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RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2017 
 

    

 Activitatea din anul 2017 a  Direcţiei de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara s-a 

desfasurat in concordanta cu Planul de activitate profesionala pe anul 2017 si cu Programele 

Nationale ale M.S. 2017-2018 (Hotararea de Guvern nr.155/2017, Ord. MS nr.377/2017 cu 

completarile ulterioare), Ord.MS nr. 1078/2010, Ord.MSnr.1030/2009  si legislatia sanitara 

specifica. 

 Populatia stabila a judetului Hunedoara este de 418.565 persoane, din care 214.584 

femei (51.3 %).  In municipii si orase traiesc 313.9 mii persoane, reprezentand 75.0 % din totalul 

populatiei stabile.   

www.recensamantromania.ro  

DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE IN S N TATE PUBLICA –  

 

COMPARTIMENT  SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR 
TRANSMISIBILE  

 

PROGRAMUL NA IONAL DE IMUNIZARE  
 S-a asigurat transportul,depozitarea şi distribuţia vacc. către furnizorii de servicii 
medicale.  

 S-a realizat catagrafia,estimarea cantităţilor de vacc.necesare pentru imunizarea copiilor 

şi utilizarea cu eficienţă a vacc. solicitate şi repartizate. S-a relizat asigurarea funcţionării 
sistemului de  supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile. Nu au fost declarate 

reacţii adverse postvaccinale indezirabile.  

 În cursul anului s-a desfăşurat campania de vaccinare suplimentară ROR la copiii 9 luni – 

9 ani, în cadrul măsurilor iniţiate de Ministerul Sănătăţii pentru limitarea epidemiei de rujeolă. 
Deşi în primele luni ne-am confruntat cu lipsa vaccinului, în cursul anului au fost  vaccinaţi 
10493 copii, inclusiv restanţieri recuperaţi la vaccinare. 
 S-a desfăşurat acţiunea de estimare a acoperirii vaccinale cu toate tipurile de vaccin, la 
nivelul cabinetelor tuturor medicilor de familie. Au fost verificaţi, în două etape, februarie şi 
august, toţi copiii născuţi în lunile iulie 2016 şi iulie 2017, 242 respectiv 249 copii din mediul 
urban şi rural, precum şi toţi copiii născuţi în anul 2009 (3176 copii) şi 2011 (2706 copii) pentru 

vaccinarea ROR, respectiv cei născuţi în anul 2002 (3109 copii) pentru vaccinarea dT. 
 Procentele de acoperire vaccinală au fost cuprinse între 42,38 şi 96,33 % pentru diversele 
tipuri de vaccin. Motivele pentru care vaccinarea nu a fost completă sunt lipsa vaccinului 
(vaccinurile sunt achiziţionate de Ministerul Sănătăţii), contraindicaţiile medicale, refuzul 
părinţilor şi neprezentarea la vaccinare.  
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 Maternităţile şi cea mai mare parte a medicilor de familie au introdus datele de vaccinare 

ale copiilor  in Registrul Electronic National de Vaccinari.  

 Conform Ord. 377/2017 DSP a iniţiat încheierea contractelor pentru 2017-2018, cu 

medicii de familie pentru distribuirea vaccinurilor cuprinse în Programul Naţional de Imunizare, 
şi s-a continuat decontarea serviciile de imunizare cu 10 lei/doză pentru primul trimestru, 
respectiv 25 lei/doză începând cu luna aprilie pentru serviciul de vaccinare, aceasta ducând la 
creşterea interesului medicilor de familie pentru imunizări. 
 Ministerul Sănătăţii a repartizat in sezonul rece 2016 / 2017 DSP Hunedoara un număr de 
10.600 doze de vaccin antigripal (in 2 transe) pentru imunizarea gratuită a grupelor la risc 
stabilite prin metodologie (pers.cu varsta cuprinsa intre sase luni si 64 de ani, care sunt in 

evidenta cu afectiuni cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, sau cu 

imunodeficiente; toate persoanele cu varsta peste 65 de ani; femeile gravide; medici, cadre 

sanitare medii si personal auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile sanitare ambulatorii, 

inclusiv salariati ai institutiilor de ocrotire (copii sau batrani) si ai unitatilor de bolnavi cronici); a 

fost decontat serviciul de imunizare efectuat de medicii de familie.  

 Iar in sezonul rece 2017 / 2018 DSP Hunedoara a primit un număr de  30.587 doze de 
vacc.antigripal sezonier.  

 

2. PROGRAMUL NA IONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR 
TRANSMISIBILE PRIORITARE 
 DSP asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivităţi 
/comunităţi la risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei( un focar de TBC pulmonar – la 

Societatea Comerciala Eurosport D.H.S. S. A. cu sediu social in Deva, cu un numar de 3 cazuri 

confirmate de tuberculoza pulmonara si 2 cazuri suspecte in investigatii). Incepand cu luna 

martie 2017 la Societatea Comerciala Eurosport D H S S. A. cu sediu social in Deva, au aparut 3 

cazuri confirmate de tuberculoza pulmonara. Cazurile au fost internate in sectia de 

pneumoftiziologielogie a Spitalului Municipal Petrosani si in sectia de pneumoftiziologie a 

Spitalului „Al Simionescu’’ Hunedoara. Primul caz internat in 21.03.2017 si ultimul caz 
12.04.2017. Focarul a fost inchis in data de 19.09.2017. 

 Nu au existat cazuri ca pacienţii să rămână fără medicamente. 
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 Supravegherea virozelor şi a pneumoniilor se face conform metodologiei în perioada 
sezonieră (săptămâna 40 a anului în curs –săptămâna 20 a anului următor).   

