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RAPORTUL ACTIVITĂŢII  
DSP SATU MARE ÎN ANUL 2008 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a evaluat, coordonat şi 
monitorizat în 2008 modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi 
profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Satu Mare, Spitalul Municipal Carei, Spitalul Orăşenesc Negreşti – 
Oaş, Spitalul Orăşenesc Tăşnad, Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, luând 
măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din 
raza judeţului. 

De asemenea Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a 
coordonat şi evaluat  programele naţionale de sănătate care s-au  derulat pe 
teritoriul judeţului. 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a colaborat cu 
autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale pentru organizarea de activităţi  în domeniul sănătăţii 
publice.  

 
 

ANALIZA  UTILIZĂRII  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE  ÎN  JUDEŢ 
ÎN ANUL 2008 

 
   
  1.  Serviciile de sănătate profilactice sunt furnizate de personalul din 
structurile DSP, medicii de familie, în Ambulatoriile de specialitate şi spitale.  
În anul 2008 au fost furnizate următoarele servicii profilactice: 

 Supraveghere şi controlul bolilor 
- Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile a realizat 826 
controale cu o  acoperire vaccinală de 96%. 
- Compartimentul de supraveghere şi control al bolilor profesionale, împreună 
cu laboratoarele au realizat 471 controale şi 2457 determinări. 
- Compartimentul de evaluare a factorilor de mediu şi avizare a realizat 2145 
controale, 2482 probe fizico-chimice şi bacteriologice, ASF 797, Avize Sanitare 
268 şi Vize anuale 158 
- Compartimentul de medicină şcolară a realizat 546 controale, ASF 75, Avize 
sanitare 45 şi Vize anuale 302 
- S-au efectuat un număr de 240 controale igienico-sanitare în unităţile sanitare 
cu paturi şi un număr de 187 acţiuni pentru verificarea modului de gestionare a 
deşeurilor medicale periculoase. 
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Inspecţia  Sanitară de Stat a efectuat activităţi specifice prin compartimentele de 
specialitate după cum urmează : 

 Inspecţia de Sănătate Publică:  
- Igiena alimentaţie a realizat 1241 controale  
- Igiena copilului şi tinerilor a realizat 425 controale 
- Igiena muncii a realizat 471 controale,  
- Igiena mediului a realizat 1176 controale,  
  Inspecţia dispozitivelor medicale a realizat 26 controale,  
  Inspecţia farmaceutică  a realizat 1022 de controale 
S-au efectuat  37 de acţiuni de Inspecţia calitativă şi aprecierea cantitativă a 
factorilor de mediu ca  urmare a  identificării unor riscuri de sănătate prin 
evenimente de poluare fonică sau alte noxe. 
 
2.  Serviciile de sănătate curative au fost furnizate de 174 cabinete medicale de 
familie, 4 ambulatorii integrate, 152 cabinete private şi 5 unităţi sanitare cu 
paturi.  
Redăm în tabelul de mai jos gradul de utilizare a acestor servicii: 
 

Medicină de familie 
Cabinete 

de specialitate 

Unităţi 
sanitare cu 

paturi 

Cabinete de 
medicină 
dentara 

Farmacii 

Consultaţii Tratamente Consultaţii Tratamente Internări 
Consultaţii şi 

tratamente 
Nr. reţete 
eliberate 

521.907 937.456 109.811 83.572 40.828 57.840 625.364 
 
3. Serviciile de sănătate de recuperare au constat în tratamentul afecţiunilor 
reumatismale furnizate în laboratoarele de recuperare, medicină fizică şi  
balneologie, într-un număr de 78.350 proceduri. 
 
 
 ANALIZA  REŢELEI DE UNITĂŢI SANITARE PUBLICE DIN JUDEŢ 
 
 
 Reţeaua de unităţi sanitare publice este compusă din: cabinete medicale de 
familie, cabinete medicale dentare în relaţii contractuale cu CJAS, cabinete 
medicale şcolare (din structura spitalelor), ambulatorii de specialitate, unităţi 
sanitare cu paturi, serviciul judeţean de ambulanţă, centre de permanenţă şi 
servicii de îngrijiri la domiciliu. 

