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PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DERULATE PRIN
D.S.P. BIHOR ÎN ANUL 2013
Programele Naţionale de Sănătate se derulează prin D.S.P. Bihor în
conformitate cu următoarea legislaţie:
- Hotărârea Guvernului României nr. 124/2013, privind aprobarea
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, Publicată in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 29/03/2013;
- Ordinul M.S. nr. 422/2013, pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 173bis din 29.03.2013, cu
modificările şi completările ulterioare.
Unităţile care derulează activităţi în cadrul programelor naţionale de
sănătate sunt reprezentate de: Direcţia de Sănătate Publică Bihor, spitalele şi
cabinetele individuale ale medicilor de familie. Pentru derularea programelor,
în conformitate cu legislaţia menţionată, D.S.P. încheie contracte cu spitalele şi
cabinetele medicilor de familie.
Activităţile, unităţile implicate, finanţarea şi realizările din anul 2013,
prevederile bugetare pentru anul 2014 la fiecare categorie de program de
sănătate sunt următoarele:
I.Programul Naţional privind bolile transmisibile, cuprinde
următoarele programe:
I.A.Programul naţional de imunizare: asigură efectuarea imunizărilor
obligatorii (conform Calendarului vaccinărilor în România) şi a vaccinărilor
opţionale la persoanele cu risc (gravide, pentru vaccinarea cu dT (anti-difterotetanică); persoanele din grupele la risc stabilite de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii pentru vaccinarea antigripală şi prevăzute în metodologie; contacţii
din focarele de boală transmisibilă (rujeolă, rubeolă, oreion, gripă), indiferent
de vârstă).
Programul se derulează prin D.S.P. Bihor, spitale care au în structură
secţii de obstetrică-ginecologie, cabinete ale medicilor de familie, cabinete de
medicină şcolară din unităţile de învăţământ. Finanţarea totală pentru judeţul Bihor
în cadrul acestui program în anul 2013 a fost de 364.000 lei, şi a curpins realizarea
imunizărilor obligatorii a unui număr de 25.010 copii conform calendarului
naţional de imunizări şi 7435 persoane la risc imunizate în cadrul vaccinărilor
opţionale (vaccinarea antigripală şi antitetanică). Pentru anul 2014 a fost alocată
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pentru desfăşurarea acestui program suma de 203.000 lei.

I.B. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor
transmisibile prioritare implică desfăşurarea următoarelor activităţi:

supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi
derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei
bolilor infecţioase şi alerta rapidă şi evaluarea riscului de răspândire la nivel
naţional şi internaţional. În desfăşurarea acestui program D.S.P. Bihor
colaborează cu furnizorii de servicii medicale (spitale, cabinete medicale) care
trebuie să raporteze în timp util bolile transmisibile de interes naţional şi
internaţional, în conformitate cu metodologiile de supraveghere şi prevederile
Regulamentului Sanitar Internaţional 2005 şi să participe la aplicarea măsurilor
de control în focarele de boală transmisibilă. Finanţarea totală pentru judeţul Bihor
a acestui program în anul 2013 a fost 58.000 lei. În cadrul programului au fost
realizate: depistarea, raportarea şi investigarea a 167 focare boli transmisibile
prioritare; investigarea serologică pentru sifilis a 6962 gravide (din care 22
gravide pozitive), au fost investigate VDRL un număr de 6 cupluri mamăcopil pentru depistarea sifilisului congenital (0 cazuri pozitive); au fost
investigate şi verificate un număr de 6 alerte rapide. Pentru anul 2014 a fost
alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de 69.000 lei.

I.C. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al
infecţiei HIV, cuprinde două domenii de aplicare:

1) Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV la nivel naţional;
2) Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu infecție HIV/SIDA.
Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV cuprinde următoarele activităţi:
efectuarea testelor specifice de screening; confirmarea cazurilor de infecție
HIV; luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de
boli infecțioase teritoriale. Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu
infecție HIV/SIDA include: asigurarea în spital şi în ambulatoriu a
medicamentelor antiretrovirale şi pentru infecţiile asociate, necesare
tratamentului bolnavilor HIV/SIDA şi postexpunere (profesională şi
verticală); managementul pacientului infectat HIV; creșterea aderenței la
tratament prin toate mijloacele existente(inclusiv legislative). Această
componentă a programului va fi desfăşurată de Spitalul Clinic Municipal
“Dr.Gavril Curteanu” Oradea. Finanţarea totală pentru judeţul Bihor a acestui
program în cursul anului 2013 a fost de 247.520 lei. Din suma alocată au fost
achiziţionate teste pentru investigarea infecţiei HIV: 6191 teste rapide şi 208
teste ELISA, au fost efectuate 1813 testări la: gravide, bolnavi cu infecţii cu
transmitere sexuală şi/sau tuberculoză, consumatori de droguri, dar şi testări
volunare. Tot din fondurile acestui program a fost asigurat tratamentul
antiviral specific pentru 31 persoane infectate HIV/SIDA.Pentru anul 2014 a
fost alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de 311.000 lei.