 
 

 
 

 Supravegherea b.transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, 
validarea,analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidem. in conform. cu HG 589/2007 si 

metodologiile specifice de supraveghere, la ISP regional) Instituirea şi aplicarea măsurilor de 
prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă în colaborare cu reţeaua de medici de 
fam.şi sub coordonarea Institutului de sănătate publică regional. 
 

Evolutia virozelor si pneumoniilor in judetul Hunedoara -sezon 2017-2018
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Laboratorul propriu al DSP asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării 
infecţiei luetice; DSP efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis 
congenital la nou - născutul viu, în colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog şi cu 
medicul de familie; DSP efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis 

congenital. 

 2016 2015 

SIFILIS 9 8 

GONOREE 2 1 

 In 2017 in judetul Hunedoara au fost raportate un numar de 745 cazuri de rujeola, din 

care investigate cu laboratorul 249 (4 echivoc, 50 negativ, 195 pozitiv). 

 Au fost supravegheate, investigate, raportate urmatoarele focare de rujeola in 2017: un 

focar familial in localitatea Galati comuna Pui, cu 10 cazuri, altul in localitatea Lupeni cu 4 

cazuri si unul in localitatea Petrila cu 4 cazuri, un focar comunitar in Municipiul Hunedoara 

cu 4 cazuri. Cazurile au fost internate in sectia infectioase a Spitalului Municipal Vulcan si a 

Spitalului Al. Simionescu Hunedoara. Pentru focarul din Galati, primul caz a debutat in data de 

24.02.2017 si ultimul caz in 07.03.2017. Focarul a fost inchis in data de 04.04.2017. Focarul 

familial, familia Lupeni, primul caz debut in 25.02. 2017 si ultimul caz in 03.03.2017. Focarul a 

fost inchis in data de 07.04.2017. Focarul familial, din Petrila primul caz debut in 03.03.2017 si 

ultimul caz in 03.03.2017. Focarul a fost inchis in data 07.04.2017. Focarul din strada Muresului 

- Municipiul Hunedoara primul caz debut in data de 06.03.2017, ultimul caz debut in 

06.03.2017. Focarul a fost inchis in 12.04.2017. Focar familial de rujeola in Municipiul 

Hunedoara cu 11 cazuri. Primul caz internat in data de 09.07.2017, ultimul caz internat in data 

de 23.08.2017. Focarul a fost inchis in data de 22.09.2017.Focar familiar de rujeola in 

Municipiul Vulcan cu 3 cazuri. Primul caz izolat in 15.07.2017, ultimul caz izolat in 26.07.2017. 

Focarul a fost inchis in data de 11.09.2017. 

 

Supraveghere şi control al infec iilor nozocomiale. 
 Are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătăţirea 
managementului infecţiilor nosocomiale IN (2017) = 167; IN (2016) = 98. Cresterea infectiilor 

asociate asistentei medicale se datoreaza introducerii sistemului de supraveghere a cazurilor de 

clostridium difficile. 

 
 

3. PROGRAMUL NA IONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFEC IEI 
HIV  

 Activităţile desfăşurate sunt reducerea transmiterii materno-fetale a HIV prin asigurarea 

accesului femeilor gravide la testare cu consiliere şi la aplicarea protocolului de prevenire a 

transmiterii verticale a infecţiei HIV, depistarea infecţiei HIV/SIDA în populatia generala si in 

grupele de risc, cu consiliere pre şi posttestare, asigurarea accesului la consiliere şi testare 

HIV pentru persoanele cu comportamente la risc.  
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 In cursul anului 2016 au fost testate HIV: 1515 de persoane (gravide, persoane la risc, 

testare voluntara) 

 - In 2017 au fost testate HIV 978  persoane.  

 Nu au existat cazuri ca pacien ii s  r mân  f r  medicamente.  
  

HIV/SIDA 2015 2016 2017 

DEVA 48 49 50 

HUNEDOARA 20 25 26 

PETROSANI 208 196 182 

Total 276 270 258 

 

COMPARTIMENTUL  EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU 

 COLECTIV-IGIENA MEDIULUI in cursul anului 2017 a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi 
prevenirea îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţã; Protejarea Sanatatii 

publice in relatie cu igiena apei Supravegherea calitătii apei potabile distribuite in sistem 
centralizat in zonele de aprovizionare mari In cursul  anului 2017 in cadrul monitorizãrii de audit, 
au fost prelevate din statiile de tratare si din retelele de distributie a localitatilor aprovizionate in 

sistem centralizat din judetul Hunedoara, un numar de 3320 probe de apã potabilã (efectuandu-se 

8065 analize), la toţi producatorii şi distribuitorii de apã potabilã in sistem centralizat.In cursul 
anului 2016 au fost recoltate in cadrul programului de supraveghere a calitãtii apei potabile :un 

numar de 3470 probe de apã potabilã (efectuandu-se 8430 analize), de la toţi producatorii şi 
distribuitorii de apã potabilã in sistem centralizat. Nu au evoluat epidemii hidrice în cursul  
anului 2017 in judetul Hunedoara.Evaluarea calitatii apei de imbaiere; Supravegherea  cazurilor 

de methemoglobinemie acutã infantilă, generate de apa de ; Monitorizarea apelor potabile 
imbuteliate – altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor; Supravegherea 

calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mici; Protejarea 

sanatatii publice in relatie cu igiena aerului; Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii 

populatiei ;Protejarea sanatatii publice in relatie cu expunerea la contaminati chimici ; 

 Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice; Protejarea sanatatii 

publice in relatie cu igiena habitatului uman ; Impactul asupra sanatatii generat de managementul 

deseurilor menajere; Monitorizarea şi  inspectia sistemului de gestionare a  deşeurilor rezultate 

din activitatea  medicalã - Inregistrarea datelor in registrul ReSan Med  privind accidentul 

de mediu din data de 12.09.2017 la Fabrica de uleiuri Terpena Orastie (incendiu). 

