continuarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni antidrog al judeţului Mureş

pentru perioada 2014-2016 – colectarea şi raportarea trimestrială a indicatorilor specifici la

CPECA Tg.Mureş.

4. Activitate în conformitate cu Ordinul MS 1519/2009 pentru autorizarea / prelungirea

autorizării furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească

şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat –

5. Participarea la videoconferinţele pe teme de situaţii de urgenţe.

6. Participarea la seminarul de informare privind implementarea Programului Operaţional

Regional 2007 – 2013 şi pregătirea regională pentru perioada de programare 2014 - 2020.

7. Participarea la forumul medical „ Medicina de familie, avangarda sistemului medical ”

8. Participarea în comisia de examen de certificare a calificării profesionale de asistent

medical generalist a Şcolii Postliceale Sanitare din cadrul Liceului Teoretic „ Gh. Marinescu „
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Tg.Mureş.

IV. Activitatea financiar bugetară

Pentru anul  2014, 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 4.374 mii lei  din care:
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din c - 3.227 mii lei pentru cheltuieli de personal

- 1.147 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:

- suma  de 714 mii lei  .

3) Sursa de finanţare venituri proprii – pentru activitatea proprie a Direcţiei de

Sănătate Publică Mureş : total 979 mii lei din care :

- 52 mii lei pentru cheltuieli de personal

- 680 mii lei pentru bunuri şi servicii

- 247 mii lei pentru investiţii aparatură medicală

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 1.265

mii lei, din care:

- 171 mii lei – plata salariilor medicilor şi asistenţilor din unităţile medico sociale;

- 1.094 mii lei – plata salariilor mediatorilor sanitari şi asistenţilor comunitari,

2) Sursa de finanţare buget stat în sumă  de 19.410 mii lei, din care:

o 13.461 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate (plata salariilor pentru

rezidenţi anul I-VII, cheltuieli de personal pentru cabinetele de planning, cheltuieli de

personal şi cheltuieli de funcţionare pentru activitatea din dispensarele TBC, LSM),

desfăşurate în  unităţile  sanitare din reţeaua administraţiei  publice   locale

o 2.868 mii lei pentru finanţarea programelor de sănătate derulate de unităţile

sanitare din reţeaua administraţiei publice   locale

o 3.081 mii lei pentru finanţarea asistenţei medicale desfaşurată în cabinetele

medicale din unităţile de învăţământ.
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2) Sursa de finanţare accize de la Ministerul Sănătăţii în suma de 4.888 mii lei

pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua

administraţiei publice locale

În cursul anului 2014 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.

V. Activitatea de resurse umane

A.  Activităţi referitoare la unităţile sanitare din judeţul Mureş
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 au fost analizate, centralizate  şi transmise Ministerului Sănătăţii propunerile pentru

elaborarea planului de paturi pentru fiecare unitate sanitară publică cu paturi din judeţul

Mureş, indiferent de subordonare;

 s-a asigurat consultanţă şi îndrumare unităţilor sanitare subordonate Ministerului

Sănătăţii şi unităţilor al căror management a fost transferat autorităţilor  locale, la

solicitare, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei referitoare la angajare, promovare,

salarizare, gărzi,  modificarea structurii organizatorice;

 au fost întocmite, verificate şi raportate situaţiile/machetele solicitate de către Ministerul

Sănătăţii, pentru toate unităţile  sanitare de pe raza judeţului Mureş indiferent de

subordonare: structura unităţilor sanitare cu paturi, cheltuieli cu salariile pe categorii de

personal, posturi vacante şi bugetate, funcţii de conducere;

 s-a asigurat prezenţa reprezentantului Direcţiei  de Sănătate Publică Mureş în comisiile de

examen la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de

medic/farmacist/biolog/chimist/biochimist  de către unităţile sanitare din judeţul Mureş;

 au fost analizate şi centralizate rapoartele statistice lunare privind numărul posturilor

ocupate şi fondul de salarii realizat pe surse de finanţare;

 au fost întocmite situaţiile şi raportările lunare, trimestriale şi semestriale solicitate  de

către Ministerul Sănătăţii, Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş;

 au fost elaborate  răspunsuri la solicitările din teritoriu pe domeniul specific, precum şi la

memorii,  interpelări.