I.D. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al
tuberculozei asigură - prin unităţi din Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta,

Aleşd, Nucet - supravegherea şi controlul tuberculozei (prin dispensarele de
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pneumoftiziologie); tratamentul bolnavilor de tuberculoză (la nivelul spitalelor
TBC, dispensarelor TBC, sanatoriilor TBC, secţiilor și preventorilor TBC).
Finanţarea totală pentru judeţul Bihor a acestui program în anul 2013 a fost de
54.965 lei. Din fondurile alocate a fost desfăşurată în reţeaua dispensarelor şi
secţiilor de pneumoftiziologie:
- supravegherea şi controlul tuberculozei prin: examinarea clinică a
10.577 – examinarea radiologică a 9267 – examinare bacteriologică 2919
persoane (suspecte, asimptomatice, contacţi, din grupuri populaţionale cu risc
crescut) în vedrea depistării tuberculozei, efectuare a 233 anchete
epidemiologice pe cazuri de tuberculoză, iniţierea profilaxiei antituberculoase
la 268 persoane, testare cutanată (IDR - intradermoreacţie) la 691 persoane.
- tratamentul bolnavilor cu tuberculoză: 547 persoane incluse în
tratament şi control al eficacităţii tratamentului prin examnări radiologice şi
bacteriologice.
Pentru anul 2014 a fost alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de
141.000 lei.
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi
din mediul de viaţă şi de muncă cuprinde următoarele domenii:
II.1. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă cu activităţi
legate de igiena apei, igiena aerului, expunerea la contaminaţi chimici, igiena
habitatului uman.
II.2. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante cuprinde activităţi legate de
radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante, protejarea stării de
sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de radiaţii,
supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică.
II.3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă vizează
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali: chimici,
fizico-chimici şi biologici; protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în
expunerea la radiaţii ionizante, neionizante şi laser.
II.4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie
cuprinde evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei;
monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor, evaluarea factorilor de
risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele.
Programul este derulat prin D.S.P. Bihor, a beneficiat în anul 2013 de finanţare în
valoare de 29.000 lei, şi a constat în desfăşurarea de intervenţii în următoarele
domenii:
- Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc din mediul de viaţă: 7 intervenţii,
- Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate radiaţiilor ionizante: 8 intervenţii,
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- Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc din mediul de muncă: 5 intervenţii,
- Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie: 9 intervenţii.
Pentru anul 2014 a fost alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de
15.000 lei.
III. Programele Naţionale de Boli Netransmisibile

III.A. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului
de col uterin vizează depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce;

îndrumarea pacientei or cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii
medicale specializate de diagnostic şi tratament; creşterea gradului de
informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de
depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.
Programul este o continuare a activităţilor de screening începute în anul 2012,
conform Ordinului MS/CNAS nr. 437/175/2012, finanţate de la CJAS. În
judeţul Bihor există două unităţi spitaliceşti prin care se desfăşoară programul:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi Spitalul Pelican Oradea. Fiecare
spital menţionat şi-a constituit propria reţea de screening (reţeaua cuprinde
medici de familie, cabinete de obstetrică-ginecologie şi laboratoare de
citologie) şi are obligaţia asigurării managementului în cadrul propriei reţele.
Managementul programului se desfăşoară la nivel regional, prin Institutul
Oncologic „Prof.Dr.I.Chiricuţă” Cluj-Napoca, de unde este asigurată şi o
parte din finanţare în funcţie de numărul de cazuri examinate şi validate –
cheltuieli de management. Programul a asigurat în anul 2013 finanţare pentru cele
două spitale în valoare de 130.320 lei. În judeţul Bihor ambele reţele au asigurat
examinarea şi validarea pentru 4.453 femei în anul 2013, în primul trimestru al
anului finanţarea programului a fost asigurată de CAS Bihor. Pentru anul 2014 a
fost alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de 189.000 lei.

