
                             

Unităţi sanitare aflate în relaţie contractuală cu 

DSP Mureş, în perioada 01.01.2019-30.06.2019,  

pentru derularea programelor naţionale de 

sănătate publică  

Denumire program / subprogram derulat 

 

 

SPITALUL  CLINIC  JUDEŢEAN  MUREŞ 

 

- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA 

- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

- Programul naţional de supraveghere şi limitare 

a infecţiilor asociate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de 

monitorizare a utilizării antibioticelor 

- Programele naţionale de boli netransmisibile.    

  Programul naţional de transplant de organe, 

ţesuturi şi celule de origine umană:   

  Subprogramul de transplant de organe, 

ţesuturi sau celule de origine umană (os-tendon) 

Programele naţionale de boli netransmisibile.  

Programul naţional de boli endocrine 

-Programul naţional de sănătate a femeii şi 

copilului.  

Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului: 

- Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate 

mică la naştere; 

- Prevenirea deficienţelor de auz prin screening 

auditiv la nou-născuți 

- Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a 

complicaţiilor acesteia, prin screening neonatal, 

laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii; 
Subprogramul de sănătate a femeii: 

- Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

SPITALUL  MUNICIPAL  SIGHIŞOARA 
- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

SPITALUL  MUNICIPAL  “DR. GHEORGHE  

MARINESCU”  TÂRNĂVENI 

- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

SPITALUL  MUNICIPAL “DR. EUGEN  

NICOARĂ”  REGHIN 

- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

SPITALUL  ORĂŞENESC  “DR. VALER  

RUSSU”  LUDUŞ 

- Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 
Programele naţionale de boli netransmisibile.  

- Programul naţional de depistare precoce activă 

a cancerului prin screening organizat.  

Subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării 



Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină 

eligibilă în regim de screening. 

 

S.C.  ,,CENTRUL MEDICAL TOPMED’’ 

S.R.L. 

Programele naţionale de boli netransmisibile.  

- Programul naţional de depistare precoce activă 

a cancerului prin screening organizat.  

Subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării 

Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină 

eligibilă în regim de screening. 

S.C.”BABE” S.R.L. 

Programele naţionale de boli netransmisibile. 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi 

şi celule de origine umană.  

- Subprogramul de fertilizare in vitro şi 

embriotransfer. 

 

 

 

 
 