B. Activităţi de personal şi managementul funcţiei publice

 a fost întocmit statul de funcţii al unităţii şi a fost întocmită  documentaţia/corespondenţa

către Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  referitoare la

modificarea statului de funcţii, transformarea structurii posturilor;

 s-au iniţiat şi supus aprobării un  număr de 54 dispoziţii privind  eliberarea/încetarea,

suspendarea, promovarea, detaşarea, mutarea, exercitarea cu caracter temporar a
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funcţiilor publice de conducere vacante şi alte acte privind modificarea raporturilor de

serviciu/muncă pentru personalul din aparatul propriu;

 au fost întocmite adeverinţe privind completarea vechimii în muncă a salariaţilor după

01.01.2011;

 au fost solicitate avizele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru structura

funcţiilor publice;

 a fost elaborat Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2015;

 s-a asigurat consultanţă  cu privire la  aplicarea legislaţiei specifice  cu privire la

încadrarea personalului;

 s-a asigurat secretariatul  şi participarea în comisiile de concurs şi în  comisiile de

soluţionare a contestaţiilor la examenele/concursurile de ocupare a posturilor vacante/

temporar vacante , examenelor de promovare în grad profesional;

 au fost întocmite/completate/actualizate fişele posturilor;

 a fost întocmit Panul  de formare profesională  a funcţionarilor publici ;

 a fost întocmită  şi depusă la Inspecţia Muncii  Bucureşti documentaţia prevăzută de lege

pentru reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite;

 au fost calculate, actualizate, acordate drepturile salariale, au fost întocmite, lunar,

ordonanţările de plată pentru cheltuielile de personal, au fost întocmite şi transmise

declaraţiile fiscale 100 şi 112 şi raportările privind acordarea drepturilor salariale;

 a fost completată şi actualizată aplicaţia   REVISAL;

 s-a transmis la AJOFM Mureş la termenele stabilite de lege, situaţia locurilor de muncă

vacante, vacantate  şi ocupate din cadrul instituţiei;

 au fost întocmite raportări periodice şi a fost actualizată permanent baza de date privind

managementul funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în Portal –ANFP;

 au fost calculate şi plătite, conform legii,  drepturile câştigate în instanţă;

 au fost întocmite dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul instituţiei care a

îndeplinit condiţiile legale de pensionare;
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 au fost înregistrate şi actualizate declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor

publici din instituţie, au fost afişate pe site-ul instituţiei şi au fost transmise Agenţiei

Naţionale de Integritate;

 au fost actualizate dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu al

direcţiei;

 a fost monitorizată şi raportată, trimestrial şi semestrial, situaţia privind respectarea

codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al

conflictului de interese;

 au fost întreprinse demersurile legale pentru obţinerea avizului de organizare şi

s-au organizat examenele de promovare în gradul profesional imediat superior pentru

funcţionarii publici care  au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru promovare în

grad;

 s-a organizat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul instituţiei;

 s-a organizat un concurs de promovare în trepte/grade profesionale pentru personalul

contractual;

 s-au pregătit fişele de evaluarea a performanţelor profesionale şi s-a asigurat consultanţă

cu privire la  acţiunea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale

funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul propriu;

 au fost întocmite şi transmise situaţiile privind numărul de posturi, categorii de personal,

fondul de salarii, etc. solicitate de Ministerul Sănătăţii,  Direcţia Generală  a Finanţelor

Publice –Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Mureş;

