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MINISTERUL S II

Direc ia de S tate Public
Jude ul NEAM

RAPORT DE ACTIVITATE
Direc ia de S tate Public  Neam  este serviciul public deconcentrat,  cu  personalitate juridic ,
subordonat Ministerului S ii, reprezentând autoritatea de s tate public   la nivel  local, care
realizeaz  politicile i programele na ionale de s tate, elaboreaz  programe locale, organizeaz  structurile
sanitare, eviden ele statistice pe probleme de s tate, precum i de planificare i derulare a investi iilor
finan ate de la bugetul de stat pentru sectorul de s tate.

Atribu iile Direc iei de S tate Public  sunt stabilite prin OMS nr. 1078/2010, privind aprobarea
regulamentului de organizare i func ionare i a structurii organizatorice ale direc iilor de s tate public
jude ene i a municipiului Bucure ti.

Direc ia de S tate Public  Neam  a fost în centrul m surilor de combatere a
spândirii i impactului COVID-19.

Direc ia de S tate Public  Neam  organizeaz  activitatea de vaccinarea împotriva COVID-19 in teritoriul
jude ului.

Activit i specifice:

1. Organizarea activit ii de vaccinare in teritoriul jude ului prin Centrele de Vaccinare;
• înfiin area, avizarea, organizarea si asigurarea desf ur rii activit ilor in Centrele de

Vaccinare fixe,
• înfiin area, avizarea  si organizarea desf ur rii activit ilor de vaccinare prin echipele

mobile,
• monitorizarea stocurilor de vaccinuri si asigurarea folosirii acestuia in mod cat mai eficient,

asigurarea transferurilor intre unit i,
• evaluarea lunara a eficientei Centrelor de Vaccinare cu înfiin area/suspendarea activit ii,

modific ri de program  lucru,
• coordonarea campaniei de vaccinare la nivelul unitatilor administrativ- teritoriale din jude ul

Neamt, din punct de vedere medical.
2. Preluarea si transportul vaccinurilor COVID-19 de la nivelul Centrului regional, depozitarea si

distributia vaccinurilor catre centrele de vaccinare si medicii de familie.
3. Supervizarea utilizarii eficiente a vaccinurilor in centrele de vaccinare si la medicii de familie,

estimarea cantitatilor de vaccinuri necesare pentru desfasurarea activitatii de vaccinare - de 2 ori pe
saptamana si ori de câte ori a fost necesar.

4. Asigurarea instruirii personalului medical vaccinator pe probleme medicale, de statistica, de utilizare
a aplicatiilor IT.

5. Preluarea, depozitarea si distributia materialelor medicale necesare desfasurarii activitatii de
vaccinare catre centrele de vaccinare si la medicii de familie.

http://www.sant.ro/
http://www.dspjneamt.ro/
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În jude ul Neam  au fost opera ionalizate 21 de centre de vaccinare din care 3 în cadrul unor unit i sanitare
cu paturi i 2 în re eaua MAI i MAPN.

Centrele de vaccinare din spitale - Spitalul Jude ean de Urgen  Piatra Neam , Spitalul Municipal de Urgen
Roman i Spitalul Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam , au fost dedicate vaccin rii lucr torilor din domeniul

ii i social – sistem public i privat. Echipele mobile din aceste centre au vaccinat i beneficiari i
salaria i ai centrelor reziden iale i unit ilor de dializ  din jude .

Cele 2 centre de vaccinare organizate în re eaua MAI i MAPN au fost deschise în perioada 22 ianuarie -4
iunie, fiind vaccinat personalul propriu i popula ia generala.

În cursul anului 2022 Centrele de vaccinare au fost închise treptat pe m sur  ce adresabilitatea acestora a
sc zut.

Vaccinarea împotriva COVID-19 se realizeaz , în prezent, în cabinetele medicilor de familie i în Centrul de
vaccinare organizat în cadrul Spitalului Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam .

În unit ile  vaccinatoare din jude  au fost administrate, în 2021 i 2022, 277.389 de doze de vaccin împotriva
COVID – 19, din care 152.351 doza 1 i 91.384 doza 2. Din data de 28 septembrie 2021, 33.423 persoane au
fost vaccinate cu doza a 3-a i 231 persoane au fost vaccinate cu doza a 4-a.

Prin intermediul echipelor mobile de vaccinare au fost administrate 13.910 doze de vaccin, în 625 de
activit i.

