I.

Direcția de Sănătate Publica Alba

1. Plan acţiuni la nivelul Direcţia de Sănătate Publică Alba
ACŢIUNI
TERMEN
RESPONSABILI
PN I. 1 Program Naţional de Vaccinare
Obiectiv 1: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea grupelor eligibile
prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare şi a grupelor populaţionale la risc.
Efectuarea în condiţii de siguranţă a vaccinărilor
P
Dr. Elena Sava
Identificarea grupelor populaţionale la risc,în situaţii epidemiologice deosebite şi organizarea de
În funcţie de
Dr. Elena Sava
campanii suplimentare de vaccinare
risc identificat
Program I.2 Naţional Supraveghere şi Control al Boli Transmisibile Prioritare
Obiectiv1: Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii bolilor
transmisibile.
Supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile
P
Dr. Elena Sava
Intervenţie în focar
la suspiciune Dr. Elena Sava
Coordonarea sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid
Alertă
Dr. Elena Sava
naţională
Program naţional 1.3. de Prevenire,Supraveghere şi Control al Infecţiei HIV/SIDA
Obiectiv 1:Limitarea extinderii infecţiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate din grupele populaţionale cu comportament la
risc şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice
Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV
P
Dr. Elena Sava
Efectuarea screening – ului infecţiei HIV/SIDA la femeia gravida şi persoanelor din grupele la risc
P
Dr. Elena Sava
Organizarea de campanii de informare-educare-comunicare
Anual
Dr. Elena Sava
PN 1.4. Programul Național de Prevenire, Supreveghere și Control al Tuberculozei
Obiectiv: Reducerea prevalenței și mortalității prin Tuberculoză
Colaboreaza cu rețeaua de PNF la instruirea personalului medical
P
Dr. Ofelia Oniga
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Coordoneaza investigaăția epidemiologiăa și aplicarea măsurilor în focarele ( minim 3 cazuri)
P
Dr. Ofelia Oniga
Asigură repartitia fondurilor alocate programului pentru unitatile de PNF din judet, si instruirea
P
Dr. Ofelia Oniga
personalului, monitorizeaza la nivel judetean derularea activitatilor acestui domeniu
Raporteaza la UATM-PNPSCT trimestrial şi anual machetele cu indicatorii , raportul de activitae, stocuri
P
Dr. Ofelia Oniga
Activităţile de prevenire şi educaţie în rândul grupurilor sărace şi vulnerabile (populație roma, persoane
P
Dr. Ofelia Oniga
fără adăpost, utilizatori de droguri, consumatori de alcool, personae din penitenciare etc).
PN I.5 Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale și Monotorizare a Utilizării Antibioticelor și a
Antibiotico-rezistenței
Obiectiv 1: Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de a dezvolta o infecţie nosocomială
Supravegherea infecţiilor nosocomiale în sistem sentinelă și rutină.
P
Dr. Dana Popa
Supravegherea rezistenţei la antibiotice şi utilizarea prudentă a antibioticelor.
P
Dr. Dana Popa
Centralizarea datelor de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem sentinelă de la nivelul unităţilor
P
Dr. Dana Popa
sanitare selectate în conformitate cu metodologia specifică
Asigură instruirea metodologică în conformitate cu metodologia transmisă
P
Dr. Dana Popa
Transmite lunar bazele de date ale unităţilor sentinelă către INSP – Centrul Regional Cluj.
Raportare lunara sau de urgență
Obiectiv 2: Reducerea incidenței accidentelor post-expunere la sânge și produse biologice la personalul care lucrează în sistemul sanitar
Estimarea incidenței accidentelor postexpunere la produse biologice
P
Dr. Dana Popa
1. Ierarhizarea actorilor de risc pentru fiecare unitate sanitară
Dr. Dana Popa
2. Implementarea și verificarea respectării măsurilor profilactice primare și secundare.
Dr. Dana Popa
Obiectiv 3 :Identificarea secțiilor care necesită programe de prevenire intensive și susținute, evaluarea impactului acestora
1. Recoltează trimestrial probe pentru controlul salubrităţii și calitatea sterilizării.
trimestrial
Dr. Dana Popa
2. Contracte de prestări servicii pentru consultanță în domeniul infecțiilor asociate asistenței medicale
La solicitări
Dr. Dana Popa
între DSP jud Alba și unitățile sanitare cu paturi din sistemul public și privat.
3. Recoltează trimestrial probe pentru controlul salubrităţii și calitatea sterilizării.
trimestrial
Dr. Dana Popa
4. Contracte de prestări servicii pentru consultanță în domeniul infecțiilor asociate asistenței medicale