 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 29 iunie 2014
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(48 rezidenţi) şi sesiunea 23 noiembrie 2014 (273 rezidenţi) care au ales centrul

universitar de pregătire Tg Mureş;

 au fost eliberate 321 adeverinţe privind confirmarea acestor rezidenţi prin ordin al

ministrului sănătăţii;

 a fost completată baza de date cu unitatea de încadrare, unitatea de îndrumare şi  clinica

de pregătire  a rezidenţilor în vederea eliberării carnetelor de rezident;

 au fost eliberate  adresele pentru rotaţia în stagiu a rezidenţilor pe loc/post cu pregătire

în centrul universitar Tg Mureş;

 a fost actualizată baza de date a rezidenţilor prin introducerea datelor şi documentelor

privind: rotaţia stagiilor, întreruperi/prelungiri de rezidenţiat, recunoaşteri de stagii,

renunţări la calitatea de rezident, schimbări de specialitate, schimbarea centrelor de

pregătire, eliberarea carnetelor de rezident;

 au fost întocmite şi eliberate  adeverinţe conforme cu carnetul de  rezident, necesare

pentru  recunoaşterea studiilor  de specialitate în străinătate pentru rezidenţii care au

efectuat  pregătirea prin rezidenţiat în centrul universitar Tg Mureş;

 au fost întocmite situaţii  privind rezidenţii aflaţi în pregătire în centrul universitar Tg

Mureş: distribuţii pe specialităţi, pe ani de studiu, liste nominale şi numerice;

 s-a realizat corespondenţa cu Ministerul Sănătăţii şi spitale privind

întreruperile/prelungiri de rezidenţiat, recunoaşteri de stagii, renunţări la calitatea de

rezident, schimbări de specialitate, ieşirea din starea de incompatibilitate şi alte  situaţii

particulare, concrete privind rezidenţii;

 s-au verificat şi centralizat, lunar,  listele primite de la spitalele din teritoriu  cu bursele

cuvenite rezidenţilor, iar situaţia finală  a fost transmisă lunar Centrului Naţional pentru

Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, în format electronic şi pe suport de hârtie;

 au fost luaţi în evidenţă şi au fost repartizaţi în stagii de pregătire medicii înscrişi în

programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, sesiunea mai 2014,

în centrul universitar Tg Mureş;

 pe parcursul  anului 2014 s-au  îndeplinit şi atribuţiile şi responsabilităţile privind

organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor pentru obţinerea gradelor  şi
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treptelor profesionale desfăşurate în conformitate cu programarea din calendarul de

concursuri şi examene  :

- examenele pentru obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist

specialist, sesiunea 25 martie 2014;

- examenele  pentru obţinerea  atestatelor  de  studii complementare

sesiunea 28 mai 2014 şi 24 septembrie 2014;

- examenele   de  biolog/ chimist/ biochimist   specialist şi  principal, sesiunea

4 iunie 2014 ;

- examen pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar,

sesiunea 12 iunie 2014;

- examenele pentru obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist specialist,

sesiunea 16 octombrie 2014;

- concursul naţional de intrare în rezidenţiatul pe post şi pe loc,  în

medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014;

 pentru organizarea acestor examene la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică s-au

desfăşurat următoarele activităţi :

- s-au primit dosarele şi s-a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare,

în vederea înscrierii la concursuri/examene în conformitate cu

metodologia de desfăşurare emisă de Ministerul Sănătăţii (  557 dosare)  ;

- s-au centralizat dosarele  şi întocmit listele candidaţilor;

- s-au completat module informatice/aplicaţii pentru fiecare sesiune de

examen;

- s-au constituit comisii de concurs;

- s-au pregătit dosarele cu materialele necesare pentru desfăşurarea

concursurilor/examenelor şi s-au instruit secretarii comisiilor pentru

întocmirea corectă a documentelor de concurs;

- s-au  verificat cataloagele de examen după finalizarea fiecărei sesiuni de

examen;