 

Presta ii şi servicii de s n tate public  in domeniul s n t ii in rela ie cu mediul   
 In cursul anului 2017  în judeţul Hunedoara, Compartimentul  Igiena Mediului a efectuat 
urmatoarele activitãţi de evaluare a conformarii la normele de igiena: alimentarea cu apa a 
populaţiei – 71 evaluari-vize; 18 evaluari –A.S.F,  apa potabila imbuteliata  -  1 viza;  certificari 

de conformitate – 93 prestarii servicii  infrumusetare;  13 prestarii servicii cazare;  evaluari de 

proiecte pentru asistenta de specialitate, in vederea eliberarii notificarii, pentru alimentare cu apa 

in sistem centralizat 10, pentru cazare 4  si evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate in 

vederea eliberarii notificarii prin fonduri europene 79 unitati cazare, 12 platforme gunoi.      

 

  

COLECTIV-MEDICINA MUNCII  
 In cursul anului 2017 a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate 
factorilor de risc ocupationali 

1.Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin monitorizarea unităţilor industriale: 2016=82 

unitati/2017=128 unităţi.  
2.Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin efectuarea de determinări la locuri de muncă : 
zgomot 2016=213 /2017=159 ;  
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3.Caracterizarea şi expertizarea  unor locuri de muncă  prin buletine de determinare prin 
expertizare: 2016 = 20 /2017= 7. 

4.Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boală , în vederea declarării bolilor 
profesionale:2016 = au fost declarate 117cazuri de imbolnavire cu caracter profesional si s-au 

inregistrat 3039 zile de incapacitate temporara de munca prin boala profesionala /in 2017: au fost 

declarate 95 cazuri de imbolnavire cu caracter profesional si s-au inregistrat 3741 zile de 

incapacitate temporara de munca prin boala profesionala. 

 5.Evaluarea condiţiilor de muncă şi urmărirea aplicării OUG NR. 96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă: 2016=114 / 2017=97. 

6.Întocmirea şi raportarea situaţiilor specifice cu privire la activităţile din Programul Naţional de 
Sănătate Publică, la incidenţa bolilor profesionale către forurile superioare: Ministerul Sănătăţii, 
CCSS Bucureşti şi INSP Bucureşti, CRSP Timişoara, precum şi către CJPAS Hunedoara 

Presta ii şi servicii de s n tate public : evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate : 3 

referate de evaluare; s-au analizat 3 contestatii  la fisa de aptitudine in comisia de medicina 

muncii la nivelul DSP jud. Hunedoara. 

  

COLECTIV-IGIENA ALIMENTULUI 

 In cursul anului 2017 a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate 
factorilor de risc alimentari si de nutritie . 4DOMENIUL PRIVIND PROTEJAREA 

SANATATII PUBLICE PRIN PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR ASOCIATE 

FACTORILOR DE RISC ALIMENTARI SI DE NUTRITIE  Evaluarea starii de nutritie si a 

tipului de alimentatie al populatiei;Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei  

Monitorizarea consumului de aditivi alimentari;Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare; 

Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii;Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, 

minerale si alte substante;Monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate; Monitorizarea 

nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman; Evaluarea riscului chimic si bacteriologic 

al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala;Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii 

alimentare;Verificarea respectarii limitelor de migrare pentru materialele si obiectele care vin in 

contact cu alimentele; Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante 

  Presta ii şi servicii de s n tate public  :In cursul anului 2017  în judeţul Hunedoara, 
Compartimentul  Igiena Alimentatiei a evaluat 1 fabrica de imbuteliere apa minerala din judet in 

vederea obtinerii vizei anuale ASF cat si pentru 2 unitati cu profil alimentar care nu sunt supuse 

inregistrarii la registrul comertului pe baza declaratiei pe proprie raspundere in vederea obtinerii 

ASF, certificat conformitatea la normele de igiena si sanatate publica pentru 415 unitati cu profil 

alimentar din judet, asistenta de specialiate de sanatate publica pentru 26 proiecte la unitati cu 

profil alimentar, recoltat 22 teste de sanitatie si 9 aeromicroflore(prestatii servicii la solicitare) la 

2 unitati de industrie alimentara, acordat consultanta de specialitate privind legislatia in domeniu 

alimentar(la solicitare). 

 

 

COLECTIV-IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII/TINERET 

 In anul 2017in cadrul PNV- Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a 

populatiei: Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor 

medicale de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural: elevi 

cuprinsi in examene de bilant 2016= 14843 /2017= 17532 ;Evaluarea morbiditatii cronice prin 

dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri:copii dispensarizati 2016 = 9298 / 2017=10230 ; 

 Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor dincolectivitati prin 

efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante au fost examinati 2016 = 132.768, depistandu-se: 

1.337 cazuri de boala /2017 = 132917, depistandu-se: 1.372 cazuri de boala.; Identificarea, 

cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat de comportamentele cu 

risc (YRBSS-CDC); Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la 

elevi; Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitati scolare.  

 

Presta ii şi servicii de s n tate public  : 
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 In cursul anului 2017  în judeţul Hunedoara, Compartimentul  Igiena Colectivitatilor de 
copii/ tineret: evaluarea conditiilor de igiena si sanatate publica pentru eliberarea/ preschimbarea 

autorizatiilor sanitare:   ASF - 54, din care 19 cu programe de conformare; notificari pentru 

asistenta de specialitate - 18. Activitatea de orientare scolara si profesionala din cadrul Comisiei 

Medicale de Orientare Scolara si Profesionala - au fost emise 6 referate de expertiza medico-

pedagogica. 