Cabinetele medicale de familie sunt în numar de 173 din care 88 în 
mediul urban şi 85 în mediul rural şi deservesc în medie 2000 de locuitori / 
cabinet.  
 Cabinetele medicale dentare sunt în număr de 60 din care 13 în mediul rural şi 
47 în mediul urban. 
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 Cabinetele medicale şcolare sunt în număr de 16 din care 14 în mediul urban şi 
2 in mediul rural. 
 Ambulatoriile de specialitate în număr de 4 sunt organizate conform Ordinului 
MS 39/2008 ca ambulatorii integrate în structura spitalelor.  
 Unităţile sanitare cu paturi sunt 5 din care 4 spitale generale şi un spital de 
specialitate (pneumoftiziologie), având în total 1910 paturi pentru spitalizare 
continuă şi 98 paturi pentru spitalizare de zi. 
 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare este situat în municipiul 
reşedinţă de judeţ, are în structură 1125 paturi (din care 20 paturi în 
conservare), este organizat în 25 de secţii, 2 compartimente şi alte 
compartimente funcţionale  

- Centrul de hemodializă: 14 aparate 
- Unitate Primire Urgenţe ( UPU )  
- Spitalizare de zi: 64 paturi 
- Farmacie 
- Sterilizare 
- Laborator analize medicale 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală 
- Laborator anatomo-patologică 
- Laborator de recuperare medicină fizică şi balneologie 
- Laborator explorări funcţionale 
- Comp. De prevenire şi control al in fecţiilor nosocomiale 
- Centrul de sănătate mintală 
- Serviciul judeţean de medicină legală 
- Centrul de planificare familiară 
- Centrul judeţean de diabet zaharat, nutriţie şi boli  metabolice 
- Cabinet oncologie medicală, medicină sportivă, boli infecţioase, medicina 

muncii, 9 cabinete medicale şcolare, un cabinet medical şcolar de 
medicină  dentară. 

- Ambulatoriul integrat funcţionează cu 23 cabinete de specialitate. 
Cu această structură Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare acoperă 

aproape toate tipurile de servicii medicale de specialitate cu excepţia 
specialităţilor de neurochirurgie şi chirurgie toracică aspect ce va putea fi 
rezolvat favorabil în următorii 2 – 3 ani. 

 
 Spitalul Municipal Carei este situat in Municipiul Carei, oraş aflat la 35 km de 
reşedinţă de judeţ cu o populaţie de 22.496 locuitori, cu un număr de 9 comune 
arondate care au o populaţie de 35.000 locuitori. Spitalul este un obiectiv nou, 
parţial dat în funcţie, finalizarea ultimului corp de clădire având termen 
31.12.2009. Are în structură 210 paturi şi este organizat în 5 secţii şi 3 
compartimente. 
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Pe lângă acestea, structura Spitalului include: Ambulatoriul integrat (11 
cabinete de specialitate),  Camera de gardă, Bloc operator, Sterilizare, Laborator 
de analize medicale, Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Laborator 
de recuperare, medicină fizică şi balneologie, Cabinet de planificare familială, 
Farmacie, Dispensar TBC,  2 cabinete medicale şcolare, compartiment 
prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale. 

 
Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş este situat în oraşul cu acelasi nume, la 

o distanţă de 50 km de resedinţa de judeţ cu o populaţie de 15.000 locuitori. 
Spitalul deserveşte o populaţie arondată de 60.000 locuitori. Are în structură 
265 paturi organizate in 6 secţii si 3 compartimente. 

Pe lângă acestea, structura spitalului include: Ambulatoriul integrat (16 
cabinete de specialitate),  Camera de gardă, Bloc operator, Sterilizare, Laborator 
de analize medicale, Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Laborator 
de recuperare, medicină fizică şi balneologie, Farmacie, 2 cabinete medicale 
scolare, compartiment prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale. 

 
Spitalul Orăşenesc Tăşnad este situat la 65 de km de reşedinta de judeţ 

in oraşul cu acelaşi nume. Deserveşte o populaţie de 35.000 locuitori, din care 
10.000 de locuitori în mediul urban. Are in structură 85 de paturi, organizate in 
3 secţii. 