- s-a transmis Ministerului Sănătăţii  documentaţia de concurs finală

pentru eliberarea ordinelor de confirmare;
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- participarea la activitatea de alegere a specialităţii şi a centrului

universitar de pregătire pentru rezidenţii din sesiunea 23 noiembrie 2014;

 s-au solicitat Ministerului Sănătăţii certificatele de medic, medic dentist/farmacist

specialist/primar , atestatele de studii complementare şi au fost eliberate titularilor

certificatele primite;

 s-a întocmit documentaţia necesară 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;

 s-au primit şi verificat dosarele pentru eliberarea  documentelor de recunoaştere a

calificărilor profesionale în Uniunea Europeană pentru medici, medici dentişti, farmacişti,

asistenţi medicali, fiziokinetoterapeuţi, şi s-a transmis documentaţia către Ministerul

Sănătăţii;

 s-a asigurat consiliere pe problema recunoaşterii calificărilor profesionale în Uniunea

Europenă şi s-a realizat corespondenţa  pe această problematică;

 s-au înregistrat şi eliberat documentele privind recunoaşterea calificărilor profesionale

româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene primite de la Ministerul Sănătăţii;

 s-au elaborat răspunsuri la  solicitările din teritoriu pe domeniul specific,  la memorii şi

sesizări ale petenţilor, întrebări şi interpelări , rezolvarea corespondenţei.
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VI. Activitate relaţii publice,  avizări/autorizări

RELAŢII PUBLICE

Au fost depuse 22 solicitări privind informaţii de interes public, din care :

* 19 solicitări rezolvate favorabil

* 19 solicitări depuse de persoane juridice

* 3 solicitări depuse de persoane fizice

*  2 solicitări au fost clasate

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au fost depuse 176 petiţii din care :

- 145 petiţii au fost soluţionate prin compartimentul control în sănătate publică

- 8 petiţii au fost soluţionate de către alte compartimente din cadrul instituţiei

- 33 petiţii au fost redirecţionate spre soluţionare altor institutii

- 15 petiţii au fost clasate

ACTIVITATE AVIZĂRI / AUTORIZĂRI

În perioada 06.01.2014 – 30.12.2014 :

- au fost verificate  documentaţiile, s-a acordat consultanţă pentru completarea formularelor, a

notificărilor primite, s-au înregistrat documentaţiile solicitanţilor şi
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s-au repartizat către compartimentele de specialitate;

- au fost soluţionate cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de evaluare, s-au

eliberat autorizaţii sanitare şi notificări;

- a fost asigurată informarea solicitanţilor asupra procedurilor de reglementare sanitară,etc.

- au fost înregistrate/eliberate:

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere -246;

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare - 204;

- Vize anuale pentru Autorizaţiile Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare - 91;

- Notificări-Asistenţă de specialitate - 754, din care 93 proiecte pentru Fonduri Europene

Agricole de Dezvoltare Rurală ;

- Refuz notificare-asistenţă de specialitate - 1 ;

- Notificări-Certificarea conformităţii - 510;

- Anulări Autorizaţii Sanitare de Funcţionare - 114  ;

- Negaţii pentru proiecte/activităţi care nu fac obiectul evaluării condiţiilor de igienă -164;

- Aviz deshumare - 3;

- Pasaport mortuar - 3.

VII. Activitate statistică

ACTIVITĂŢI

- organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în
conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la

dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în

vigoare;

-colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi

netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;
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- organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor

medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;

- verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;

- centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi

morbiditate trimestriale şi anuale;

- codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de

deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;

- verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le

compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al

Institutului Naţional de Statistică;

- centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi anuale,

precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi),

solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;

- transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul

Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;

- ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi

vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;

- primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le

transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările

necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

codificarea buletinelor statistice de deces de la nivelul Directiei de Statistica a Judeţului Mures-
lunar