 

Laborator diagnostic si investigare in sanatate publica este inregistrat la M.S.pentru 

efectuarea analizelor de microb. apei si chimia. apei.  Este de asemenea acreditat RENAR  

 

  2016 2017 

Probe analizate 15.357 11.816 

BACTERIOLOGIE  10.321 6.543 

SEROLOGIE  596 465 

CHIMIE SANITARA  3.181 3.810 

TOXICOLOGIE  1.259 998 

 

 

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 Raportare la IPJ prin fax cazuri intoxicari cu etnobotanice  fisele de caz se primesc de la 

toate spitalele din judet) 2017:3  cazuri intoxicari cu etnobotanice din care 3 intern ri; 
intoxicatii cu ciuperci 1caz. (2016: 24 cazuri intoxicari cu etnobotanice din care 6 intern ri; 
intoxicatii cu ciuperci (6cazuri) (2012: 33 cazuri intoxicari cu etnobotanice din care 9 

intern ri; 2013:  7 cazuri intoxicari cu etnobotanice din care 3 intern ri ; 2014: 10 cazuri 

intoxicari cu etnobotanice din care 3 intern ri ;2015 :cazuri intoxicari cu substante 

psihoactive =34 cazuri din care nr.cazuri internate 1, cazuri; intoxicatii cu ciuperci (3 

cazuri),  

 Adrese la  MS-COSU  cu  situatia SAJ Hunedoara ( situatia se primeste la inceput de 

luna ).                           

Raportari la  MS-COSU cu  evenimente deosebite conform Ord.14/11.01.2010 ( se primesc 

zilnic de la compartimentele UPU-CPU ale spitalelor din judet). 

Raportare la MS-COSU si prefectura conform Ord. 1168/23.06.2008 privind masurile de 

interventie in caz de calamitati naturale (canicula), zilnic informari catre  prefectura  cu actiunile 

intreprinse in perioada in care a fost declarata canicula. 

Raportare zilnica la MS-COSU, prefectura si ISU a cazurilor  de hipotermie din judet  

ALTE ADRESE      

 In urma adreselor primite de la Ministerul Sanatatii se intocmesc alte adrese care se 

transmit in teritoriu la spitale, medici de familie sau ambulanta pentru conformare. Se primesc 

datele cerute, se centralizeaza si se transmit inapoi la MS. Ex.: situatie ser antitetanic, ser 

antiviperin, persoane cu muscaturi de vipere, cazuri intoxicari cu substante psihoactive etc. 

 In perioada de vara cu temperaturi crescute (canicula) se transmit spitalelor, medicilor de 

familie ,SAJ, primariilor atributiile specifice in caz de cod galben, portocaliu sau rosu. 

 La inceputul sezonului rece s-au transmis spitalelor, medicilor de familie, centrelor de 

dializa si primariilor atributii specifice pentru asigurarea transportului gravidelor si bolnavilor 

dializati in caz de ninsori abundente si viscol. Deasemenea primariilor li s-a cerut organizarea  

adaposturilor  de noapte pentru persoanele ( cazuri sociale) care nu au adapost. 
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COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI  REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR 

MEDICALE 

 Denumirea 

procedurilor de 

reglementare sanitara 

Inregistrate 

2016 

Inregistrate 

2017 

Notificari 

de 

respingere 

2016 

Notificari 

de 

respinge 

re 

2017 

1 ASF/DPR; +vize 

ASF/REF; 

411 291 7 0 

2 C.C. 967 550 1 1 

3 Asistenta de specialitate de 

sanatate publica (aviz sanitar) 

71 159 1 1 

4 Nega ii 272 389 - - 

 

- ASF/DPR- autorizatii sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere; 

- ASF/REF – autorizatie sanitara in baza referatului de evaluare 

- C.C.- certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica 

 Num r de Certificate de absolvire a cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor 

fundamentale de igien  eliberate = 1537 

 

Nr 

crt 

Denumire procedura Nr. 

cabinete 

2017 2016 

1 CABINETE MEDICALE – NOI + COMPLETARI C.M.I + S.R.L  ; 

CABINETE DE LIBERA PRACTICA PENTRU SERVICII CONEXE 

ACTULUI MEDICAL 

78 76 

2 CABINETE MEDICALE ANULATE 26 25 

3 Eliberare AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA 8 23 

 

 

PROGRAMUL NA IONAL V - DE PROMOVARE A S N T II ŞI EDUCA IE 
PENTRU S N TATE 

       

           Obiectivele :Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de 
viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc, ce au fost stabilite în planul de acţiuni pe 

anul 2017-  Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în 
teritoriu; 

•-  Participare la sesiuni de instruire şi perfecţionare; 
•-  Activităţi de consultanţă în domeniul IEC; 
•-  Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea; 
•-  Participarea la proiecte  şi activităţi naţionale din domeniul IEC; 
•-  Alte activităţi IEC destinate rezolvării priorităţilor locale; 

Cam 

panii 

2017 

Cam 

panii 

2016 

Campanii 

2015 

Campa 

nii 

2014 

Cam 

panii 

2013 

40 39 35 33 29 

 

 În anul 2016, în cadrul PN V. s-au derulat 39 campanii, 1.073 activităţi şi     s-au  

elaborat la nivel local 307 materiale, iar la nivel naţional 197 materiale, constând în articole 
informative (afişe, pliante, postere, prezentări ppt,  comunicate de presă), şi site-ul DSP 
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Hunedoara www.asphd.ro (finantarea pentru 2016 a fost de 41 mii lei) - aferente realizării 
programelor naţionale conform calendarului  evenimentelor OMS – 2016, pentru celebrarea 

zilelor mondiale/ europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate 
specifice naţionale şi locale.    