Pe lângă acestea, structura spitalului include: Ambulatoriul integrat (8 
cabinete de specialitate), Camera de gardă, Sterilizare, Laborator de analize 
medicale, Laborator de radiologie şi imagistică medicală,  Farmacie, cabinet 
medical şcolar, Compartiment prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale, 
Cabinet de planificare familială, Dispensar TBC. 
 
 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare  funcţionează in 2 sedii, unul situat 
in Municipiul Satu Mare şi al doilea situat la Bixad, la o distanţă de 60 km de 
sediul principal. Are in structura sa 225 de paturi organizate in 4 secţii. 

Spitalul mai are în structură: Camera de gardă, Sterilizare, Laborator de 
analize medicale, Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Laborator 
explorări funcţionale, Farmacie, Compartiment prevenire şi control al infecţiilor 
nozocomiale, 3 Dispensare TBC (Satu Mare, Negresti-Oas si Bixad). 
 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă are următoarea structură: 

- staţia centrală este situată în Satu Mare şi deserveşte toate urgenţele de 
gradul 0 şi 1 din judeţ, cu un singur echipaj care include medic / tură 

- 3 substaţii situate în localităţile Carei ( distanţa 33 km), Negreşti Oaş 
(distanţa 50 km), Tăşnad (distanţa 60 km). 

Asistenţa medicală este asigurată de un personal în număr de 145 angajaţi   
( 8 medici, 48 cadre medii, 59 ambulanţieri, 9 operatori, 16 alte 
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categorii). Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare este dotat cu un 
număr de 31 ambulanţe. 
 
Centrele de permanenţă sunt în număr de 3:  
- centrul de permanenţă Ardud: este constituit prin asocierea a 3 

cabinete medicale de familie şi deserveşte 6.884 locuitori. 
- centrul de permanenţă Turţ este constituit prin asocierea a 5 cabinete 

medicale de familie şi deserveşte 11. 235  locuitori. 
- centrul de permanenţă Terebeşti este constituit prin asocierea a 4   

cabinete medicale de familie şi deserveşte 3.520 locuitori. 
 

Serviciile de îngrijiri la domiciliu, în contract cu CJAS Satu Mare, sunt  în 
număr de 3: două în municipiul Satu Mare şi unul în municipiul Carei. 
 
 

ANALIZA  UTILIZĂRII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ 

 ÎN JUDEŢ, ÎN ANUL 2008 
 

1. Asistenţa medicală primară a fost acordată populaţiei de 178 medici de 
familie şi a constat în: consultaţii – 521.907, trimiteri la consultaţii de 
specialitate şi investigaţii – 166.635, alte servicii – 1.640.662. 

2. Asistenţa de medicină dentară în sistem public a fost acordată de 56  
medici, totalizând un număr de 38.560 consultaţii şi tratamente. 

3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a fost acordată în cele 4 
ambulatorii integrate ale celor 4 spitale. 

 
Redăm în tabelul de mai jos gradul de utilizare a acestor servicii: 

 
Unităţi Sanitare Consultaţii Tratamente Investigaţii 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Analize de 
laborator 

Radiologie 
Imagistică 
Medicală 

Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Satu Mare 

156.106 97.135 
 

74.541 
 

28.329 

Spitalul Municipal Carei 57.613 63.820 36.870 8.902 
Spitalul Orăşenesc 

Negreşti Oaş 
52.824 58.648 35.531 5.554 

Spitalul Orăşenesc 
Tăşnad 

25.146 27.126 33.280 5.230 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Satu Mare 
14.893 - 1.009 12.364 
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4. Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească a fost asigurată 
de:  
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare: 
  -   Servicii medicale de urgenţă – 2.676.670 
  -   Servicii de transport cu autosanitara – 1.202.592  
- UPU Spital Judeţean de Urgenţă Satu Mare: 
  - consultaţii  - 59.612 
  - tratamente  - 49.382 
  - investigaţii – 8.512 
 

5. Asistenţa medicală spitalicească a fost acordată în cele 5 spitale prin 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi.   

Serviciile medicale spitaliceşti au fost furnizate în baza contractului de 
furnizare de servicii medicale încheiat de unităţile sanitare cu CJAS Satu Mare 
cu plata prin tarif pe caz rezolvat şi prin tarif pe zi spitalizare. 

În tabelul de mai jos sunt evidenţiate externările validate şi plătite de CJAS, 
precum şi principalii indicatori de performanţă a utilizării serviciilor medicale. 