- colectare ,verificare ,codificare,trimitere la Centrul Naţional de Statistică si Informatica
în Sănătate Publică-Bucureşti a fişelor de deces sub un an , perinatale, deces 1-4 ani, deces
matern cauza directă şi indirectă - lunar
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-raport trimestrial privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii - ataşat
-Sinteza stării de sănătate an 2013 - afişată pe site-ul D S P Mureş

- se eliberează codurile de parafă pentru medici
- se face actualizarea registrului medicilor
Darea de seamă pe trimestrul IV este în curs de culegere şi verificare a datelor

PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII SĂNĂTĂŢII

Pe trimestrele I, II, III 2014

I. DEMOGRAFIE

1. Evidenţa gravidelor (în evidenţa medicului de familie)

Mediul

R
ân

du
l Aflate la

începutu
l anului

Nou intrate în evidenţă Scoase
din

evidenţă

Rămase
în

evidenţă
Total
din care:

Nou
depistate

din
care:
cu risc

Nou depistate după luna sarcinii Venite din
alte

teritoriiI - III IV - V VI - IX

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 2256 6726 3351 252 2468 563 320 92 3375 2324

Urban 02 1203
3468 1729 115 1431 200 98 54 1739 1247

Rural 03 1053
3258 1622 137 1037 363 222 38 1636 1077

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă
Total

gravide nou
depistate

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 01 02 03 04 05 06 07 08 09

3351 3351 27 395 722 1059 769 329 48 2

3. Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie publice)

Specificare

R
ân

du
l Total

din care:
rural

Grupa de vârstă
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 1693 971 5 182 312 456 381 272 83 2 0

La cerere 02 1000 580 4 115 189 260 222 167 43 0 0

Avort incomplet 03 693 391 1 67 123 196 159 105 40 2 0

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



121

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL
2014

4. Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private)

Specificare

R
ân

du
l Total

din care:
rural

Grupa de vârstă
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 01 266 92 0 15 52 48 68 61 20 1 1

La cerere 02 243 77 0 8 49 44 63 58 19 1 1

Avort incomplet 03 23 15 0 7 3 4 5 3 1 0 0

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. MORBIDITATE
1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi (în dispensarul TBC)

Mediul

R
ân

du
l Bolnavi noi Bolnavi

readmişi Bolnavi scoşi din evidenţă Bolnavi rămaşi în evidenţă

0 - 14
ani

15 +
ani

0 - 14
ani

15 + ani
Total dc: decedaţi 0 - 14

ani
15 + ani

0 - 14 ani 15 + ani 0 - 14
ani

15 +
ani

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 10 170 0 38 7 224 0 23 31 127

Urban 02 0 77 0 14 0 101 0 9 8 79

Rural 03 10 93 0 24 7 123 0 14 23 48

2. Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie public + privat)

Mediul

R
ân

du
l Total cazuri

nou luate în
evidenţă

Total
bolnavi

rămaşi în
evidenţă

Col uterin Piele

Cazuri noi Ramaşi în
evidență Cazuri noi Rămași în

evidenţă

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 1901 15855 94 376 36 229

Mediul
Urban 10

54 8040 49 176 22 108

Rural 84
7 7815 45 200 14 121

din care: femei 04 884 7900 94 376 21 120

- continuare -
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R
ân

d
Prostată Sân (la femei) Stomac Bronhopulmonar

Cazuri noi Rămași în
evidenţă Cazuri noi Rămași în

evidenţă Cazuri noi Rămași în
evidenţă Cazuri noi Rămași în

evidenţă
B 07 08 09 10 11 12 13 14

01 136 835 258 1675 107 1202 288 2125

02 82 438 165 850 44 438 140 1050

03 54 397 93 825 63 764 148 1075

04 0 258 1675 27 400 66 420

- continuare -

R
ân

d Colorectal Ficat Pancreas Vezica urinară
Cazuri noi Rămași în

evidenţă Cazuri noi Rămași în
evidenţă Cazuri noi Rămași în

evidenţă Cazuri noi Rămași în
evidenţă

B 15 16 17 18 19 20 21 22

01 186 415 39 560 72 610 55 410

02 111 275 27 310 34 220 30 170

03 75 140 12 250 38 390 25 240

04 77 150 12 265 30 230 12 130

3. Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet public + privat)