 În anul 2017, în cadrul PN V s-au derulat 40 campanii, 1.307 activităţi şi s-au  elaborat 

la nivel local 398 materiale, iar la nivel naţional 214 materiale, constând în articole informative 
(afişe, pliante, postere, prezentări ppt, banner, comunicate de presă), şi site-ul DSP Hunedoara 

www.asphd.ro (finantarea pentru 2017 a fost de 41 mii lei), aferente realizării programelor 
naţionale conform calendarului  evenimentelor OMS – 2017, pentru celebrarea zilelor 

mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice 

naţionale şi locale.   

•Campania „Gripa/IARCS/BPOC”  
•Campania „Luna Sănătăţii Pielii”  
•Campania „Luna nationala de lupta impotriva cancerului” 

•Campania „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin”  
•Campania  „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului”  
•Campania „Ziua Internaţională a Bolilor Rare” 

•Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii Orale” 

•Campania „Ziua Mondială a Sindromului Down”   
•Campania „Ziua Mondială a Apei”  
•Campania „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei”  
•Campania „Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului” 

•Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii”  
•Campania „Ziua Internaţională a Bolii Parkinson” 

•Campania „Săptămâna Europeană a Vaccinării”  
•Campania „Ziua Naţională a Inimii” 

•Campania „Salvează vieţi: Igiena Mâinilor”  
•Campania”Ziua Mondială de Luptă Împotriva HTA” 

•Campania „Ziua Europeană Împotriva Obezităţii” 

•Campania „Ziua Mondială fără Tutun” 

•Campania „Ziua Mondială a Mediului”  
•Campania „Ziua Mondială a Donatorului de Sânge’’ 
•Campania „Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri”  
•Campania “Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool”  
•Campania „Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei” 

•Campania “Canicula” 

•Campania ”Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân” 

•Campania ”Săptămâna Europeană a Mobilităţii”  
•Campania  „Ziua Mondială a Contracepţiei’’ 
•Campania “Ziua Mondială a Inimii” 

•Campania “Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”  
•Campania „Luna Mondială de Luptă Împotriva Cancerului de Sân”   
•Campania „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului” 

•Campania „Gripa nu se tratează cu antibiotice!” 

•Campania „Stil de viata sanatos – Alimentatia sanatoasa la copii si elevi” 

•Campania „Ziua  Naţională fără Tutun” 

•Campania „Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice” 

•Campania „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor” 

•Campania „Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA”  
•Campania „Comunitati si grupuri vulnerabile” 

•Campania „Vaccinarea ROR” 
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IV. PROGRAMUL NA IONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 

1. PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE ACTIV  PRECOCE A CANCERULUI 
DE COL UTERIN 

 Indicatori realizaţi conform Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de 

realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018 si Hotararea de 
Guvern nr.155/ 2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 

2018 în ANUL 2017 = 204 (din care 98 cazuri testate complet, iar 106 cazuri reprezintă  femeile 
eligibile care au primit formularul FS1, dar nu s-au prezentat la medicul recoltor pentru a finaliza  

testarea completă), cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formularul FS1 completat în 
integralitate, (negative = 89; pozitive =9), astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva = 53 (negative = 52, pozitive  = 1); 

b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara = 39 (negative = 34,  pozitive = 1);  

c) Spitalul de Urgenţă Petroşani = 6 (negative  = 3, pozitive  = 3);  

d) Spitalul Municipal Lupeni = 0 (negative  = 0, pozitive  = 0);     

 Deva – reducerea semnificativă a numărului de recoltări; Petroşani – reducerea 

semnificativă a numărului de recoltări;În trimestrul III şi IV 2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, Spitalul de Urgenţă Petroşani, Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara şi 
Spitalul Municipal Lupeni nu au mai depus dosarul pentru validare la UATM Timişoara.În 
trimestrul IV 2017, în luna decembrie, a fost restituită din finanţarea de 9.198 lei suma de 3.774 
lei, către Ministerul Sănătăţii cu O.P.  
 Indicatorii realizaţi cumulat de la începutul anului 2016 = 566,  cazuri testate Babeş-

Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate,(negative = 519; pozitive  = 47), astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva = 231 (negative = 220, pozitive  = 11); 

b) Spitalul Municipal “Al.Simionescu” Hunedoara = 150 (negative = 140, pozitive = 10);  

c) Spitalul de Urgenţă Petroşani = 88 (negative  = 76, pozitive  = 12);  

d) Spitalul Municipal Lupeni = 97 (negative  = 83, pozitive  = 14);     

  2017 2016 2015 2014 

Num r de femei  testate 
(Frotiu Babes –Papanicolau) 

98 566 1.283 4.082 

Rezultat pozitiv 9 47 198 316 

Cancer de col 57 60 63 79 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total cancer –  1512 1568 1738 1539 1610 1557 
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Cazuri noi 

Total cancer - r maşi 
în eviden  

7741 8078 8655 9041 9377 9049 

 

SERVICIUL CONTROL IN S N TATE PUBLICA  

Nr. 

crt. 