La solicitări
Medici contracte prestări
între DSP jud Alba și unitățile sanitare cu paturi din sistemul public și privat.
servicii
PN II: Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
Obiectiv: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă
P
Dr. Ileana Văcaru
Protejarea sănătăii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante
P
Dr. Ileana Văcaru
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă
P
Dr. Ileana Văcaru
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Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de
P
Dr. Ileana Văcaru
nutriţie
PN IV.3. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
Creşterea numărului de donatori vii, aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate
P
Dr. Olimpia Candrea
cardiacă
Coordonarea activităţilor de transplant
P
Dr. Olimpia Candrea
Asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor
P
Dr. Olimpia Candrea
PN V: Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
Obiectiv 1: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.
1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene
P
Dr. Olimpia Candrea
conform calendarului stabilit anual și campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de
sănătate specifice naţionale
1.2.
Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice
P
Dr. Olimpia Candrea
naţionale și responsabilităților rezultate din alte documente strategice
1.3. Activități desfășurate pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru
P
Dr. Olimpia Candrea
alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi
2.1 Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor
Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS prin
La solicitare
Dr. Olimpia Candrea
participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)";
As. Viorica Rus
Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la
P
Dr. Olimpia Candrea
copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare din mediul urban şi rural;
As. Viorica Rus
Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri;
P
Dr. Olimpia Candrea
As. Viorica Rus
Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin triajului epidemiologic
P
As. Viorica Rus
Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele
P
Dr. Olimpia Candrea
cu risc (YRBSS- CDC);
As. Viorica Rus
Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi;
P
Dr. Olimpia Candrea
As. Viorica Rus
Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare
P
Dr. Olimpia Candrea
As. Viorica Rus
PN VI: Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
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Obiectiv 1: Ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului
Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor
P
Dr. Anton Butnaru
Profilaxia anemiei feriprive la gravidă
P
Dr. Anton Butnaru
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin
P
Dr. Anton Butnaru
administrare de lapte praf
Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile
P
Dr. Anton Butnaru
Profilaxia anemiei feriprive la sugar:
P
Dr. Anton Butnaru
Profilaxia rahitismului carenţial al copilului
P
Dr. Anton Butnaru
Obiectiv 2: Intervenții privind sănătate a copilului
Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în
P
Dr. Anton Butnaru
perioada perinatală
Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului pentru
P
Dr. Anton Butnaru
fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice
Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal
P
Dr. Anton Butnaru
Obiectiv 3: Intervenții privind sănătate a femeii
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială
P
Dr. Anton Butnaru
Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor
P
Dr. Anton Butnaru
medicale specifice pentru gravidă şi lăuză
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
P
Dr. Anton Butnaru
Serviciul de Control în Sănătate Publică
Obiectiv 1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă
Acţiune tematică de control privind potabilitatea apei-instalaţii locale din mediul rural şi prod. din
P
Insp Mucică Claudiu
mediul urban.
Obiectiv 2: Asigurarea calităţii serviciilor prestate în unităţile de turism, de îmbăiere
Acţiune tematică de control privind verificarea respectării legislaţiei sanitare în vigoare în unităţi de
P
Insp. Pașca Mircea
turism.
Insp Ciobotea Avram