Conform Registrului Electronic de Vaccin ri, 155.212 de persoane cu domiciliul în jude ul Neam , sunt
vaccinate anti-COVID cu schem  complet  în loca iile de vaccinare (centre de vaccinare i cabinete medici de
familie) din jude i din ar .

Am întreprins urm toarele m suri privind testarea pentru depistarea infec iei cu SARS-CoV-2:

1. Preluarea, depozitarea si distribu ia testelor antigen in vederea testarii in unitatile medico-sociale i
in unitatile sanitare.

2. Coordonarea activitatilor de testare RT-PCR la nivelul judetului Neamt pentru asigurarea
diagnosticului rapid si eficient.

3. Asigurarea kiturilor VTM in vederea test rii RT-PCR pentru unitatile medico- sociale,   medicale din
cadrul PN in conformitate cu metodologiile curente.

4. Realizarea test rii rapide i RT-PCR în cadrul laboratorului DSP Neam .
5. Distribuirea probelor recoltate  c tre laboratoarele din jude  în conformitate cu recomand rile

Ministerului S ii.
6. Înc rcarea rezultatelor testelor în aplica iile informatice existente.
7. Transmiterea rezultatelor testelor c tre popula ie.

Au fost testate pân  în prezent 196.880 de persoane, fiind lucrate în total 474.747 de teste.

Supravegherea COVID-19 a fost realizat  prin:

1. Informarea, instruirea, consilierea personalului medical din unitatile judetului Neamt privind
implementarea metodologiilor de lucru cat  a legislatiei in vigoare privind  infectia SARS Cov-2.

2. Asigurarea serviciul de permanenta la CJCCI Neamt.
3. Asigurarea serviciul de permanenta la DSP Neamt.
4. Asigurarea func ionarii call center-ului DSP  Neamt.
5. Rela ionarea cu pacientii, cu personalul medical telefonic i prin e-mail.
6. Asigurarea fluxului de informatii privind rezultatele testarilor , alocarii cazurilor, transmiterea  prin

SMS/ email a rezultatelor de laborator, la pacienti, medici de familie, spitale, etc.
7. Realizarea a 20.330 de anchete epidemiologice la fiecare caz confirmat de SARS-Cov-2.
8. Asigurarea coordon rii activitatilor necesare implementarii masurilor de limitare a transmiterii Covid-

19.
9. Emiterea de Decizii de Izolare.
10. Emiterea de Deciziii de Carantinare.
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11. Asigurarea activitatii de primire/ evaluare/decizie a solicitarilor de derogare de la masura de
carantina.

12. Depistarea focarelor Covid-19.
13. Monitorizarea focarelor de Covid-19 aparute in cadrul colectivitatilor, familiilor, centrelor

reziden iale,  anchetarea epidemiologica si raportarea lor la CNSCBT i la CJCCI. Izolarea pozitivilor si
carantinarea contactilor directi

14. Colaborarea si instruirea in permanenta  a persoanelor responsabile  din centrele  reziden iale ,
colectivit ile de copii  pentru supravegherea evolutiei cazurilor Covid 19.

15. Colaborarea cu DSP -urile din tara in vederea monitorizarii persoanelor carantinate /izolate in alte
jude e

16. Colaborarea cu Poli ia/Judecatoria / Parchetul Neamt in vederea solu ion rii dosarelor penale având
ca obiect înc lcarea restric iilor.

17. Programarea pacien ilor  pentru recoltare si internare prin serviciul 112.
18. Întocmirea, înregistrarea  deciziilor de carantina/ izolare, scanarea  si transmiterea lor la medicii de

familie, pacien i i spitale.
19. Realizarea evidentei scriptice a deciziilor.
20. Arhivarea  anchetelor epidemiologice i a deciziilor.
21. Solu ionarea problemelor cu privire la carantina, izolare, schimbari de adrese
22. Verificarea si avizarea deciziilor date de medicii speciali ti din spitale, scanarea si trimiterea lor.
23. Calcularea inciden ei zilnice.
24. Realizarea Analizelor de evaluare a riscului r spândirii virusului  SARS-CoV-2 în vederea instituirii

surii de carantina zonala.
25. Operarea datelor în platforma informatic  Corona-forms.
26. Comunicarea rezultatelor test rilor de laborator c tre unit ile sanitare cu paturi, medici i pacien i.
27. Completarea zilnic  a alertelor pentru persoanele izolate i carantinate la domiciliu în macheta de

raportare i în PORTAL COVID 19 la CJCCI.
28. Realizarea comunicatelor de pres  s pt mânale privind situa ia COVID-19.
29. Întocmirea de rapoarte privind situa ia infect rilor.