Domeniul de activitate ANUL 

2017 

ANUL 

2016 

  TOTAL CONTROALE 5876 7238 

  Din care – recontroale 140 691 

1 Aliment 871 1647 

2 Apa 546 775 

3 Turism 183 198 

4 Mediul de viata a populatiei 219 123 

5 Cosmetice 299 214 

6 Biocide 2001 2114 

7 Invatamant 398 461 

8 Unitati sanitare cu exceptia 

spitalelor 

251 374 

9 Unitati sanitare cu paturi 15 97 

10 Unitati transfuzii 0 7 

11 Unit.Transplant 1 1 

12 Deseuri  cu potential 

contaminant 

300 503 

13 Alerte rapide (SRAAF, 

RAPEX) 

4 33 

14 Actiuni tematice / 3 3 

15 Nr. sesizari rezolvate 144 144 

16 Avertismente 407 407 

17 Nr. amenzi 74 54 

18 Valoare amenzi 84700 69350 

19 Nr. suspendari activitate 11 4 

 

Compartiment Rela ii cu Publicul şi Comunicare 

 Activitatea de relaţii cu publicul: se desfăşoară în permanenţă (în mod direct sau telefonic) 
şi implică furnizarea informaţiilor de interes public (date de contact ale instituţiilor publice 
subordonate sau ierarhic superioare, numele şi prenumele persoanelor din conducere şi numerele 
de telefon şi de fax ale acestora), asigurarea legăturii dintre cetăţeni şi personalul Directia de 
Sănătate Publică Hunedoara – Deva şi dintre cetăţeni şi instituţiile subordonate. 
 Activitatea de înregistrare şi urmărire a soluţionării legale şi în termen a cererilor, 
petiţiilor. Situaţia petiţiilor înregistrate în cadrul compartimentului pentru anul 2017 se prezintă 
astfel: Nr.total petitii 2017= 233 ( anul 2016 = 233); 44 - provenite de la institutii publice;170 - 

provenite de la persoane fizice; 3 - petitii anonim;3 –sesizare din oficiu ;13 - provenite de la 

grupuri si asociatii.Mod de rezolvare 49 - remise catre alte institutii spre competenta 

solutionare;162- solutionate cu recomandari si termene;6 – neconfirmate;3 - nu intra in sfera de 

activitate a D.S.P; 10 -  solicitari determinari zgomot;5 -  clasate conform art. 7, al. 1 din 

O.G.27/2002, ca fiind anonime (fara adresa);3 -  clasate conform art. 10, al. 2 O.G.27/2002; 5 – 

retrase, impacare pe cale amiabila; 16 – fara motivul reclamatiei;10 – favorabil petentilor 

 În ceea ce priveşte înregistrarea şi urmărirea soluţionării legale şi în termen a cererilor 
privind liberul acces la informaţiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001, situaţia se 
prezintă astfel:Nr. total solicitari: 2016= 28 /2017= 35. Mod de rezolvare: 35 - favorabil 
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Compartimentul asistenta medicala si programe – domeniul Asistenta medicala 

  Spitalul Categoria 

1 Spitalul Judetean de Urgenta Deva III 

2 Spitalul Municipal 

“Dr.Al.Simionescu” Hunedoara 

III 

3 Spitalul de Urgenta Petrosani III 

4 Spitalul Municipal Orastie IV 

5 Spitalul Municipal Brad IV 

6 Spitalul Municipal Lupeni IV 

7 Spitalul Municipal Vulcan IV 

8 Spitalul Orasenesc Hateg IV 

9 Spitalul General CF Simeria IV 

10 Sanatoriul de Pneumoftiziologie 

Brad 

V 

11 Sanatoriul de Pneumoftiziologie 

Geoagiu 

V 

12 Spitalul de Psihaitrie Zam V 

 

 In conformitate cu Ordinul M.S. / M.A.I. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de 

permanenta,  s-a monitorizat si in anul 2017 activitatea celor 4 centre de permanenta din judet : 

Criscior, Petrila, Uricani si Simeria. 

 Impreuna cu reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate, ai colegiilor teritoriale ale 

medicilor, si ai asociatiilor profesionale judetene a medicilor s-a participat in comisia de stabilire 

a numarului de paturi aprobate si contractabile pentru anul 2017; comisii paritare pentru 

analizarea nevoilor de servicii medicale ale populatiei, in vederea derularii actiunii de contractare 

a serviciilor medicale pe anul 2017 - in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 

pentru anii 2017-2018; Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive 

medicale, de medicamente si materiale sanitare comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

Compartimentul asistenta medicala si programe – domeniul Programe 
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 Activităţile derulate în cadrul fiecărui program au fost respectate în conformitate cu 
prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 377/2017(cu completarile ulterioare)  privind aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 
2018 si Hotararea de Guvern nr.155/ 2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate 

pentru anii 2017 si 2018. Finanţarea s-a realizat în conformitate cu prevederea bugetară pentru 
anul 2017, respectiv trimestrializarea fondurilor alocate, atât pentru programele derulate prin 
spitalele aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi pentru programele derulate 
prin instituţia noastră. Obiectivele stabilite in planul de actiuni pentru anul 2017 la nivelul 
Compartimentul de Asistenţă Medicala şi Programe, au fost indeplinite in proportie de 100%  la 

termenele stabilite conform planului de actiuni pe anul 2017, cu exceptia cazurilor cand 

modificarile legislative au impus alte termene.  Nu au existat cazuri ca pacienţii să rămână fără 
medicamente.  

 

COMPARTIMENT BUGET-FINANTE şi CONTABILITATE 

 In cursul anul 2017 in cadrul Serviciului Economic s-au monitorizat lunar cheltuielile de 

personal proprii si cheltuielile aferente Centrului Judetean de Aparatura Medicala. 

 S-au centralizat si transmis Ministerului Sanatatii cererile de finantare din credite 

bugetare si din venituri proprii-accize pentru activitatile finantate prin DSP.Hunedoara 

(dispensare scolare , cabinete de medicina sportive , cabinete de planning , medici rezidenti , 

cabinete tbc-lsm ,UPU din structura spitalelor de urgenta , ambulanta judeteana ,unitati medico-

sociale , asistenti comunitari si mediatori rromi ) incheindu-se contracte si acte aditionale pentru 

unele din aceste activitati solicitandu-se decontul pe baza de facturi si state de plata pentru 

sumele finantate . 

