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CAP. III – SĂNĂTATE  
1. 
 

Îmbunătăţirea 
stării de 
sănătate a 
populaţiei, 
creşterea 
calităţii vieţii în 
condiţiile 
compatibilizării 
sistemului 
sanitar 
românesc cu 
cel din Uniunea 
europeană 

Identificarea nevoilor de servicii medicale ale 
populaţiei împreună cu C.A.S. Neamţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Comisia Paritară s-a întrunit în 10 şedinţe în care s-au analizat nevoile 
de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi de specialitate. 

Monitorizarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, 
din judeţ, trimestrial/semestrial/anual sau ori de câte 
ori este nevoie. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Au fost analizati trimestrial indicatorii de performanţă realizaţi de către 
spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii 

Monitorizarea activităţii de asistenţă medicală 
primară şi ambulatorie de specialitate 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Permanent 

Implementarea noilor metodologii in furnizarea 
serviciilor de sănătate de bună calitate la femeie şi 
copil, conform protocoalelor. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

S-a făcut instruirea medicilor nou angajaţi privind legislaţia din 
domeniul asistenta medicală acordată femeii şi copilului, precum şi 
masurile de protecţie a copilului 

Scăderea indicatorilor de mortalitate maternă prin 
efectuarea consultaţiei prenatale la medicul de 
familie şi specialist şi respectarea O.M.S. 
nr.910/2002. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Mortalitatea maternă este 0, neînregistrându-se nici un deces matern. 

Scăderea complicaţiilor la naştere prin creşterea 
calităţii serviciilor medicale şi acordarea asistenţei 
medicale la naştere, conform protocolului. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Asistarea naşterilor de către personal calificat, în prezenţa medicului. 

Colaborarea DSP cu toate instituţiile guvernamentale 
si non guvernamentale care desfăşoară activităţi 
medicale, din judeţ, scopul acestei acţiuni fiind acela 
de a contribui la satisfacerea nevoilor de servicii 
medicale către toţi cetăţenii din judeţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

D.S.P. a colaborat cu toate organizaţiile profesionale, autorităţile 
judeţene şi locale şi organizaţiile non-guvernamentale ce pot contribui 
la buna desfăşurare a activităţii medicale în judeţ. 

Aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind 
protecţia copilului. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Evaluarea copiilor cu handicap şi luarea măsurilor de protecţie pentru 
copii aflaţi în dificultate în cadrul Comisiei de protecţie a copilului 
Neamţ (comisia s-a întrunit săptămânal). 

Prevenirea abandonului în secţiile care 
supraveghează copii. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

S-au realizat activităţi de consiliere a mamelor din grupa de risc de 
abandon/părăsire a copilului în unităţile sanitare din judeţ. S-a verificat 
şi îndrumat activitatea asistenţilor sociali încadraţi în spitalul Judeţean 
de Urgenţă Piatra Neamţ şi Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, 
precum si a cadrelor medii sanitare cu atributii de as. Social din spitalele 
orasenesti Tg. Nt, si Bicaz  
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Monitorizarea activităţilor de profilaxie la nivelul 
asistenţei primare. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Instruirea personalului medical privind promovarea alimentaţiei la sân. 

Scăderea mortalităţii infantile prin creşterea 
adresabilităţii şi creşterea calităţii serviciilor 
medicale. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Mortalitatea infantila pe primele 11 luni ale anului 2010 este de 11,1 %0 
nou născuţi vii, mai mare decat cea din aceeasi perioada a anului 2009 
cand a fost inregistrata valoarea de 10,8%0. Număr nou născuţi vii – 
4218, natalitatea la 1000 de locuitori este usor în scădere fiind de 8,2%0 
fata de 8,5 %0 în aceeaşi perioadă a anului 2009. 

Promovarea alimentaţiei sănătoase la copilul mic prin 
respectarea “Protocolului de promovare a alăptării”. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Adresabilitatea către medicul de familie a crescut o dată cu creşterea 
încrederii şi a calităţii actului medical acordat mamei şi copilului. 