Analizând indicatorii de utilizare a serviciilor (DMS, ROP) am constatat că 
valoarea lor este apropiată de valorile medii naţionale, dar ICM-ul trebuie 
îmbunătăţit prin completarea statului de funcţii cu medici specialişti şi 
îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală performantă în vederea 
diagnosticării precise şi rapide precum şi acordarea unui tratament adecvat. 
 
 
 

Unitatea Sanitară 
Număr 

externări 
Spitalizare 

de zi 
DMS 

ROP 
% 

ICM 
Pacienţi operaţi 

externaţi din secţii 
chirurgicale % 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Satu Mare 

41.252 5.011 7,61 77,47 0,759 61,97 

Spitalul Municipal 
Carei 

9.624 2.071 6 79,2 0,655 51,2 

Spitalul Orăşenesc 
Negreşti Oaş 

9.023 786 6,92 69,69 0,63 51,61 

Spitalul Orăşenesc 
Tăşnad 

3.910 683 5,8 74,30 0,52 - 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Satu Mare 
1.577 252 39,9 292 - - 
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ANALIZA RESURSELOR UMANE IMPLICATE ÎN DOMENIUL 
SĂNĂTĂŢII ÎN JUDEŢ 

 
 
 În judeţul Satu Mare personalul angajat în domeniul sănătăţii este în număr de 
3.512 (inclusiv unităţile private). 

Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare funcţionează cu un număr maxim 
de personal de 99 de posturi din care : 

- 75 de posturi  funcţionari publici 
- 24 de posturi  personal contractual 

Din cele 75 de posturi de funcţionari publici sunt ocupate doar 56, iar din 
posturile de personal contractual 23 sunt posturi ocupate.  
         Asistenţa medicală primară este asigurată de 174 medici de familie şi un 
număr de 193 asistenţi medicali. 
 În tabelul de mai jos redăm structura personalului medical şi nemedical angajat 
în unităţile sanitare publice din judeţul Satu Mare 
 
 

 
 
 Asistenţa medicală de specialitate este asigurată de un număr de 289 medici 
specialişti în cadrul  unităţilor sanitare cu paturi, ambulatoriilor integrate şi 
cabinete private.  
 Asistenţa medicală de medicina dentara este furnizată de 152 medici dentişti.  

Nr. 
rând 
  
  

Total Unităţi 
Sanitare din 
subordine 

 
Total 

posturi 
ocupate 

din care: 

medici 

 
Farma-

cişti 
 

alt pers. 
sanitar 

superior 

Pers. 
mediu 
sanitar 

Statist. 
şi 

registr. 

Pers. 
aux. 
sanit. 

TESA, 
Munci-

tori,  
paza 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

 TOTAL , din care: 2745 289 7 41 1300 45 698 365 

1 
Spitalul de Urgenţă 

Satu Mare 1602 190 3 19 813 29 403 145 

2 
Spitalul de 

Pneumoftiziologie 
Satu Mare 

191 11 2 2 65 4 56 51 

3 
Spitalul Municipal 

Carei 290 29 1 6 124 5 58 50 

4 
Spitalul Orăşenesc 

Negreşti Oaş 326 31 1 6 144 5 83 56 

5 
Spitalul Oraşenesc 

Tăşnad 
111 13 0 2 54 2 22 18 

6 
Serviciul judeţean 
de Ambulanţă Satu 

Mare 
143 8 0 0 56 0 59 20 
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 În judeţ funcţionează un număr de 94 farmacii în relaţii contractuale cu CJAS.  
 Asistenţa medicală spitalicească este furnizată de 5 unităţi sanitare cu paturi: 1 
spital judeţean de urgenţă, 3 spitale generale şi 1 spital de pneumoftiziologie. 
 Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească este furnizată de personalul 
serviciului judeţean de ambulanţă un număr 143 de angajaţi. 
 Analizând gradul de acoperire a unor specialităţi clinice cu medici am constatat 
un deficit în următoarele specialităţi: terapie intensivă, cardiologie, psihiatrie, 
radiologie imagistică, medicină de urgenţă.  