Acţiune tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere în bazine, ştranduri,
P
Insp. Mucică Claudiu
piscine.
Insp. Pașca Mircea
Obiectiv 3: Reducerea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei legate de modul de gestionare a reziduurilor solide şi lichide
Acţiune de control pentru verificarea respectării normelor de igienă şi sănătate publică în unităţi de
P
Insp Ciobotea Avram
colectare, depozitare, transport şi neutralizare deşeuri solide menajere.
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Obiectiv 4: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali
Acţiune tematică de control în ateliere reparații, spălătorii auto, croitorii, unit. preluc. și conf. piele, unit.
P
Insp Ciobotea Avram
de ind.
Obiectiv 5: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc (fumat)
Acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor Legii 349/2002, în relaţie cu prevenirea şi
P
Insp Singalievici Paul
combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Obiectiv 6. Reducerea riscurilor asupra sanatății prin folosirea de produse cosmetice notificate și înregistrate și asigurarea de servicii de
infrumusețare și întreținere corporală conforme cu normele europene.
Acţiune tematică de control privind conformitatea produselor cosmetice, cu prelevare de probe pentru
P
Insp. Magda Ioana
pentru determinări microbiologice şi determinări de substanțe chimice periculoase pentru sănătatea
Insp. Mucică Claudiu
umană.
Acţiune tematică de control privind verificarea normelor de igienă şi sănătate publică în cabinetele de
P
Insp. Mucică Claudiu
înfrumuseţare şi controlul conformităţii produselor cosmetice de uz profesional.
Insp. Magda Ioana
Acţiune tematică de control a cabinetelor în care se realizează proceduri de tatuaj şi piercing, a
P
Insp. Magda Ioana
conformităţii produselor destinate tatuajelor permanente şi semipermanente, precum și a saloanelor de
Insp. Mucică Claudiu
bronzat.
Obiectiv 7: Identificarea riscurilor asociate utilizării biocidelor în scopul protejării sănătăţii populaţiei, conformarea produselor biocide la
legislația aflată în vigoare
Acţiune tematică de control privind punerea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide la producători,
P
Insp. Mucică Claudiu
importatori, distribuitori şi utilizatori.
Insp. Magda Ioana
Obiectiv 8: Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivităţi de copii şi tineri, precum şi asigurarea unei alimentaţii sănătoase
Acţiune tematică de control în unităţi de învăţământ preuniversitar inclusiv verificarea respectării
P
Insp. Dumitreanu F.
prevederilor legale în vigoare privind alimentaţia sănătoasă (săli de mese, chioşcuri alimentare).
Insp. Singalievici P.
Acţiune tematică de control în unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar, liceal, unităţi de catering ce
P
Insp. Dumitreanu F.
asigură alimentaţia copiilor preşcolari şi şcolari, precum şi în cabinetele medicale şcolare.
Insp. Paşca Mircea
Acţiune tematică de control în unităţi de învăţământ, unităţi de producţie produse de panificaţie şi
P
Insp. Dumitreanu F.
depozite privind asigurarea derulării în bune condiţii a programului „Lapte-Corn”.
Insp. Paşca Mircea
Acţiune tematică de control cu privire la verificarea respectării legislaţiei sanitare în vigoare în unităţi de
P
Insp. Dumitreanu F.
recreere a copiilor şi tinerilor, respectiv a taberelor şcolare.
Insp. Paşca Mircea
Obiectiv 9: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor prin asigurarea calităţii serviciilor medicale de sănătate
şi respectarea normelor sanitare de organizare, funcţionare şi gestionare a unităţilor sanitare
Acţiune tematică de control a laboratoarelor de analize medicale.
P
Insp. Dr. Presecan M.
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Acţiune tematică de control pentru verificarea condiţiilor de funcţionare în cabinete MF şi de
specialitate, inclusiv a cabinetelor de medicină dentară, a calităţii condiţiilor de acordare a serviciilor de
asistenţă medicală primară.
Acţiune tematică de control pentru verificarea conformităţii unităţilor sanitare publiceși private cu paturi
la prevederile legale în vigoare.
Acțiune tematică de control pentru verificarea conformității unităților de transfuzii din spitale şi
centrelor de transfuzii.
Acţiune tematică de control privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