III.B. Programul Naţional de Sănătate Mintală şi Profilaxie în
Patologia Psihiatrică se desfăşoară prin Secţia de Psihiatrie a Spitalului

Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea şi cuprinde următoarele tipuri
de activităţi: prevenirea depresiei şi a suicidului prin realizarea screening-ului
pilot al depresiei; promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă; asigurarea
accesului la programe de sănătate mintală specific pentru copii şi adolescenţi.
Finanţarea totală pentru anul 2013 în cadrul programului a fost de 217.623 lei. Din
fondurile programului s-au desfăşurat următoarele: evalarea de către medicii
de familie a 4900 persoane în vederea depistării depresiei, evaluarea de către
medicii de familie a 3571 copii în vederea determinării tulburărilor de tip
autist, a fost desfăşurat un program de instruire în vederea îmbunătăţirii
abilităţilor parentale, au fost instruite 600 persoane în cadrul programului de
dezvoltare a abilităților sociale și emoționale ale copiilor. Pentru anul 2014 a fost
alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de 130.000 lei.

III.C. Programul Naţional de Transplant de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană prin Subprogramul de transplant de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană asigură următoarele activităţi :
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a) realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori,
inclusiv a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii
fiziologice, precum şi a receptorilor (inclusiv cross - match);
b) menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte
cerebrală, inclusiv realizarea testărilor acestora;
c) coordonarea activităţii de transplant care constă în coordonarea
prelevării organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor de la donator,
organizarea acţiunilor de instruire a coordonatorilor locali, precum şi
acordarea sprijinului logistic pentru crearea reţelei naţionale de
coordonare.
Programul se derulează prin Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, a fost
finanţat cu 727.000 lei în anul 2013. Din suma alocată au fost realizate 72
diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în condiţii fiziologice a donatorilorcadavru (inclusiv testare) şi 29 acţiuni de coordonare. Pentru anul 2014 a fost
alocată pentru desfăşurarea acestui program suma de 195.000 lei.
IV. Programul Naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi
educaţie pentru sănătate prin Subprogramul de supraveghere a stării de
sănătate a populaţiei cuprinde evaluarea stării de sănătate a copiilor şi
tinerilor şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale (pe baza unor
metodologii la nivel european). Finanţarea programului a fost de 3.000 lei
pentru anul 2013 şi a constat în examinarea a 109 copii în cadrul Evaluării
stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei
OMS prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance
Initiative (COSI)". Pentru anul 2014 a fost alocată pentru desfăşurarea Programul
Naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate suma de 7.000
lei.
V. Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, cuprinde
trei subprograme:
V.1.Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi
copilului,
V.2.Subprogramul de sănătate a copilului,
V3. Subprogramul de sănătate a femei.

V.1.Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi
copilului asigură finanţare pentru realizarea următoarelor intervenţii:

A.Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază
de lapte matern prin administrare de lapte praf constă în procurarea şi distribuţia de
lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în
vigoare. Sunt implicate în desfăşurarea programului DSP Bihor, autorităţile
locale şi cabinetele medicilor de familie. Finanţarea asigurată pentru anul 2013
pentru procurarea laptelui praf a fost de 40.000 lei şi cuprins 834 beneficiari.Pentru
anul 2014 nu au fost alocate fonduri pentru desfăşurarea acestei intervenţii, se pot asigura
solicitările în limita stocurilor existente.
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B. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere constă în
administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente cu destinaţie
medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul
recuperării nutriţionale a acestuia şi prevenirii malnutriţiei protein- calorice.
Programul este implementat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea,
Spitalul Clinic Municipal Oradea. În anul 2013 intervenţia a fost finanţată cu
25.000 lei şi a inclus 519 beneficiari. Pentru anul 2014 au fost alocate pentru
desfăşurarea acestei intervenţii 12.000 lei.
V.2. Subprogramul de sănătate a copilului asigură finanţare pentru
realizarea următoarelor intervenţii:
A. Alimentaţie specifică pentru boli rare: procurarea şi distribuţia de alimente
cu destinaţie medicală specială la copiii diagnosticaţi cu boli înnăscute de
metabolism în cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curtenu” Oradea.
În anul 2013 intervenţia a fost destinată unui beneficiar şi a avut o finanţare de 6.000 lei.
Pentru anul 2014 au fost alocate pentru desfăşurarea acestei intervenţii 19.000 lei.
B. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal, efectuat imediat după
naştere, în Staţionarul de Obstetrică-Ginecologie al Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Oradea. Intervenţia a beneficiat de o finanţare de 5.000 lei şi a
cuprins depistarea precoce a deficienţelor de auz la 3.899 nou-născuţi.
C. Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin
screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor; screeningul este
efectuat imediat după naştere, în Staţionarul de Obstetrică-Ginecologie al
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. Intervenţia a fost finanţată cu
7.000 lei şi a inclus 117 nou-născuţi în anul 2013.
D. Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum
şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil: cuprinde următoarele boli: astmul
bronşic la copil; afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree
cronică la copil; mucoviscidoza la copil; hepatita cronică la copil. Intervenţia
este implementată în cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curtenu”
Oradea. În anul 2013 intervenţia a avut o finanţare de 90.000 lei şi a cuprins
investigaţii pentru 637 copii din care la 170 a fost administrată medicaţie/dietă
specifică din fondurile alocate. Pentru anul 2014 au fost alocate pentru desfăşurarea
acestei intervenţii 27.000 lei.
E. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice
cronice la copii: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropshomotorii din cauze
multifactoriale, este implementată în cadrul Spitalului Clinic Municipal
“Dr.Gavril Curtenu” Oradea. Intervenţia a avut o finanţare de 10.000 lei şi a
cuprins 325 beneficiari.
F. Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinţial la copii cu risc crescut de infecţie,
vizează desfăşurarea următoarelor activităţi: informarea părinţilor şi a
personalului medical cu privire la consecinţele severe ale infecţiei cu VRS la
nou-născuţii cu risc crescut (prematuri, afecţiuni congenitale de cord, afecţiuni
pulmonare); administrarea de anticorpi monoclonali; evaluarea beneficiarilor
la un an după încheierea administrării de anticorpi monoclonali. Intervenţia
este implementată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. Finanţarea în
anul 2013 a fost de 25.000 lei şi a constat din administrarea de administrarea
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de anticorpi monoclonali la 3 nou-născuţi. În anul 2014 au fost alocate pentru
desfăşurarea acestei intervenţii 39.000 lei.
G. Screening pentru depistatrea precoce a scoliozei la copii: cuprinde pe lângă
activităţile specifice şi: organizarea, pentru personalul medical a unor cursuri
on-line pentru depistarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficienţelor şi
recuperarea copiilor cu scolioză ; publicarea pe on-line de materiale
informative specifice; realizarea, implementarea şi managementul Registrului
naţional pentru scolioză, coordonat de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti. Intervenţia este implementată în
cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curtenu” Oradea. Intervenţia a
avut în anul 2013 o finanţare de 7.000 lei şi a cuprins 233 copii la care s-a efectuat
screeningul pentru depistarea precoce a scoliozei. În anul 2014 au fost alocate
pentru desfăşurarea acestei intervenţii 10.000 lei.
V. 3.Subprogramul de sănătate a femeii asigură finanţarea pentru realizarea
următoarelor două intervenţii :
A. Prevenirea malformaţiilor congenitate prin diagnostic pre şi postnal şi sfat genetic,
cuprinde desfăşurarea următoarelor activităţi : efectuarea activităţilor specifice
de testare, diagnostic clinic şi de laborator pentru populaţia ţintă; trimiterea
probelor biologice pentru cazuri selecţionate către unităţi de specialitate;
publicarea on-line de materiale informative specifice; realizarea,
implementarea şi managementul Registrului naţional pentru malformaţii
congenitale şi anomalii genetice. Intervenţia este implementată în cadrul
Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curtenu” Oradea. Intervenţia a fost
finanţată în anul 2013 cu 20.000 lei şi a inclus 123 gravide cu risc malformativ şi
genetic testate prin dublu/triplu test şi 286 copii cu defecte congenitale
exploraţi genetic. În anul 2014 au fost alocate pentru desfăşurarea acestei intervenţii
23.000 lei.
B. Profilaxia sindromului de imunizare Rh constă în desfăşurarea
următoarelor activităţi: efectuarea determinărilor specifice; vaccinarea antiD a
lăuzelor Rh negative eligibile şi a femeilor Rh negative eligibile, care au suferit
un avort, care au avut sarcini ectopice sau la care s-au efectuat proceduri
invazive în scop terapeutic şi diagnostic. Intervenţia este derulată prin spitale
care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie. Finanţarea
totală în anul 2013 a fost de 22.000 lei şi a inclus 82 beneficiare vaccinate cu
imunoglobulină specifică. În anul 2014 au fost alocate pentru desfăşurarea acestei
intervenţii 13.000 lei.
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