În jude ul Neam , de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 48.764 de cazuri noi de infectare cu SARS
Cov-2 i 2.727 cazuri de reinfec ii. Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.674 de decese.

În anul 2020 au fost înregistrate 11.124 de cazuri noi,  în anul 2021 au fost înregistrate 20.362 de cazuri noi,
iar în anul 2022 au fost înregistrate 19.425 de cazuri noi.

În anul 2021 au decedat 1.068 de persoane, din care 49,5% în valul 4 al pandemiei.

În anul 2022 au decedat 242 de persoane.

1.980 de persoane care î i desf oar  activitatea în sistemul medical i social s-au infectat cu SARS Cov 2.
Dintre acestea 308 sunt medici i 1366 sunt asisten i. Au fost înregistrate 9 decese – 5 medici i 4 asisten i. În
rândul personalului medical au fost înregistrate 181 reinfect ri.

Au fost depistate i anchetate 125 de focare COVID-19.

Urmare anchetelor epidemiologice, pân  la 8 martie 2022 Direc ia de S tate Public  Neam  a eliberat
32.386 decizii de carantinare i 35.061 decizii de izolare.

În ultimele 14 zile, 90 de persoane, din care 2 de copii, au fost confirmate cu Covid – 19, cu 48 mai multe
decât în acela i interval din luna noiembrie.

În acest interval au fost raportate 2 decese –un b rbat i o femeie, cu vârstele de 74 i 97 de ani, cu multiple
comorbidit i metabolice i neurologice. Nici o persoan  din cele 2 decedate nu era vaccinat .

În prezent, 30 de persoane infectate cu SARS Cov 2 sunt internate în spitalele din jude . Nu este internat nici
un copil. În sec ia ATI ale Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam  este internat  o persoan  confirmat
cu COVID-19, nevaccinat .
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80% din pacien ii interna i au forme medii i severe de COVID-19. 9 persoane din cele internate sunt
vaccinate.

Inciden a cazurilor de infec ie cu noul coronavirus în jude ul Neam  are trend cresc tor i a ajuns, ast zi, la
0,14 cazuri la 1.000 de locuitori.

Direc ia de S tate Public  Neam  a realizat coordonarea r spunsului spitalelor la COVID-19:

A fost preg tit Planul jude ean de rezilien  a spitalelor fa  de recrudescen a COVID-19. În cazul unui nou val
pandemic pot fi alocate un num r maxim de 519 paturi din care 51 pentru copii i 27 de ATI.

Astfel, pe tot parcursul anului 2021 i în anul 2022, fiecare unitate sanitar  a fost evaluat  de mai multe ori,
în func ie de situa ia epidemiologic i pentru acestea au fost emise avize temporare de func ionare în
procedur  de urgen .

Totodat , pentru realizarea circuitelor epidemiologice din cadrul unit ilor sanitare în vederea monitoriz rii
respect rii condi iilor igienico-sanitare i a m surilor de prevenire i combatere a r spândirii infec iei cu
virusul SARS CoV-2, s-a dispus constituirea unor echipe de speciali ti din cadrul institu iei.

Direc ia de S tate Public  Neam  monitorizeaz  zilnic evolu ia cazurilor de COVID-19 i num rul de
persoane internate în spitalele din jude .

Odat  cu sc derea num rului de cazuri confirmate de Covid-19, spitalele din jude  au crescut num rul de
paturi de spital alocate asisten ei medicale pentru pacien ii cu alte patologii, non Covid.

Au fost organizate 3 centre de evaluare a persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 - în cadrul
Ambulatoriului Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam , în loca ia Compartimentului Îngrijiri Paliative a
Spitalului Municipal de Urgen  Roman i în cadrul Ambulatoriului de Boli Infec ioase al Spitalului Or enesc
„Sf. Dimitrie” Tg. Neam , în care  au fost evaluate 504  persoane.

Criza umanitar  din Ucraina
Prin OUG nr. 100/2022, privind aprobarea i implementarea Planului na ional de m suri cu privire la
protec ia i incluziunea persoanelor str mutate din Ucraina, beneficiare de protec ie temporar  în România,
precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative, au fost stabilite atribu iile  Direc iei de

tate Public  Neam  în cadrul ac iunile de r spuns ale României la situa ia creat  de afluxul mare de
refugia i din Ucraina.