P

Insp. Medriș Cornel
Insp. Dr. Presecan M.
Insp. Medriș Cornel

P

Insp. Dr. Presecan M.
Insp. Medriș Cornel
P
Insp. Dr. Presecan M.
Insp. Medriș Cornel
P
Insp. Dr. Presecan M.
Insp. Medriș Cornel
Acţiune tematică de control pentru verificarea respectării reglementărilor legale privind activităţile de
P
Insp. Dr. Presecan M.
îngrijire la domiciliu.
Insp. Medriș Cornel
Acţiune tematică de control privind verificarea respectării reglementărilor în vigoare în unităţi de
P
Insp. Dr. Presecan M.
îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Insp. Medriș Cornel
Obiectiv 10: Protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari, respectiv reducerea riscului de
producere a toxiinfecțiilor alimentare.
Acţiune tematică de control la operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse de
P
Insp. Magda Ioana
morărit, panificaţie şi patiserie.
Insp. Pasca Mircea
Acţiune tematică de control pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind suplimentele
Insp. Singalievici P. Insp.
alimentare.
Magda Ioana
Acţiune tematică de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind apele
P
Insp. Mucică Claudiu
îmbuteliate şi apele minerale naturale îmbuteliate.
Insp. Pasca Mircea
Acțiune tematică de control privind mențiunile nutriționale și de sănătate permise a fi înscrise pe
P
Insp. Singalievici P.
produsele alimentare.
Insp. Magda Ioana
Acţiune tematică de control privind verificarea conformităţii materialelor care vin în contact cu
P
Insp. Dumitreanu F. &
alimentele.
Ing. Magda I.
Acțiune tematică de control privind alimentele cu destinație nutrițională specială.
P
Insp. Singalievici P.
Insp. Magda Ioana
LABORATOR
Obiectiv 1. Determinarea parametrilor de potabilitate ai apei
Analiza microbiologică a apei
P
As. Pop Camelia
Analiza fizico-chimică a apei
P
Chim. Moldovan E.
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Obiectiv 2: Controlul bacteriologic și fizico-chimic al alimentului
Analiza microbiologică a alimentului
P
Analiza fizico-chimica a alimentului
P
Obiectiv 3: Diagnosticul bacteriologic și serologic în patologia infecțioasă prin:
Examen bacteriologic al exudatelor și secrețiilor
P
Examenul bacteriologic al urinii ( Urocultura)
P
Examenul bacteriologic al materiilor fecale ( Coprocultura)
P
Examenul coproparazitologic al materiilor fecale.
P
Teste ELISA pentru : HIV, hepatite virale A, B, C, Trichinella spiralis, Leptospira, Toxoplasma gondi
P
Obiectiv 4: Controlul bacteriologic al suprafețelor și aeromicroflora în sectorul alimentar
Teste de salubritate
P
Aeromicroflora
Obiectiv 5: Controlul bacteriologic al suprafețelor , controlul sterilizării și aeromicroflora în sectorul sanitar prin:
Teste de salubritate
P
Sterilități
P
AMF
P
Obiectiv 6: Determinări din atmosfera zonelor de muncă
Determinarea de agenți chimici: gaze și vapori iritanți
P
Determinări de pulberi

P

Determinări de zgomot

P

Obiectiv 7: Extinderea acreditarii laboratorului pentru:
Determinări serologice: HIV, HAV, HBc, HCV, AgHBs
Determinări toxicologice: pulberi din atmosfera zonelor de muncă

P
P

As. Pop Camelia
Chim. Rof Simona
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Dr. Daianu M.& col.
Chim. Velea M. &
Goronea T.
Chim. Velea M. &
Goronea T.
Chim. Velea M. &
Goronea T.
Dr. Daianu M.& col.
Chim. Velea M. &
Goronea T.
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2. Colaborarea interinstituţionale
ACŢIUNI
Obiectiv: Comunicare cu Instituţia Prefectului Alba
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice prin H. G. nr. 499/2004

TERMEN
P

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba H. G. nr. 1217/2006
Colegiul Prefectural al județului Alba Legea nr. 340/2004

P
P

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență OUG nr. 21/2004 şi HG nr.1491/2004

P

Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport la nivelul judeţului Alba

P

Grupul de Lucru Mixt HG nr. 18 din 14 ianuarie 2015
Comisia Judeţeană în domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Ordin 365/2016, emis de
Instituţia Prefectului Alba

P

Echipe mixte de control
Obiectiv: Comunicarea cu Consiliul Judeţean Alba
Echipa multidisciplinară şi interinstituţională de evaluare şi/sau intervenţie pentru cazurile de violenţă
asupra copilului şi de violenţă în familie
Suport în dezvoltarea centrelor comunitare integrate

P

Obiectiv: Comunicarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Implementarea ghidurilor “Alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în şcoli şi grădiniţe” în cadrul
Programului RO 19 Inițiative în Sănătate Publică – Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
Autorizare unităţi şcolare, igiena colectivităţilor de copii/tineret

P
P
P
P

RESPONSABILI
Ec. Sinea
Alexandru
Dr. Butnaru Anton
Ec. Sinea
Alexandru
Ec. Sinea
Alexandru
Ec. Sinea
Alexandru
Dr. Butnaru Anton
Dr. Candrea
Olimpia
As. Rus Viorica
Dr. Candrea
Olimpia
Ec. Sinea
Alexandru
Dr. Candrea
Olimpia
Dr. Văcaru Ileana
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Obiectiv: Comunicarea cu Centrul Judeţean de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Alba
Colaborare în campanii IEC, rapoarte anuale

P

Obiectiv: Comunicarea cu asistenţa medicală primară şi spitalicească
Consultanţă şi suport

P

Contracte de prestări servicii pentru consultanță în domeniul infecțiilor asociate asistenței medicale între
DSP Alba și unitățile sanitare cu paturi din sistemul public și privat
Obiectiv: Comunicarea cu autorităţile publice locale prin asistenţa medicală comunitară şi şcolară
Campanii de promovare a sănătăţii

P

Dezvoltarea serviciilor de medicină primară în comunități

P

II.