La nivelul DSP se simte nevoia încadrării de personal în special posturi  
de medici cu specialităţile de igienă, sănătate publică şi management, medicina 
muncii, medicină generală pentru acoperirea cu personal a tuturor activităţilor 
compartimentelor funcţionale ale unităţii. 
 
 
 

PROGRAME NAŢIONALE DE EVALUARE, PROFILAXIE ŞI 
TRATAMENT FINANŢATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

PUBLICE SI DERULATE LA NIVELUL DSP SATU MARE ÎN ANUL 
2008 

 
 
I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 
TRANSMISIBILE  

1. Program National de Imunizari 
2. Programul National de supraveghere si control al bolilor 

transmisibile prioritare, infectiei HIV, Tuberculozei si infectiilor cu 
transmitere sexuala  

3. Programul de Supraveghere si Control al infectiilor Nosocomiale 
4. Programul de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de 

viata si munca 
 

II. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 
NETRANSMISIBILE  

 2. Programul Naţional de Oncologie  
 3. Programul Naţional de Sănătate Mintală 
 4. Programul National de Diabet Zaharat si boli de nutritie  

 
 
 
III. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII 
 
IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII  ŞI 
COPILULUI 
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V. PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE 
 
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ŞI 
ACŢIUNI PENTRU SĂNĂTATE 
 
VIII. PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII 
DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 
PRIMARĂ  
 
 
 
I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 
TRANSMISIBILE  
 

1. Program National de Imunizari 
Obiectiv:  
a) Protejarea sanatatii populatiei generale impotriva principalelor boli 
prevenibile prin vaccinare   
 
     2. Programul National de supraveghere si control al bolilor 
transmisibile prioritare, infectiei HIV, Tuberculozei si infectiilor cu 
transmitere sexuala 
Obiectiv: 
a) Supravegherea si controlul infectiei hiv/sida, tuberculozei, hepatitelor 
virale, infectiilor cu transmitere sexuala   si a altor boli transmisibile 
importante 
2.1 Subprogramul National de supraveghere si control al bolilor 
transmisibile prioritare 
2.2. Subprogramul naţional de supraveghere si control al infectiei 
HIV/SIDA 
2.3. Subprogramul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei 
 
    3. Programul de Supraveghere si Control al Infectiilor Nosocomiale 
Obiectiv:  

 Cresterea calitatii serviciilor medicale in spitale prin imbunatatirea 
managementului infectiilor nosocomiale 
 
     4. Programul de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul 
de viata si munca 
Obiectiv: 
  Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor 
de risc determinanti din mediul de viata si munca 
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profesional; 
 
II. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 
NETRANSMISIBILE  
 
2. Programul naţional de oncologie  
Obiectiv: 

 Prevenirea şi diagnosticarea în stadii incipiente a afecţiunilor 
oncologice 
 
3. Programul naţional de sănătate mintală 
Obiectiv:  

 Asigurarea continuităţii şi creşterea accesibilităţii şi calităţii 
îngrijirilor de sănătate mintală   
3.1 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi pshihosocială 
 
4. Programul naţional de Diabet Zaharat şi alte Boli de Nutriţie  
Obiectiv: 
Prevenţia primara si secundara a diabetului zaharat,  
Activităţi desfăşurate de către Autoritatea de Sănătate Publică judeţul Satu 
Mare 
1. Automonitorizarea persoanelor tratate cu insulină - asigurarea testelor de 
automonitorizare în valoare de aprox. 150.000 ron.  
2. Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulină) pentru 
cazurile stabilite de către comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii 
Publice – în judeţ avem 2 copii care au montate pompe de insulină 
 
III. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII 
Obiectiv: 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de 
viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc 
 