2. Oferirea şi 
garantarea 
accesului 
tuturor 
cetăţenilor la 
servicii de 
sănătate de 
înaltă calitate 

Organizarea activităţii din unităţile medicale 
comodate/concesionate/particulare, conform voinţei 
reprezentantului legal al cabinetului, ţinând cont de 
calificarea personalului respectiv pe 
specialităţi/competenţe obţinute de la Ministerul 
Sănătăţii. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

S-a realizat 

D.S.P. Neamţ prin reprezentanţii săi va participa la 
încheierea Contractelor de servicii medicale între 
prestatorii de servicii 
medicale/farmaceutice/dispozitive medicale din judeţ 
şi C.A.S. Neamţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Reprezentanţi ai D.S.P. Neamţ au participat la Comisiile paritare, prin 
care se are în vedere încheierea contractelor de servicii medicale, 
farmaceutice şi dispozitive medicale. 

D.S.P. Neamţ va participa la evaluarea cabinetelor 
medicale, a farmaciilor şi a laboratoarelor medicale 
în vederea încheierii contractelor de servicii medicale 
cu C..A.S. Neamţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Permanent 

D.S.P. Neamţ va ţine evidenţa şi va monitoriza toate 
unităţile medicale din judeţ, înscrise în Registrul unic 
al cabinetelor medicale. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Au fost înscrise în Registrul Unic al cabinetelor medicale 29 cabinete 
medicale, nou înfiinţate. 
Au fost vizate Certificatele de Înregistrare în Registrul Unic al 
cabinetelor medicale – 586 certificate, precum şi programul de 
funcţionare al acestora. 

3. Redresarea şi 
dezvoltarea 
asistenţei 
medicale din 
mediul rural 

Preocuparea instituţiei in asigurarea cu cel puţin a 
unui medic specialist medicină de familie, în fiecare 
dispensar din judeţ (Comisie Paritară formată din 
reprezentanţi ai D.S.P. Neamţ – C.A.S. Neamţ – 
Colegii profesionale).  

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  
Direcţia Asistenţă Medicală 

A fost stabilit numărul de norme/localităţi în asistenţa medicală primară 
şi de specialitate 

D.S.P. Neamţ se va preocupa ca, în zonele izolate din 
judeţ, să fie organizate cabinete stomatologice 
încadrate cu personal medical de specialitate (acţiune 
în colaborare cu Colegiul Judeţean al Dentiştilor – 
Filiala Neamţ). 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  
Direcţia Asistenţă Medicală 

În cadrul Comisiei Paritare sunt luate in discutie şi problemele legate de  
asistenţa medicala dentara în zonele izolate. 

Monitorizarea activităţii de asistenţă medicală 
comunitară. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  
Direcţia Asistenţă Medicală 

Au avut loc 12 întâlniri de evaluare a activităţii asistenţilor medicali 
comunitari şi de identificare a altor nevoi comunitare. Lunar asistentii 
comunitari raporteaza catre DSP activitatea desfasurata in luna 
precedenta. 
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4. Îmbunătăţirea 
stării de 
sănătate a 
populaţiei, 
creşterea 
calităţii vieţii în 
condiţiile 
compatibilizării 
sistemului 
sanitar 
românesc cu 
cel din Uniunea 
Europeană 
 

Realizarea imunizărilor conform calendarului 
naţional de vaccinări 

Direcţia de Sănătate Publică Doze de vaccin distribuite:  136.540 
Doze de vaccin consumate: 117.689 
Număr raportări:                        129 
Vaccinarea HPV fete 12-44 ani: doza I-1293; doza II-1234;doza a III-a 
907;  
ROR cls.I-1630; ROR cls.II-4715;  
VPI cls.III-4556;  
vaccinarea DT la elevii restantieri cls.II-VII:260;  
RAPI anchetate:5, confirmate 4;  
campanie suplimentara de vaccinare cu ROR copii 7 luni-6 ani, in zona 
Roman – 1074 vaccinari effectuate;  
DT cls. IX: 3943; 