Conform legisla iei în vigoare, România asigur  gratuit îngrijire medical , diagnostic i tratament prin
unit ile sanitare de pe teritoriul rii, pentru to i cet enii str ini sau apatrizii afla i în situa ii deosebite care
provin din zona conflictului armat din Ucraina. Ace tia au dreptul de a primi asisten  medical , în func ie de
nevoi, inclusiv dreptul de a fi inclu i în programele na ionale de s tate public  pentru prevenirea,
supravegherea i controlul Tuberculozei (TB) si HIV/SIDA.

În colaborare cu managerii unit ilor sanitare din jude ,  DSP Neam  a stabilit num rul de paturi disponibile
pentru tratarea pacien ilor veni i din Ucraina cu boli cronice (122 de paturi) i num rul de paturi de chirurgie
pentru eventualii r ni i de pe teritoriul ucrainean (123 de paturi).

Au fost organizate echipe medicale din cadrul DSP Neam , din re eaua de medicin colara i de medicin
familie  pentru efectuarea triajului epidemiologic i evaluarea st rii de s tate a refugia ilor din loca iile
organizate de ISU. Au fost evaluate pân  în prezent 793 de persoane.

Ucraina are una dintre cele mai ridicate rate de tuberculoz  rezistent  la medicamente din lume. Ministerul
ii împreun  cu Direc ia de S tate Public  Neam , Programul Na ional de Prevenire, Supraveghere i

Control al Tuberculozei i Funda ia Romanian Angel Appeal implementeaz  în prezent proiectul „Abordarea
provoc rilor sistemului de s tate privind controlul tuberculozei în România”, finan at de Fondul Global de
Lupt  împotriva SIDA, Tuberculozei i Malariei.  Scopul programului este reprezentat de identificarea precoce
a cazurilor posibile de tuberculoz  (TB), pentru stabilirea diagnosticului i asigurarea tratamentului adecvat.
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Depistarea precoce reduce transmiterea tuberculozei acas , la locul de munc , la coal  sau mediu
comunitar.

Ac iunea de depistare activ  a TB este destinat  persoanelor în vârst  de peste 18 ani, cu factori de risc
pentru tuberculoz , cu prioritate  persoanelor care vin din Ucraina, precum i cet enilor români, indiferent
de statutul de asigurat.

Din jude ul Neam . au fost selectate, pân  în prezent, urm toarele localit i: Roman, Târgu Neam , Bicaz,
Roznov, Cânde ti, Girov, M rgineni, P str veni, Petricani, Piatra oimului, Tarc u, T eni, Vân tori Neam ,
Urecheni, ibucani, imi ti, Rediu, Sagna, Horia, Ghind oani.

În contextul îngrijor rii crescute cauzate de amenin area unui accident nuclear în Ucraina, în luna martie,
Direc ia de S tate Public  Neam  a primit 764.000 de comprimate de iodur  de potasiu care se
administreaz  NUMAI în caz de incident nuclear, la indica iile autorit ilor.

218.792 comprimate au fost  distribuite celor 22 de farmacii din jude  incluse în program.

Pân  în prezent 6.628 de persoane au primit comprimatele de iodur  de potasiu pe baza prescrip iilor
medicale.

Direc ia de S tate Public  Neam  desf oar i alte activit i importante privind probleme de s tate
public .

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu OMS nr. 1078/2010 privind
aprobarea regulamentului de organizare i func ionare i a structurii organizatorice ale direc iilor de s tate
public  jude ene i a municipiului Bucure ti, Serviciul Control în S tate Public  din cadrul Direc iei de

tate Public  Neam  a desf urat activit i specifice de verificare a respect rii prevederilor legisla iei
na ionale i comunitare în domeniul s ii publice.

Activitatea desf urat  a constat în verificarea condi iilor igienico-sanitare în unit i din jude , pe domeniile
de competen , în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

În anul 2021, inspectorii sanitari au efectuat 1.909 controale igienico-sanitare tematice planificate (conform
Planului Na ional de Ac iuni Tematice) i controale neplanificate (la solicitarea Ministerului S ii sau altor
autorit i):

• 1.100 controale în unit i,
• 809  controale de produse – fiind recoltate 240 de probe,
• 428 controale în domeniul alimenta iei,
• 672 în domenii non-alimentare.

De asemenea, în cursul anului au fost analizate i solu ionate 124 sesiz ri primite de la persoane fizice sau
juridice, conform competen elor pe urm toarele domenii de activitate: aliment, mediu de via , înv mânt,
unit i sanitare, biocide, cosmetice, ap  îmb iere, prest ri servicii etc.). Au fost verificate aspectele semnalate
în sesiz ri/peti ii precum i eventualele neconformit i constatate la momentul controlului. Au fost analizate,
verificate i formulate r spunsuri la sesiz ri/peti ii, conform competen elor i au fost redirec ionate cele care
intrau în competen a altor institu ii.