IV PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII  ŞI 
COPILULUI 
Obiectiv:  
a) Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a femeii şi 
copilului;  
Interventia 1: Creşterea accesului la servicii de sănătatea reproducerii 
Activităţi derulate in anul 2008: 
1. Procurarea şi distribuţia de contraceptive cu un numar de 43.060 
beneficiari 
2. Distribuţia de formulare de înregistrare şi raportare a activităţii de 
planificare familială; 
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3. Estimarea necesarului de contraceptive, monitorizarea consumurilor  şi a 
stocurilor de contraceptive, precum şi a numărului furnizorilor de servicii, 
prin sistemul informatic InterCON 
Interventia 2: Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea imunoglobulinei specifice; 
2. Procurarea reactivilor pentru determinări specifice; 
3. Vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile; 
4. Vaccinarea antiD a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au 
avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate în scop 
terapeutic şi diagnostic. 
Interventia 4: Profilaxia anemiei feriprive la gravidă 
Activităţi derulate 
1. Procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la gravidă, cu prioritate la cele 
din categoria de risc  
Interventia 6: Profilaxia anemiei feriprive la sugar 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la sugar, cu prioritate la cei din 
categoria de risc pentru un numar de 2128  copii  
Interventia 7: Profilaxia rahitismului carenţial al copilului 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea, distribuţia şi administrarea profilactică a vitaminei D populaţiei-
ţintă prin administrare de Vigantol la un numar de 1805 copii cu varsta cuprinsa 
intre 0-1 an 
 
 
Interventia 8: Profilaxia malnutriţiei la prematuri 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase 
necesare prevenirii malnutriţiei (aminoacizi, soluţii lipidice, vitamine, 
eritropoetina etc.), şi a consumabilelor necesare; 
2. Procurarea de formule de lapte praf - medicament cu destinaţie medicală 
specială; 
3. Administrarea tratamentului dietetic şi medicamentos necesar în timpul 
spitalizării şi în ambulator; 
4. Monitorizarea clinică şi biologică a pacienţilor aflaţi în tratament. 
Interventia 9: Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 
12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de lapte 
praf 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea, distribuţia de lapte praf la copiii 0 - 1 an care nu beneficiază de 
lapte matern, conform reglementărilor în vigoare in cursul anului s-a distribuit o 
cantitate de 2.909,6 kg lapte praf 
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Interventia 15: Diagnosticul precoce, prevenţia primară şi secundară, 
monitorizarea şi recuperarea unor afecţiuni cronice la copil 
15. 2: Sindromul astmului bronsic 
Activităţi derulate: 
1. Procurare de medicamente, produse dietetice specifice, reactivi, materiale 
sanitare şi consumabile specifice; 
2. Procurarea de suplimente nutritive cu destinaţie medicală specială ; 
3. Investigaţia paraclinică şi de laborator specifică pentru stabilirea 
diagnosticului şi monitorizării tratamentului; 
4. Profilaxia şi administrarea tratamentului specific necesar în timpul 
spitalizării şi în ambulatoriu; 
5. Realizarea unor baze de date pentru boli cronice la copii. 
Interventia 16: Susţinerea îngrijirilor de terapie intensivă la nou-născuţi 
Activităţi derulate: 
1. Procurarea de reactivi, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii 
intensive a nou-născuţilor, precum şi asigurarea de lucrări de service pentru 
aparatura specifică;    
2. organizarea şi asigurarea transportului pentru nou-născuţi, în cazuri 
justificate, procurarea de reactivi, medicamente, materiale sanitare şi 
consumabile, precum şi asigurarea de lucrări de service pentru aparatura 
specifică;  
Interventia 17. Monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de 
sănătate a femeii şi copilului  
 
V. PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE 
Obiectiv: 

 Asigurarea accesului la investigaţii şi tratament în străinătate pentru 
afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară: au beneficiat 3 pacienţi  
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ŞI 
ACŢIUNI PENTRU SĂNĂTATE 
Obiectiv: 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la 
servicii medicale furnizate la nivel comunitar a populaţiei vulnerabile, din 
zone defavorizate. 
 
 
Activităţi derulate: 
1. Formarea asistenţilor medicali comunitari şi mediatori sanitari comunitari 
rromi, pe baza manualelor şi ghidurilor de practică: în judeţ avem 11 
asistenţi comunitari şi 8 mediatori sanitari rromi. 
2. Realizarea activităţilor specifice de asistenţă medicală comunitară şi de 
mediator sanitar comunitar rom; 
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3. Asigurarea drepturilor salariale pentru asistenţii comunitari, mediatorii 
sanitari comunitari romi şi consilierii HIV/SIDA; 
4. Monitorizarea modului de desfăşurare a activităţilor cuprinse în programul 
naţional de asistenţă medicală comunitară.  
 