 De asemenea s-a monitorizat lunar situatia  lucrarilor de investitii finantate de la bugetul 

de stat si din veniturile proprii MS (Accize) cat si din venituri proprii ale unitatilor direct 

subordinate Ministerului Sanatatii cat si situatia consumului de medicamente din Rezerva 

antiepidemica si pentru Situatii speciale   , a consumurilor de medicamente –vaccinuri si 

materiale sanitare primite prin transfer fara plata de la Ministerul Sanatatii . 

 Trimestrial s-a intocmit si centralizat Situatia financiara a activitatii proprii 

DSP.Hunedoara cat si a unitatilor din subordine si s-a prezentat Ministerului Sanatatii . 

 

 2017 

(mii lei) 

2016 

(mii lei) 

Cheltuieli de personal 7.231 4.537 

Pregatire profesionala 98 10 
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Programe de sanatate DSP 699 728 

Programe de sanatate SP 7.065 9.874 

RK si investitii -Spitale 10.000 5.427 

RK-DSP (Sp.Jud.Deva) 13.500 15.000 

 

 

COMPARTIMENT R.U.N.O.S. 

 Verificarea si aprobarea  Statelor de functii ale unitatilor sanitare subordonate pentru anul 

2017.Monitorizarea trimestriala a  cheltuielilor de personal la  unitatile sanitare 

subordonate,defalcate  pe articole - salarii de baza  si sporuri in  conformitate cu  Legea nr. 284 

/2010  , OUG nr.19/ 2012, Legea 153/2017. Intocmire Stat de functii pentru aparatul  propriu, cu 

respectarea legislatiei in vigoare. 

 Perfectionarea  personalului din aparatul propriu: in 2016 : 20 persoane au participat la 

cursuri de perfectionare pentru care s-a alocat suma de 10.000 lei  / 2017 : 26 persoane au 

participat la cursuri de perfectionare pentru care s-a alocat suma de 98.000 lei .Preluare 

documentatii necesare obtinerii Cerificatului de conformitate pentru exercitarea functiei in 

statele UE  pentru : anul 2016: - 26 medici  / 2017 : - 23 medici ,  2 farmacisti.Intocmirea 

situatiilor solicitate de catre MS cu privire la fondul de salarii, posturi ocupate pe categorii de 

personal, in mod centralizat pe baza raportarilor tuturor  spitalelor din judet.Raspunsuri la 

solicitarile unitatilor sanitare si ale  personalului  incadrat la acestea, cu privire la drepturile de 

salarizare,drepturi de concedii si sesizari diverse. 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI MENTENANTA si ACHIZITII PUBLICE 

•Gestionarea fondurilor alocate de Ministerul Sǎnǎtǎţii pentru anul 2017; 
•- Încheierea noilor contracte pentru produse/servicii;- Achiziţionarea de produse necesare 

derulǎrii activitǎţii Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara; - Organizarea şi 
asigurarea activităţii de pază, aplicarea normelor de protecţia muncii şi de PSI;- Asigurarea 

desfǎşurǎrii în bune condiţii a transporturilor necesare instituţiei; 
•- Raportarea lunarǎ privind monitorizarea derulǎrii programului de investiţii publice; 
•- Întocmirea Strategiei de achizitii publice 2017, dupǎ aprobarea bugetului si a Proiectului de 
Program de achiziţii pentru anul 2017; 
•- Verificarea foilor de parcurs şi completarea FAZ-urilor în vederea înregistrǎrii contabile a 
consumurilor;- Întocmirea necesarului de aparaturǎ de laborator pentru Direcţia de Sǎnǎtate 
Publicǎ a Judeţului Hunedoara şi înaintarea acestuia la Ministerul Sǎnǎtǎţii spre aprobare; 
•- Întocmirea dosarului de casare pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale Direcţiei de 
Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara; 
•- Respectarea Legii privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 
•- Întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de administraţia localǎ şi forurile ierarhic superioare.   
 

BIROUL STATISTICA/INFORMATICA în S N TATE PUBLIC  

 S-a actualizat Registrul de medici care contine evidenta si acordarea codului de parafa, 

inregistrarea in baza de date a informatiilor personale profesionale pe locul de munca conform 

OMS 1059 din 2003 privind declararea nominala obligatorie si evidenta medicilor. Fiecare 

actualizare se face conform legislatiei in vigoare:- legea asistentei primare- legea spitalelor - 

legea exercitarii profesiei de medic. A asigurat colectarea si prelucrarea datelor ce contin 

informatii medicale: de la medicii de familie, unitatile sanitare cu paturi si ambulatorii.S-a facut 
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o urmarire lunara a prevalentei bolnavilor cronici din cabinetele medicilor de familie. De 

asemenea s-a urmarit situatia gravidelor nou depistate la cabinetele medicilor de familie, 

evidenta bolilor infectioase si parazitare a cazurilor nou declarate.In fiecare luna s-au urmarit 

indicatorii demografici. Acestia au fost calculati pe baza datelor privind: numarul cazurilor de 

deces, numarul de noi nascuti si a numarului de nascuti morti raportat la  numarul mediu de 

locuitori in zonele principale din judet si in judet.In fiecare luna s-a facut o raportare a bolnavilor 

internati pentru consum de droguri si s-au transmis fisele acestora la Centrul National de 

Statistica si Informatica in Sanatate Publica Bucuresti. S-a prezentat o Sinteza a Starii de 

Sanatate catre Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica Bucuresti. In 

domeniul Informaticii s-a asigurat actualizarea softului si functionarea retelei de calculatoare. 