Au fost primite/ini iate, analizate i rezolvate 11 notific ri de alert  în cadrul sistemelor rapide de alert .

Pentru neconformit ile la normele de igien  în vigoare constatate au fost aplicate 141 sanc iuni
contraven ionale, din care:

• 18 avertismente, conform OUG nr. 2/2001,
• 41 de amenzi în valoare de 140.100 lei, conform HG nr. 857/2011,
• 6 suspend ri de activitate, conform HG nr. 857/2011.

S-au formulat recomand ri în vederea remedierii deficien elor i a prevenirii neconformit ilor în scopul
îmbun irii activit ii unit ilor controlate.
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În cadrul ac iunilor de inspec ie desf urate au fost scoase din consum/oprite de la comercializare/ utilizare
10 kg de produse.

Au fost desf urate 10 ac iuni tematice în domeniile: apa, turism, mediul de via  al popula iei, cosmetice,
unit i sanitare cu excep ia spitalelor, unit i sanitare cu paturi, înv mânt, unit i de transfuzii, de euri
periculoase, apa de îmb iere, alimenta ie public i colectiv  fiind efectuate 1.468 de controale.

În primele 3 trimestre ale anului 2022:

au fost efectuate 768 de controale,
au fost analizate i solu ionate 91 sesiz ri primite de la persoane fizice sau juridice,
au fost recoltate 35 de probe de produs i probe de sanita ie din unit ile non-sanitare,
au fost recoltate 254 de probe de aeromicroflor , sterilit i i de sanita ie din spitalele de urgen i
or ene ti,
au fost primite/ini iate, analizate i rezolvate 14 notific ri de alert  în cadrul sistemelor rapide de
alert ,
au fost desf urate 24 de ac iuni tematice, din care men ion m:

o ac iunea tematic  de control privind verificarea respect rii  conformit ii spitalelor de
urgen  la legisla ia în vigoare,

o ac iunea tematic  de control privind verificarea respect rii  conformit ii spitalelor de
or ene ti la legisla ia în vigoare.

Au fost aplicate 70 sanc iuni contraven ionale din care:

• 35 avertismente, conform OUG nr. 2/2001,
• 35 de amenzi lei, 127.500 lei conform HG nr. 857/2011.

Compartimentul Epidemiologie, previne r spândirea bolilor infec ioase – nu doar a covid-ului, prin
activit ile specifice - supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli prevenibile prin vaccinare, HIV,
TBC, infec iile cu transmitere sexual , infec iile nosocomiale) i imunizare.

Pentru realizarea imuniz rilor conform calendarului na ional de vaccin ri, în anul 2022 au fost distribuite
65.698 de doze de vaccin.  A fost raportat i confirmat  o RAPI.

În primele 3 trimestre ale anului 2022 au fost administrate 64.333 de doze, astfel:

21.433 de vaccin ri conform Calendarului na ional de vaccinare – 1.955 doze Hep B pediatric, 1.768
doze BCG, 5.399 doze DTPa-VPI-Hib-Hep. B, 1.984 doze DTPa – VPI, 3.465 doze RRO, 4.631 doze
Pneumococic conjugat i 2.231 doze DTPa,
25.634 de vaccin ri la grupele popula ionale la risc – 15 doze DTPa gravide, 25. 019 doze Gripal, 600
doze HPV,
17.266 de vaccin ri împotriva COVID-19 la grupele popula ionale

În cadrul activit ilor de supraveghere a principalelor boli infec ioase pentru prevenirea apari iei
epidemiilor i instituirea principalelor m suri de control, în anul 2022 au fost întreprinse urm toarele
ac iuni:

culegerea datelor privind bolile infec ioase de la fiecare medic de familie i spitale;
raportarea bolilor pe fi a unic  conf. HG nr.657/2022 i Ord. 1738/2022 c tre CRSP Ia i i CNSCBT
Bucure ti;
instituirea i aplicarea m surilor de prevenire i control în  focare de boal :

o Supraveghere 3 cazuri scarlatina, 22 cazuri B Lyme, 3 cazuri  Hepatita virala, 10 cazuri
Hepatita acuta virala, 1 caz Hepatita acuta non A-non B-non C-non E de cauza necunoscuta la
copii, 4 cazuri Meningita, 1 caz   Meningita  TBC, 11 cazuri  Hantaviroza, 14 cazuri
Leptospiroza, 1 caz  Parotidita, 2 cazuri Febra Q, 1 caz Tetanos, 1 caz Rubeola, 1 caz Difterie,
1 caz Rujeol .

o Supraveghere infec ii cu Clostridium difficile în spitale
o Supravegherea si monitorizarea infectiilor nosocomiale
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o A fost efectuat  o ac iune DDD într-un focar boala transmisibila, fiind dezinfectate 17 fântâni
în loc. Oglinzi, com. R uce ti.