P

Dr. Candrea
Olimpia
Ec. Sinea
Alexandru
Ec. Sinea
Alexandru
Dr. Candrea
Olimpia

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba

OBIECTIVE
Asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace, în special la grupurile

TERMEN
P

RESPONSABIL
Conducerea CAJS

vulnerabile
Asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor de asistenţă primară
Asigurarea accesului optim la servicii medicale în ambulatoriul de specialitate (specialităti clinice,

P
P

Conducerea CAJS
Conducerea CAJS

specialităţi paraclinice, servicii de imagistică, explorări funcţionale, laborator)
Funcţionarea asistenţei medicale de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de

P

Conducerea CAJS

transport sanitar neasistat în vederea asigurării nevoilor asiguraţilor pentru aceste servicii
Dezvoltarea capacităţii spitalelor de a oferii servicii de spitalizare de zi şi creşterea ponderii acestora în

P

Conducerea CAJS
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oferta de servicii
III.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

ACŢIUNI
TERMEN
RESPONSABIL
Obiectiv 1. Evaluarea nevoilor de servicii de urgenţă şi transport medicalizat în funcţie de structura populaţiei deservite,de specificul geografic al
zonei si ca urmare a desfintarii a trei spitale orăşeneşti
Analiza indicatorilor de statică a populaţiei: număr, densitate , structura populaţiei pe grupe de vârstă, pe

P

Comitet director,

sexe, pe medii de provenienţă (rural/ urban)
Analiza creşterii numărului de solicitări din zonele Ocna Mureş, Zlatna şi Baia de Arieş
Analiza modelelor de morbiditate generală şi specifică în judeţul Alba

P
P

birou Statistică
Comitet director
Comitet director

Analiza modelelor de mortalitate generală şi specifică în judeţul Alba
P
Comitet director
Obiectiv 2 : Creşterea operativităţii şi eficentizarea activităţii S.A.J. Alba împreună cu SMURD Alba prin înfiinţarea Dispeceratului Unic Integrat
la nivelul judeţului Alba (identificarea resurselor umane şi a resurselor materiale)
Aplicaţii împreună cu echipajele SMURD, formarea continuă a personalului, privind alertarea
echipajelor prin Dispeceratul Medical Integrat
Instructaje şi aplicaţii privind intervenţiile la întalnire a echipajelor SAJ Alba cu echipajele SMURD ,

P

ISU-SAJ, IPJ, CL

P

Alba Iulia şi Primăria
ISU -SAJ, IPJ, CL

precum şi cu echipajele de Ambulanţă Aeriaă
Alba Iulia şi Primăria
Obiectiv 3 : Reorganizarea echipajelor în teritoriu, pentru scăderea timpilor de răspuns la caz în vederea eficientizării actului medical ţinând cont
de existenţa substaţiilor PAT-SMURD din judeş ( Alba Iulia , Blaj , Aiud Sebeş, Cugir, Câmpeni )
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Analiza scăderii numărului de solicitări în zonele arondate substaţiilor unde există echipaje SMURD
Detaşarea unor echipaje de urgenţă în alte substaţii unde nu exista echipaje SMURD sau unde Spitalul

P
P

Orăşenesc a fost desfiinţat
Obiectiv 4 : Îmbunătăţirea managementului resurselor umane în vederea acoperirii cu resurse umane şi servicii medicale
Recrutarea de medici cu atestat în medicină de urgenţă
P
Recrutarea de asistenţi medicali
P
Formarea continuă a personalului medical
P
Calificarea asistenţilor medicali în medicina de urgenţă prin cursuri (durata 3 luni), organizate de MS
P
Instructaje periodice şi aplicaţii privind transmiterea de date medicale prin sistemul de telemedicina, şi
P

Manager general

Manager general
Idem
Idem
Idem
Idem

folosirea eficientă a fluxurilor de comunicaţie existente InterC /staţii Tetra.
Obiectiv 5 : Dezvoltarea capacităţiilor instituţionale şi organizaţionale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba pentru asigurarea serviciilor de
urgenţă şi transport medicalizat în întregul judeţ
Înfiinţarea de noi linii de gardă prin contractarea serviciilor de asistenţă medicală la domiciliu cu medicii