Specificare

R
ân

dd
ul TOTAL

CAZURI
(col 1= col. 2+…+6)

FORMA CLINICĂ DE BOALĂ
insulino

dependent
insulino

independent de malnutriţie alte forme fără precizare

E10 E11 E12 E13 E14
A B 01 02 03 04 05 06

Cazuri noi 01 2420 545 1615 0 260 0

Rămaşi în evidenţă,
din care în: 02 25372 7468 15745 0 2159 0

- Urban 03 14705 4270 9259 0 1176 0

- Rural 04 10667 3198 6486 0 983 0

4. Evidenţa bolnavilor psihici (în cabinetul de psihiatrie, CSM/LSM)

Mediul R
ân

d
ul

Cazuri noi Total
bolnavi

din care: bolnavi psihici periculoşi
Total Psihoze Cazuri Rămaşi în evidenţă
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din care: alcoolice rămaşi
în evidenţă

noi Total 0 - 14 ani

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 952 0 9414 3 35 0

Urban 02 518 0 5939 2 8 0

Rural 03 434 0 3475 1 27 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

Total 01 0 26 9 22 13 0 0

Urban 02 6 2 4 4

Rural 03 20 7 18 9

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
0 - 3 ani

din care:
sub un

an

Total
0 - 3 ani

din care:
sub un

an

Total
0 - 3 ani

din care:
sub un

an

La
3 luni

La
6 luni

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01 33 19 0 0 42 26 76 91

Urban 02 3 3 0 0 4 10 11

Rural 03 30 16 0 0 38 26 66 80

6. Evidenţa reumatismului articular acut (în cabinetul de cardiologie sau de pediatrie)

Mediul R
ân

d Bolnavi noi 0 - 14 ani
Rămaşi în evidenţăTotal din care:cu leziuni cardiace

A B 01 02 03

Total 01

Urban 02



124

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL
2014

Rural 03

7. Alte boli (în cabinetul medicului de familie)

Specificare R
ân

d

Tbc.
A15-
A19

Malarie
B50-
B54

Tumori
maligne

C00-
C97

Anemii
(se exclud
anemiile

secundare)
D50-D64

Guşa
simplă

şi
nodulară
netoxică

E01-
E04

Diabet
zaharat
E10-
E14

Malnu-
triţie

proteino-
calorică
E40-E46

Rahitism
evolutiv

E55

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Aflaţi 01 195 0 4989 2115 6044 17048 61 57
Intraţi 02 44 0 819 264 316 5634 16 4

Ieşiţi 03 23 0 563 187 172 5119 10 8

Rămaşi în
evidenţă

04 216 0 5245 2192 6188 17563 67 53

Indici de
prevalenţă

05 0.04 0.00 0.95 0.40 1.12 3.19 0.01 0.01

- continuare –

R
ân

d Obezitate
E66

Tulburăr
i

mentale
şi de
com-

portame
nt F00-

F99

Boli
psihice

F01-F39

Boala
Alzheim
er G30

Scleroză
multiplă

G35

Epilepsi
e G40-

G41

Reuma-
tism

articular
acut

I00-I02

Cardiopatii
reumatism.

cornice
I05-I09

Boli
hipertensive

I10-I15

Cardiopatie
ischemică
I20-I25

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 4423 7782 2217 715 144 4952 390 788 54220 29320

02 573 134 4685 181 72 387 74 87 3687 1402

03 259 153 4484 90 31 283 40 62 1839 1210

04 4737 7763 2418 806 185 5056 424 813 56068 29512
05 0.86 1.41 0.44 0.15 0.03 0.92 0.08 0.15 10.18 5.36

- continuare -

R
ân

d

Cord
pulmonar

cronic
I27.9

Boli
cerebro-
vasculare
I60-I69

Boli pul-
monare
cronice

obstruct.
J41-J47

Boală
ulceroasă
K25-K28

Ciroza
şi alte

hepatite
cronice

K70-K76

Insificien
ţa renală
cronică
N00-N08;
N10-N19

Calculoză
urinară

N20-N23

Anomalii
conge-
nitale

Q00-Q99

Anom.
congenit.
ap. circ.