VIII. PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII 
DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 
PRIMARĂ  
Activităţi derulate: 
1. asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul şi 
programe informatice, necesare derulării programului: au fost distribuite 174 
laptop-uri şi tot atâtea imprimante  
2. asigurarea programelor informatice necesare colectării, validării, 
raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul 
programului, centralizarea şi prelucrarea datelor colectate  
3. monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în contractele încheiate 
de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, în 
cadrul programului – a fost evaluată aprox. 85% din populaţia judeţului  
 
 
 

PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE ÎN 2009 
 

Dezvoltarea sănătăţii publice prin 
● Extinderea programului naţional de imunizări prin introducerea gratuită a 
unor noi vaccinuri conform practicilor din UE materializată prin campania de 
vaccinare HPV.  
● Vaccinarea antigripală gratuită a copiilor, pensionarilor şi a persoanelor cu 
risc. 
● Acces universal şi gratuit la servicii de planificare familială. 
● Asigurarea unei reţele de asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi (cabinete 
medicale în şcoli şi universităţi). 
● Stimularea creşterii calităţii sistemului de asistenţă medico-sanitară prin 
intermediul mediatorilor pentru romi şi a asistenţilor comunitari. 
• Dezvoltarea programelor de prevenţie şi de depistare precoce a bolilor. 
• Creşterea calităţii vieţii românilor prin îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei  
• Creşterea accesului la asistenţă medicală şi cresterea calităţii actului medical 
• Accent sporit pe asistenţa medicală de prevenţie  
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• Creşterea competenţelor profesionale ale personalului sanitar prin programe de 
educaţie continuă 
• Aplicarea în teritoriu a procesului de descentralizare în sistemul de sănătate şi 
creşterea gradului de implicare al administraţiei locale în managementul 
serviciilor de sănătate. 

Asistenţa sanitară în mediul rural prin 
● Înfiinţarea de noi cabinete medicale de familie, cabinete medicale dentare, 
centre de permanenţă şi puncte farmaceutice 
● Introducerea în programul de educaţie pentru sănătate în toate şcolile din 
mediul rural şi a unui program de prevenţie şi profilaxie (în special pentru elevi) 
în patologia dentară. 

 
Măsuri propuse pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
personalului din subordine 
• cursuri EMC pentru personalul medico-sanitar din DSP organizate de Colegiul 
Medicilor şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, a Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din Romania 
• cursuri de perfecţionare pentru personalul din compartimentele financiar 
contabile şi achiziţii: curs de achiziţii publice, curs de contabilitate de gestiune, 
curs de contabilitate generală. 
• cursuri postuniversitare sau atestat în management sanitar. 
 

Implementarea strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate 
 

1. Înfiinţarea la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene de 
structuri proprii de management al unităţilor de asistenţă medicală preluate. 
2. Transferul unităţilor sanitare de interes judeţean/local 
3. Inventarierea nevoilor reale ale unităţilor sanitare privind reparaţiile curente, 
reparaţiile capitale, utilităţile, consolidările, modernizările şi achiziţiile de 
obiecte de inventar, echipamente şi aparatură medicală, altele decât cele de 
înaltă performanţă 
4. Planificarea bugetară pentru anul 2010 pe baza nevoilor reale 
5. Înfiinţarea consiliilor de administraţie la nivelul spitalelor 
6. Dezvoltarea cadrului de monitorizare a calităţii managementului unităţilor 
aflate în subordine şi adoptarea măsurilor necesare pentru corectarea 
deficienţelor 
7. Evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor privind calitatea serviciilor 
medicale oferite de unităţile medicale transferate 
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Propuneri de îmbunătăţire a colaborării instituţionale: 
 
- Cu Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare: raportarea activităţii lunar, 
trimestrial şi anual; informări periodice despre activitatea unităţilor sanitare cu 
paturi, informări trimestriale despre starea de sănătate a populaţiei din judeţ. 
- Cu Autorităţile Locale – Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale – rapoarte 
privind investiţiile realizate de unităţile sanitare din  bugetele locale (reparaţii 
capitale, dotări cu aparatură, utilităţi); informări privind modificările de 
structură ale unităţilor sanitare. 
- Cu alte instituţii – DGASPC, DSV, ISU Someş şi altele – informări referitoare 
la orice probleme de sănătate publică la nivelul judeţului. 
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