Supravegherea principalelor boli infecţioase pentru 
prevenirea apariţiei epidemiilor şi instituirea 
principalelor măsuri de control  

Direcţia de Sănătate Publică 491 activităţi 
Culegerea datelor privind bolile infecţioase de la fiecare medic de 
familie şi spitale 
Raportarea datelor colectate privind bolile transmisibile către ISP Iaşi  şi 
Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile  
Bucureşti 
Menţinerea eradicării poliomielitei (supraveghere PAF) 
Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control în 500 focare de 
boală transmisibilă (HVA, HVB, scarlatină, meningite virale, MCSE, 
leptospiroză, TIA, HCV, TBC, SRC, HIV, BDA, gripa, trichineloza, 
mononucleoza, varicelă, sallmoneloză, rabie, toxoplasmoză, rujeolă, 
dizenterie, rubeola, bruceloza, boala Lyme). 
Vaccinarea antihepatitică B la contacţii cazurilor de boală – 35 
vaccinări;  
Vaccin antigripal sezonier – 30918 doze; 
Vaccin antigripal pandemic 22270 
- 133 acţiuni DDD in focare de BT 
-interventie in zonele afectate de inundatii Icusesti, I.Creanga, Horia, 
Cotu-Vames, Sagna, Tamaseni, Dobreni, B.Chei, Tarcau, Petricani, 
Damuc – 1223 fantani dezinfectate, 376 locuinte si anexe gospodaresti 
dezinfectate. 

Controlul infecţiilor cu transmitere sexuală – ITS 
(testare şi tratament gratuit gravide, persoane 
neasigurate, anchete epidemiologice lues congenital) 

Direcţia de Sănătate Publică S-au monitorizat indicatorii de morbiditate, s-au asigurat testările 
serologice şi tratamentul gravidelor, persoanelor neasigurate, contacţii 
cazurilor de BTS 
S-a înregistrat 1 caz de sifilis congenital; 

Monitorizarea evoluţiei infecţiei HIV/SIDA 
(depistare în grupele de risc, gravide, testare 
voluntară, consiliere pre şi post testare) 

Direcţia de Sănătate Publică 72 acţiuni 
Număr cazuri noi: 18 (fişă de declarare) 
Număr activităţi: 669 consilieri pre şi post testare, 669 recoltări pentru 
testare HIV 
Supravegherea raportărilor privind testarea HIV de către laboratoare 

Monitorizarea TBC, supraveghere epidemiologică şi 
controlul focarelor 

Direcţia de Sănătate Publică -s-au realizat indicatorii din program; 
-nu s-au înregistrat focare cu un număr mai mare de 3 cazuri; 
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Supravegherea calităţii apei potabile şi a 
îmbolnăvirilor în relaţie cu apa nepotabilă. 

Direcţia de Sănătate Publică -nr. probe apă recoltate: 1178 cu 5334 determinari; Apa furnizată de 
instalaţiile centrale se încadrează în parametrii de calitate impuşi de 
Legea 458/2002, iar apa provenită din fântânile şi microinstalaţiile din 
mediul rural nu corespunde calitativ în proporţie de 32 % la probele 
analizate; au fost înregistrate 4 cazuri de methemoglobinemie infantilă. 

Supravegherea calităţii alimentelor şi prevenirea 
toxiinfecţiilor alimentare 

Direcţia de Sănătate Publică -au fost efectuate de acţiuni de monitorizare, cu prelevarea a 186 probe; 
-au fost înregistrate  4 focare de  toxiinfecţie alimentară (10 persoane); 

Monitorizarea condiţiilor igienico-sanitare în 
colectivităţile de copii şi tineri 

Direcţia de Sănătate Publică -au fost efectuate 213 controale igienico-sanitare, în unităţi de 
învăţământ, 12 controale de fond cu laboratorul;  
-au fost centralizaţi indicatorii fizici; a fost centralizat examenul medical 
de bilanţ al stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, datele fiind raportate  
ISP Iaşi şi MSP; 