Q20-Q28

Maladia
Down
Q90

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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01 1033 7817 8444 5430 5508 793 1801 761 577 101 1033

02 49 429 819 145 236 90 81 74 62 10 49

03 56 399 491 144 217 38 33 58 60 3 56

04 1026 7847 8772 5431 5527 845 1849 777 579 108 1026
05 0.19 1.42 1.59 0.99 1.00 0.15 0.34 0.14 0.11 0.02 0.19

8. Incapacitatea temporară de muncă (cabinetul de întreprindere)

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

35424 5965 84187 2385 2260 9403

- continuare -
din care:

Bolile
aparatului
respirator

Bolile
aparatului
digestiv

Bolile
aparatului
urogenital

Bolile
aparatului

osteoarticular

Boli
profesionale

Traumatisme, otrăviri
Total, din

care:
de muncă

07 08 09 10 11 12 13

11886 7005 4896 16947 180 10321 148

9. Bolnavi ieşiţi din spital

Total

din care: Din total: pe boli, grupe sau clase de boli

rural sub
un an

Infec-
ţioase

Tumori
maligne

Aparat
circulat.

din care: Aparat
respira-

tor

Aparat
digestiv

Aparat
uro-

genital

Sistem
osteo-
articu-

lar

Trau-
matis-
me /

otrăviri

Infarct
ac. mio-
cardic

Alte
ischem.
miocard

Cerebro
vascu-

lare
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

86767 45023 5569 2926 5789 18479 765 1941 2623 10551 8607 5489 4502 3810

- continuare -
Tulb.

mintate
cu durata
de spita-
liz. >365

zile

Cu consum
ilicit de
droguri

Născuţi vii Decedaţi (din total ieşiţi din spital Cost / pat / zi

Total
din care:

Prima
spitali-

zare

Cu mal-
formaţii
conge-
nitale

din care:
Down

Total

din care:

Total
din care:
pt. medi-
camente

sub
un an

Apendi-
cită

Hernie
Colecis-

tită
litiază
urinară

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

26 41 23 576 1 1537 64 1 9 6 1 21 3
10. Infecţii interioare din  spital

Secţii R â n d u lTotal Septicemie Respiratorii Digestive Urinare Organe
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Total

Pneumonii
, bronho-

pneumonii
.

genitale
femei

A B 01 02 03 04 05 06 07

Total 01 84 17 21 16 17 12 0

Pediatrie 02 5 2 2 1 0 1 0

Nou născuţi 03 0 0 0 0 0 0 0

Obstetrică 04 2 0 0 0 0 1 0

Ginecologie 05 1 0 0 0 0 1 0

Chirurgie 06 13 3 0 0 2 1 0

ATI 07 33 12 13 13 5 2 0

Dializă 08 0 0 0 0 0 0 0

Alte secţii 09 30 0 6 2 10 6 0

- continuare -

R
ân

dd
ul

Cutanate
după:

Injecţii
Puncţii

Plagă
chirurgical

ă
Alte

Decedaţi

Total

din care:
prin efectele
adverse ale
agenţilor
terapeut

sub un an 1 - 4 ani

B 08 09 10 11 12 13 14 15

01 2 0 14 1 1 0 1 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

04 0 0 1 0 0 0 0 0

05 0 0 0 0 0 0 0 0

06 0 0 7 0 0 0 0 0

07 0 0 0 1 1 0 1 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0

09 2 0 6 0 0 0 0 0

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. ADRIAN VASILE MUREŞAN