P

Manager general

de familie
Recrutarea de medici de familie pentru asigurarea asistenţei medicale prin consultaţii la domiciliu

P

Manager general

folosind ambulantele de tip ACD .
Obiectiv 6 : Îmbunăţăţirea managementului sistemului de informaţii prin optimizarea fluxului informaţional în vederea scăderii timpilor de răspuns
la solicitări
Crearea unei reţele informatice care să interconecteze toate substaţiile, cu coordonare principală de la

2017

Manager general

Staţia Centrală şi ulterior de la Dispeceratul Medical Integrat
Achiziţionarea de sisteme de coordonare, monitorizare şi localizare a ambulanţelor în termen de 12 luni
Achiziţionarea unui soft informatic care să integreze managementul solicitărilor şi al personalului, cu

2017
2017

Idem
Idem

managementul contractelor de servicii medicale şi cu gestiunea financiară a instituţiei
IV.

Asistenţă medicală spitalicească
ACŢIUNI
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

TERMEN

RESPONSABILI
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Obiectiv 1: Creșterea gradului de accesibilitate a pacienților la serviciile medicale
Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea cu aparatură/echipamente medicale
Adaptarea resurselor umane la necesitățile reale
Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților
Creșterea gradului de informare al pacienților
Obiectiv 2: Creșterea continuă a calității serviciilor medicale
Asigurarea continuității actului medical, prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în
ambulator
Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical
Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică și protocoale clinice
Reacreditarea spitalului
Realizarea compatibilității cu spitalele de nivel european
Obiectiv 3: Creșterea nivelului de satisfacție a pacienților
Monitorizarea satisfacției pacienților
Reducerea și prevenirea infecțiilor associate asistentei medical
Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate
Obiectiv 4: Îmbunătățirea finanțării Spitalului de Urgență Alba Iulia
Realizarea de venituri suplimentare din contractul cu CAS pentru spitalizare de zi
Realizarea unor venituri suplimentare din atragerea unor fonduri europene
Creșterea nivelului de realizare a veniturilor proprii
Realizarea unor venituri suplimentare din donații, sponsorizări, subvenții CJ Alba, subvenții MS
Readucerea cheltuielilor prin diminuarea pierderilor
Creșterea capacității de control a costurilor
Stabilirea de criterii obiective pentru calculul tarifului pt.servicii medicale acordate la cererea pacientului
Spital Municipal Aiud
Obiectiv 1: Creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor mbunatatirea conditiilor hoteliere
Amenajarea unor grupuri sanitare în fiecare salon din spital
Dotarea saloanelor cu TV si frigidere
Montarea de aparate de aer condiţionat în fiecare salon din spital
Amenajarea unor grupuri sanitare în fiecare salon din spital