Au fost efectuate activit ile specifice pentru controlul infec iilor cu transmitere sexual  ( diagnostic la
suspec i, bolnavi i contac ii acestora, anchete epidemiologice lues congenital).

Pentru monitorizarea evolu iei infec iei HIV/SIDA (depistare în grupele de risc, gravide, testare voluntar ,
consiliere pre i post testare) au fost efectuate 13 activit i, fiind recoltate 13 probe pentru testare HIV.

Nu au fost raportate focare TBC cu mai mult de 3 cazuri. Au fost efectuate 25 de dezinfectii in focare.

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i munc  este cunoscut mai mult pentru
activitatea de evaluare a conform rii la normele de igien i s tate public , dar este responsabil i cu
supravegherea st rii de nutri ie a popula iei i monitorizarea calit ii apei i alimentelor. Compartimentul are
atribu ii în monitorizarea i prevenirea bolilor profesionale i supravegherea st rii de s tate a copiilor i
adolescen ilor din colectivit i.

Pentru supravegherea calit ii apei potabile i a îmboln virilor în rela ie cu apa nepotabil , în primele 3
trimestre ale anului 2022, au fost recoltate 1.952 de probe bacteriologice cu 4.579 de determin ri i 1.607
probe fizico-chimice cu 4.585 de determin ri. Apa furnizat  de instala iile centrale se încadreaz  în
parametrii de calitate impu i de Legea nr. 458/2002. Nu au fost inregistrate cazuri de methemoglobinemie
infantil .

Pentru supravegherea calit ii alimentelor i prevenirea toxiinfec iilor alimentare au fost efectuate
urm toarele activit i:

au fost recoltate 363 de probe de ap  în cadrul monitoriz rii de audit i control,  55 de probe de ap ,
la cerere i 16 probe apa, la solicitarea prim riilor din jude ul Neam ,
au fost recoltate 3  probe apa sursa si 12 probe apa minerala care au fost transmise la laboratoarele
DSP Neam , CRSP Tg. Mure  si DSP Ia i,
au fost distribuite 16 buletine analiza sare,
au fost recoltate 20 probe sare iodata,
au fost catagrafiate 15 suplimente alimentare i 32 suplimente alimentare din productie,
au fost recoltate 3 probe suplimente alimentare si trimise pentru analiza la CRSP Timisoara,
au fost recoltate 2 probe condimente, trimise la analiza la CRSP Cluj,
a fost recoltat  o proba meniu pentru DSP Iasi,
au fost catagrafiate 11 alimente tratate cu radiatii,
au fost recoltate 4 spalaturi suprafete si 2 probe aeromicroflora,
au fost recoltate 8 probe materiale in contact cu alimentul (2 probe carton, 1 proba ceramica, 1
proba teflon, 4 probe materiale plastice) si trimise la analiza la DSP Ialomita si INSP Bucuresti.

Pentru monitorizarea condi iilor igienico-sanitare în colectivit ile de copii i tineri au fost desf urate
urm toarele activit i:

au fost recoltate 69 probe de apa   la cerere i 63 de probe apa in cadrul monitorizarii de audit,
au fost recoltate 9 probe de apa la unitatele de înv mânt in vederea eliber rii ASF,
a fost centralizat  si raportat triajul epidemiologic al prescolarilor si scolarilor din judetul Neamt
efectuat dup  vacanta de iarna 2022 - au fost examinati un numar de  41.949 copii:  31.847 in mediul
urban si  10.102 in mediul rural,
a fost centralizat si raportat triajul epidemiologic al prescolarilor si scolarilor din judetul Neamt
efectuat dup  vacanta de Paste 2022 - au fost examinati un numar de 46.970 copii:  31.979 in mediul
urban si  14.991 copii  in mediul rural,
- a fost centralizat si raportat triajul epidemiologic al prescolarilor si scolarilor din judetul Neamt
efectuat dupa vacanta de Vara 2022 - au fost examinati un numar de  45.254   copii:  33.335 in
mediul urban copii si  11.919 in mediul rural,
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au fost completate 26 de fise privind Supravegherea Respectarii Normelor de Igiena din Unitatile
pentru Ocrotirea, Educarea, Instruirea si Recreerea Copiiilor si Tinerilor din Crese, Gradinite si Scoli
din judetul Neamt,
a fost finalizat  si raportat , la INSP Bucuresti si CRSP Iasi,  Nivelul de dezvoltare fizica a starii de
sanatate pe baza, examenelor de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si
rural in anul scolar 2021-2022 - au fost examinati 10.145 copii din mediul urban, din care 7.076
armonici si 3.069 dizarmonici si 4.999 copii din mediul rural din care 4.230 armonici si 769
dizarmonici,
a fost finalizat  si raportat , Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de
copii si tineri, pe grupe de varsta in  anul  scolar 2021-2022..
au fost completate 14 fise de evaluare in unitatile de invatamant din judetul Neamt,
au fost eliberate 3 ASF-uri la unitatile de invatamant din judetul Neamt,
au fost respinse   4 ASF-uri la unitatile de invatamant din judetul Neamt,
au fost eliberate 2 avize pentru functionarea  gradinitelor  de vara,
a fost eliberata ASF la Casa de tip Familial Roznov.

În cadrul activit ii de monitorizare i prevenire a îmboln virilor asociate factorilor de risc ocupa ionali:

au fost efectuate 119 actiuni de supraveghere a condi iilor igienico-sanitare si de munca, în sec ii i
ateliere de produc ie,
au fost întocmite 49 de rapoarte pentru protectia maternit ii, conf. OUG nr. 96/2003, 73 pentru risc
profesional i 31 pentru regim protectiv la locul de munc
au fost eliberate  17 buletine de  determinare prin expertizare a condi iilor de munc ,
au fost efectuate 53 de determin ri de iluminat în 10 obiective i 30 de determin ri de zgomot în 5
obiective,
au fost cercetate si declarate 3 cazuri de boala profesionala.

Avem 2 laboratoare, acreditate RENAR, dotate cu aparatur  modern , în care sunt efectuate analize
microbiologice, fizico-chimice i toxicologice din probe biologice, ap , aer, alimente i al i factori de mediu –
la cererea cet enilor, contra-cost i în cadrul activit ilor de supraveghere a st rii de s tate a popula iei i
a mediului.

Ce analize facem?

Microbiologie epidemiologic  – coproculturi, exsudate,  diagnosticarea leptospirozei, analize determinare
HIV/SIDA, sifilis, hepatite virale, coproculturi si parazitologice.

Microbiologie sanitar  – analize microbiologice ap  potabil , nepotabil  , alimente, teste de salubritate.

Chimie sanitara i toxicologie - determinarea spectrofotometric   a concentra iei clorului rezidual liber,
amoniacului, azota ilor i azoti ilor.

În anul 2021 au fost lucrate peste 15.000 de analize în cadrul Laboratorului de microbiologie. În Laboratorul
de Chimie sanitar i toxicologie au fost lucrate peste 2.300 de probe i analiza i peste 7.500 de parametrii.

În anul 2022 în cadrul Laboratorului de  Chimie sanitar  au fost lucrate 1507 probe de ap  (1.447 probe de
ape potabile, 51 ape minerale i 9 ape de îmb iere/alte ape), fiind determina i 4.280 de parametri fizico-
chimici, din care 490 parametri neconformi cu legisla ia în vigoare.

În anul 2022, în cadrul Laboratorului de Microbiologie epidemiologic :

Au fost lucrate 1835 de coproculturi pentru investigarea etiologiei bolii diareice i a st rii de purt tor
la personalul din sectorul alimentar i nealimentar, cu urm toarele izol ri: 43 tulpini de Salmonella,
13 tulpina Candida, din care:

o 815 coproculturi pentru controlul periodic,
o 1.015 coproculturi pentru diagnosticare bolnavi, fiind izolate 38 de  tulpini de Salmonella i

13  tulpina Candida.
La toate coproculturile s-a urm rit i prezen a Yersiniei entrocolitica - fara izolari.
La probele provenite de la copii sub cinci ani diagnosticul bacteriologic s-a extins i pentru E. Coli
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enteropatogen, fiind  efectuate 688 de analize cu 25 izol ri.
Au fost efectuate 688 analize pentru E. Coli enterohemoragic, f  izolari.