Prin pagina de web a Directiei de Sanatate Publica s-a facut permanent o informare a populatiei.  

 

M suri pentru imbun t tirea activit tii in anul 2018 pe baza planului de activitate pentru 

anul 2018 

A. Îmbunatatirea sănătatii publice la nivelul judetului Hunedoara prin realizarea programelor 

nationale : 

- PN I  Programul naţional de imunizare:Subprogramul de vaccinări 
obligatorii;Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc;Programul 

naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;Programul naţional 
de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV;Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al tuberculozei;Programul naţional de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

- Programul National II Sănatatea în relaţie cu mediul ; 
- PN IV Programul naţional de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;  

- Programul National V Promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;  

- Programul National VI imbunătăţirea sănătătii materne, neonatale și a copiilor.  

 B. Supravegherea de la nivelul judetului Hunedoara a serviciilor de sănătate : 

- sistemul de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile in judetul 
Hunedoara 

 - creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară 

 - consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate 

 - creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi 
asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil  
- creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung 

C. Intărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile ): prin realizarea de colaborari 
protocoale de parteneriat  intre institutiile din judet si DSP judet Hunedoara 

 

PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

                                                                                                              

 Direcţia  de  Sănătate  Publică  a Judeţului  Hunedoara a intocmit planul de activitate in 

concordanta cu OMS 1078/2010 si Strategia National  de S n tate 2014 – 2020. 

In aria strategic  1 “S n tatea public  “ activitatea DSP urmareste : 
 Combaterea dublei poveri a bolii în popula ie prin Programele Nationale - ce 

urmareste controlul eficace al epidemiilor şi supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv cu 

accent pe bolile transmisibile cu povară relativ mare în populaţie cat si reducerea poverii prin 

boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenţii privind patologii cronice istoric neglijate 

(cancer, boli cardiovasculare, diabet, sănătatea mintală, boli rare): PN I  Programul naţional de 
imunizare:Subprogramul de vaccinări obligatorii;Subprogramul de vaccinări opţionale pentru 
grupele de risc; Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; Programul naţional de 
prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; Programul naţional de supraveghere şi control 
al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; Si 

respectiv PN IV Programul naţional de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin; 
Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică; Programul naţional 



 17 

de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; Subprogramul de transplant de 
organe, ţesuturi şi celule de origine umană; Subprogramul de transplant de celule stem 

hematopoietice periferice şi centrale; Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer; 

Programul naţional de boli endocrine; Programul naţional de tratament pentru boli rare; 
Programul naţional de management al Registrelor naţionale;  
Prin Programul National II S natatea în rela ie cu mediul se realizeaza activitati de 

monitorizare a  factorilor de mediul, viata si munca. 

Prin Programul National V Promovare a s n t ii şi educa ie pentru s n tate se urmareste 

conştientizarea şi educarea populaţiei privind soluţiile eficace cu caracter preventiv (primar, 

secundar sau terţiar) .  

Prin Programul National VI imbun t irea s n t tii materne, neonatale şi a copiilor.  

 

In aria strategic  2: Servicii de s n tate se realizeaza legatura  cu Ministerul Sanatatii - 

sistemul de sănătate trebuie să dispună de mecanisme care să asigure direcţionarea resurselor 
financiare în virtutea principiului eficienţei. Pentru evaluarea accesibilităţii populatiei, ar trebui 
dezvoltate politici ţintite. Factorii determinanţi care influenţează gradul de accesibilitate al 
populaţiei la serviciile de sănătate sunt in general reprezentaţi de: nivelul sărăciei, şomajul, 
ocupaţia, mediul de rezidenţă, statutul de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
gradul de acoperire cu personal medical. La nivelul jud. Hunedoara dispunem de : 

- Unui sistem de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile in 
judetul Hunedoara exista un numar de 20 de asistenti comunitari si 2 mediatori sanitari; din 

pacate nici unul in municipiul Deva. 

- Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară in judetul 
Hunedoara exista 244 de cabinete medicale ale medicilor de familie, 240 cabinete medicale de 

medici stomatologi si 4 centre de permanenta ale medicilor de familie care ajuta foate mult la 

degrevarea serviciilor de urgenta prespitalicesti si spitalicesti care pot sa asigure astfel medicina 

de urgenta pentru cazurile in care viata pacientilor este in pericol;  

- Consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate pe langa 
cele 9 ambulatorii integrate ale spitalelor din judet ,in jud. Hunedoara functioneaza si 251 de  

cabinete medicale ale medicilor specialisti. 

- Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi 
asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil in jud. 
Hunedoara functioneaza 3 Unitati de primiri urgente ( Sp jud. Deva, Sp. Hunedoara si Sp. 

Petrosani) si 5 Compartimente de primiri urgenta (Sp. Brad, Orastie, Hateg,Vulcan,Lupeni)  

- Creşterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie şi de îngrijiri pe termen lung  - 
sectia exterioara a Sp. Petrosani – sp.Petrila  si colaborarea cu Spitalul CFR Simeria pentru 

asigurarea serviciior de paliaţie şi de îngrijiri pe termen lung. 

 

Aria strategic  3: M suri transversale – Sanatate pentru toti  

 Dezvoltarea sistemului de sănătate, inclusiv monitorizarea şi evaluarea performanţei 
acestuia; întărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile ) prin realizarea de 

colaborari / protocoale de parteneriat  intre institutiile din judet si DSP judet Hunedoara; 

realizarea de interventii  pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vunerabile. 
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