P
P
P
P

Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director

P

Comitet director

P
P
2020
2018-2020

Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director

P
P
P

Comitet director
Comitet director
Comitet director

P
P
P
P
P
P
P

Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director
Comitet director

2019
2019
2019
2019

Comitet director
Idem
Idem
Idem
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Obiectiv 2: Îmbunătăţirea calitaţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor
Achiziţionarea şi montarea unui RMN, CT, ecograf
P
Comitetul director
Îmbunătăţirea calităţii servicilor medicale prin evaluarea indicatorilor medicali
P
Comitetul director
Implementarea unui sistem de colaborare şi parteneriate cu asociaţii,servicii sociale, medico-sociale şi de
P
Comitetul director
îngrijire la domiciliu
Eficientizarea comunicării cu pacienţii pentru creşterea satisfacţiei acestora
P
Comitetul director
Obiectiv 3: Extinderea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate
Reabilitarea şi modernizarea cabinetelor medicale din ambulatoriu
2018
Comitetul director
Amplasarea unui panou de avertizare luminos plasat în ambulatoriul de specialitate
2018
Comitetul director
Spital Municipal Blaj
Obiectiv I: Îmbunătățirea serviciilor medicale
Dezvolarea resurselor umane
P
Comitet director
Obiectiv 2: Dezvoltarea infrastructuirii medicale
Reabilitare și refacere bloc operator chirurgie, spații spitalizare de zi, nurologie
2017
Comitet director
Extinderea ambulatoriului de specialitate
2017
Comitet director
Reabilitare grupuri sanitare pentru personae cu dizabilități
2017
Achiziționarea de aparatură și echipamente sanitare
2017
Obiectv 3: Elaborare, implementare și acutualizarea protocoalelor terapeutice pentru fiecare secție
Măsuri de siguranță
Comitet director
Spital Municipal Sebeş
Obiectiv 1: Extinderea spitalului prin construirea unui corp nou
P
Comitetul director
Obiectiv 2: Organizarea unui compartiment de primiri urgențe
P
Comitetul director
Obiectiv 2: Organizarea unui ambulatoriu adecvat serviciilor medicale
p
Comitetul director
Spitalului Orăşenesc Abrud
Obiectiv 1: Extinderea serviciilor de sănătate în specialităţile pentru care în prezent se pregătesc medici rezidenţi pe post şi includerea acestor
specialităţi în structura organizatorică a spitalului
Identificarea medicilor actuali rezidenţi şi viitori specialişti care doresc să profeseze la spitalul Abrud
2017
Dir. Med. Manager
Modificarea structura organizatorica
2017
Idem
Obiectiv 2: Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor laboratorului de analize medicale
Dotarea laboratorului de analize medicale şi angajare de personal
P
Comitet dir., şef
lab.
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Asigurarea participarii personalului existent la cursuri de formare profesionala
P
Idem
Auditare externă
P
Idem
Acreditare RENAR : ISO 15189:2013
P
Idem
Obiectiv 3: Dotarea cu aparatură, echipamente şi instalaţii medicale specifice, în funcţie de solicitările făcute de către fiecare şef/coordonator de
secţie/compartiment
Achiziţie aparatură şi echipamente
P
Director medical
Obiectiv 4: Continuarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a spitalului
Amenajare Urgenţe - Camera de gardă, montare lift, rabilitare sectii/compartimente
P
Comitet director
Amenajare curte interioara
P
Constructia compartimentului de prosectura
P
Spitalului Orăşenesc Câmpeni
Obiectiv 1: Ȋmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate
Obţinerea conditiilor de acreditare RENAR a laboratorului de analize medicale
2017
Şef lab. comitet dir.
Desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital
Meneger
Îmbunătăţirea activităţii nucleului de calitate
Director medical
Elaborarea, implementarea şi revizuirea periodică unui plan de calitate in spital
Meneger
Obiectiv 2 : Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente
medicale
Achiziționarea a 2 centrale termice, lift alimente, lifturi persoane, extindere rețea oxigen
2017
Comitet director
Achiziționare de aparatură medical și reparații capitale la corpul B al clădirii
2018
Comitet director
Obiectiv 3 : Ȋmbunătăţirea managementului resurselor umane
Obiectiv 4 : Ȋmbunătăţirea managementului financiar al spitalului
Creşterea transparenței ȋn utilizarea fondurilor
P
Comitet director
Ȋntărirea disciplinei financiare
P
Comitet director
Atragerea de noi resurse financiare ȋn domeniul sanitar
P
Comitet director
Obiectiv 6: Promovarea spitalului
Ȋmbunatațirea sistemului de prezentare a spitalului
P
Purtătorul de
cuvânt
Lansarea unei campanii de promovare a spitalului ȋn mass media
P
Purtătorul de
cuvânt
Spital Orășenesc Cugir

Direcţia de Sănătate Publică Alba Strategia Judeţeană de Sănătate 2017-2020

Organizarea Compartimentului de primire/internare pacienți
Reabilitarea și dotarea blocului alimentar al spitalului, a pavilionului Ginecologie Pediatrie
Înființarea de noi secții în funcție de nevoile de servicii medicale ale populației
Creșterea calității serviciilor hoteliere
Ocuparea posturilor vacante cu personal de specialitate sau a posturilor create

Spital Boli Cronice Cîmpeni
Obiectiv 1: Acreditarea laboratorului de analize medicale
Achiziţionarea de aparatură medicală deficitară
Obținerea autorizației RENAR, contractarea de servicii cu CJAS ALBA
Obiectiv 2: Dotări și autorizări pentru asigurarea circuitelor funcționale
Întocmirea Proiectului de Expertiză Tehnică a clădirii Spitalului în vederea autorizării I.S.U., dotarea cu
echipamente pentru spălătorie, echipamente pentru bucătărie, lift
Implementarea proiectului de extindere și modernizare a Spitalului De Boli Cronice Cimpeni
Dotare cu aparatură și echipamente medical

V.