Monitorizarea şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc ocupaţionali 

Direcţia de Sănătate Publică -au fost efectuate 792 controale igienico-sanitare în secţii şi ateliere de 
producţie, 109 acţiuni de comunicare a riscului; au fost efectuate 309 
determinări de zgomot în 23 unităţi, 64 fiind necorespunzatoare; au fost 
efectuate 185 determinari de iluminat, in 10 obiective, 104 fiind 
necorespunzatoare; au fost efectuate 413 de audiograme personalului 
muncitor expus (41 persoane prezentând deficit auditiv în diverse stadii) 
şi 150 spirometrii (77 persoane prezentând disfuncţii ventilatorii);  
-în anul 2010, au fost cercetate 14 cazuri de boli profesionale (5 cazuri 
declarate). 

Monitorizarea şi evaluarea modului de gestionare a 
deşeurilor medicale 

Direcţia de Sănătate Publică Monitorizarea gestionării deşeurilor periculoase in 9 unităţi medicale cu 
paturi; informarea ISP Bucureşti cu privire la cantităţile de deşeuri 
rezultate din unităţile medicale monitorizate; 

Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate prin 
campanii tematice, campanii de informare-educare a 
populaţiei prilejuite de situaţii epidemiologice 
speciale. 

Direcţia de Sănătate Publică - Campania de informare-educare a populaţiei pentru promovarea unui 
stil de viaţă sănătos;  
- Campania de informare-educare a populaţiei prilejuită de Ziua 
Mondială împotriva Tuberculozei-24 martie; 
- Activităţi de informare-educare a elevilor Şcolilor „Elena Cuza”, nr. 5 
si nr. 11 din Piatra Neamţ în vederea prevenirii consumului de droguri, 
derulate în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere 
Anti-drog Neamţ. 
- Campania de informare-educare a populaţiei prilejuită de Ziua 
Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie; 
- Campania de informare-educare a populaţiei prilejuita de Ziua 
Nationala a Inimii – 4 mai în colaborare cu Serviciul Judetean de 
Ambulanţă şi Filiala Neamt a Societatii de Cruce Rosie; 
-Campania de informare-educare a populaţiei prilejuita de Ziua 
Europeana Impotriva Obezităţii – 22 mai derulată în colaborare cu 
Filiala Neamt a Societatii de Cruce Rosie din România; 
- Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Mondială fără 
Tutun – 31 mai derulata în colaborare cu Centrul Judeţean de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere Antidrog, Serviciul Judetean de Ambulanţă 
Neamţ, Scoala Postliceala Sanitară, ASEF Piatra Neamţ; Societatea de 
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Cruce Roşie -filiala Neamt; 
- Campania de informare-educare prilejuită de marcarea Zilei 
Internaţionale de Luptă împotriva Traficului Ilicit şi a Consumului de 
Droguri – 26 iunie; 
- Campania de informare-educare a populaţiei cu privire la bolile 
specifice sezonului estival (boala diareică acută, toxiinfecţiile 
alimentare) 
-Activităţi de informare-educare prilejuite de Ziua Mondială a Inimii – 
26 septembrie; 
-Campania de informare-educare în cadrul proiectului „Alimentaţia 
sănătoasă si activitatea fizica in rândul copiilor si adolescentilor ” 
-Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Mondială a Sănătăţii 
Mentale; 
-Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Nationala fara 
Tutun; 
-Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Europeana a 
Informarii privind Antibioti-cele-18 noiembrie  
-Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Mondiala impotriva 
HIV-SIDA 1 decembrie  
-Activităţi de informare-educare a preşcolarilor cu privire la importanţa 
respectării regulilor de igiena generală şi dentară   
-Participarea la întâlnirea grupului judeţean de prevenire a traficului de 
persoane şi la activităţile prilejuite de marcarea Zilei Europene de Luptă 
împotriva Traficului de Persoane organizate la Biblioteca judeţeană 
„G.T.Kirileanu” din Piatra Neamţ. 

 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR 
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