2017
2020
2020
2020

Sef. Serviciu Adm.
Manager
Director medical
Șef Birou SMCSM

2020

Șef Serviciu
RUNOS

31.12.2017
31.12.2017

Comitet director
Comitet director

2018

Comitet director
Comitet Adm.

2018
2020

Organizații profesionale
ACŢIUNI
Colegiul Medicilor din România – filiala Alba

Actualizarea bazei de date existente
O mai bună comunicare cu medicii din județ
Comunicare eficientă cu colegiile teritoriale, Col. Național și cu celelalte instituții din domeniul sănătății
Colegiul Medicilor Dentiști din România – filiala Alba

TERMEN
P
P
P

RESPONSABILI
Dr. Susan Ioan
Dr. Susan Ioan
Dr. Susan Ioan
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Achiziționarea unui sediu nou

P

Comunicare efiecientă cu medicii din județ

P

Dr. Gheorghe
Mureșan
Dr. Gheorghe
Mureșan
Dr. Gheorghe
Mureșan

Comunicare eficientă cu colegiile teritoriale, Colegiul Național și cu celelalte instituții din domeniul
P
sănătății
Asociația Medicilor de Familie – filiala Alba
Coordonarea relațiilor cu alte unități sanitare
P
Medicii de familie
Coordonarea relațiilor cu laboratoarele
P
Medicii de familie
Coordonarea relațiilor cu alte organe și organizatii implicate în starea de sănătate a populației: primării,
P
Medicii de familie
consilii locale, fundații și asociatii de profil
Manangementul pacientului, perfectionarea comunicării, asigurarea accesibilității la asistența medicală
P
Medicii de familie
primară, posibilități de programare, reducerea timpului de așteptare, creșterea calității serviciilor și a
gradului de satisfacție al pacienților
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști a Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Alba
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor organizației
Contribuţia continuă la îmbunătăţirea legislaţiei privind profesia, prin inițiative de modificare,
P
Președinte
completare și/sau aliniere a oricărui act legislativ privind profesia de asistent medical generalist, moașă și
Grațiela Indreica
asistent medical la normele europene de exercitare a profesiei
Realizarea, revizia și/sau actualizarea de reglementări profesionale (Protocoale şi Ghiduri de practică,
P
Președinte
standarde profesionale, altele) în concordanţă cu Strategia Ministerului Sănătăţii, cu direcţiile de practică
Grațiela Indreica
profesională agreate de organismele europene, sau impuse de progresul tehnologic de progresul profesiei
Revizia, actualizarea şi completarea prin documente interne necesare la nivel de filiale sau birou central,
P
Președinte
a documentelor de organizare şi funcţionare a OAMGMAMR, respectiv , Statut, Regulament de Org. şi
Grațiela Indreica
Funcţionare
Creşterea gradului de educaţie profesională a asistenţilor medicali prin revizuirea şi îmbunătăţirea
P
Președinte
Programului Național de EMC, în funcţie de factori de influenţă intern, şi externi (legislaţia română sau
Grațiela Indreica
europeană, alţi factori)
Obiectiv strategic 2: Creșterea prestigiului profesiei și profesioniștilor atât în mediul profesional cât şi în cel social
Crearea de parteneriate strategice cu entităţi cu aceeaşi arie de operare ca şi OAMGMAMR, din judeţ
P
Grațiela Indreica
Dezvoltarea de colaborări cu entități relevante privind aria profesională a asistenților medicali
P
Președinte
generaliști, moașelor și asistenților medicali din România sau alte ţări, în special din spaţiul european
Grațiela Indreica
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(proiecte, evenimente)
Consolidarea poziţiei OAMGMAMR în spațiul profesional prin programe care să urmărească creșterea
P
Președinte
încrederii și a imaginii profesiei, profesioniștilor și al organizației .
Grațiela Indreica
Eficientizarea comunicării interne și externe
P
Grațiela Indreica
Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea capacităţii funcţionale a OAMGMAMR pentru contribuție eficientă la implementarea planului strategic
Elaborarea și implementarea unui sistem de management performant atât la nivel de filială
P
Grațiela Indreica
Adaptarea continuă a structurilor de la nivel judeţean
P
Grațiela Indreica
Elaborarea și implementarea unui program de monitorizare și evaluare a progresului privind obiectivele
P
Președinte
strategice ale organizației
Grațiela Indreica
Elaborarea și implementarea unui program de raportare a progresului privind obiectivele strategice ale
P
Grațiela Indreica
organizației
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