Au fost analizate 1.050 probe pentru diagnosticul infec iilor streptococice, depistarea purt torilor i
investigarea focarelor, din care

o 739 probe pentru diagnostic bolnavi, fiind izolate:
12 tulpini streptococ  hemolitic grup A
8 tulpini streptococ  hemolitic non grup A
72 tulpini stafilococ coagulaz  pozitiv

o 21 de probe pentru investigarea de focare, fiind  izolate:
o tulpin  streptococ  hemolitic grup A.

Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost efectuate 50 analize cu 4 rezultate pozitive. Toate
probele cu rezultat pozitiv au fost trimise la ISP Ia i pentru confirmare.
Au fost efectuate 182 antibiograme pentru determinarea sensibilit ii la antibiotice a germenilor de
primo-izolare: 4 antibiograme la tulpini izolate din focare, 159 antibiograme la tulpini izolate de la
bolnavi, 19 antibiograme la tulpini izolate pentru control medical periodic.
Întrucât la nivelul laboratorului nu pot fi realizate anumite investiga ii, au fost prelucrate 30 de probe
de produse patologice  i apoi trimise la I. Cantacuzino, ISP Iasi, ISP Cluj pentru identificarea de
enterovirusuri, virus rujeolic, West Nile, B. pertussis.
O parte însemnat  a activit ii laboratorului au reprezentat-o investiga iile serologice:

o au fost efectuate 2.087 analize HIV/SIDA, din care  43 cu rezultat pozitiv,
o au fost efectuate 220 analize RPR cu 32 rezultate pozitive, 220  analize TPHA cu 58 rezultate

pozitive, 46 analize Sifilis IgM cu 25 rezultate pozitive.
o Cazurile de hepatit  acut  internate în sec iile de boli infec ioase din jude  au fost investigate

în laboratorul nostru pentru markeri virali serologici.
o Au fost efectuate determin ri pentru eviden ierea infectiei cu virus hepatitic B i C la

personal medico-sanitar, contac i ai cazurilor de boal  acut i pacien i în perioada de
dispensarizare.

Au fost efectuate 2.936 de determin ri pentru  681 de probe, din care 18 analize necorespunz toare,
pentru verificarea condi iilor de igiena în unit ile medicale.

În anul 2022, în cadrul Laboratorului de Microbiologie sanitar :

Au fost analizate 1.122 probe de apa potabil  la care s-au f cut 3.006 analize. Au fost identificate 104
probe necorespunz toare cu 345 determin ri necorespunzatoare. Majoritatea probelor
necorespunz toare provin de la sursele de ap  locale, neclorinate.
Au fost analizate 181 de probe de apa nepotabila la care au fost f cute 287 de analize bacteriologice
cu 6 probe necorespunz toare i 6 determin ri necorespunz toare.
Au fost analizate 23 probe de alimente cu 39 determin ri (o analiz  a fost necorespunz toare).
Au fost efectuate teste de salubritate în unit i de alimenta ie i colare, fiind lucrate 126 analize, din
care 29 cu rezultate necorespunz toare, la 47 probe.

Echipa Compartimentul de evaluare i promovare a s ii – medici, psihologi, sociologi, promoveaz
comportamente s toase pentru prevenirea bolilor prin programele de promovare a s ii i campanii
se informare – educare în s tate public .

În anul 2021 au fost organizate peste 500 de activit i în cadrul celor 17 campanii de informare – educare
derulate.

În cursul anului 2022 s-au derulat Campanii de informare–educare a popula iei pe urm toarele teme:

„S tatea Mintal ”
„Protejeaz i s tatea! S tatea reproducerii – dreptul i responsabilitatea ta!”
„Cu un zâmbet mai aproape de s tate!”
„Ziua Mondial  de Lupt  împotriva Tuberculozei – 24 martie” (parteneriat cu Romanian Angel Appel)
„Vaccinarea – Investi ie în viitor!”
„S pt mâna European  a Vaccin rii”- 24.04 - 01.05.2022.
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„Ziua Mondial  a S ii  – 7 aprilie 2022”
„Ai grij  de s tatea ta!   Un stil de via  s tos i controlul comportamentelor cu risc î i m resc
ansele de a nu deveni pacient oncologic!”

„Consumul de b uturi alcoolice î i afecteaz  s tatea! Nu merit  s  ri ti! Informeaz -te!”
„Prin mi care, o s tate mai bun !”
„Protec ia solar  – un pas important spre s tate!
„Ai grij  de ochii t i! Nu- i neglija s tatea vederii !”
„Canicula – o problem  a tuturor!”
„Vectorii – mu turi mici: pericol mare pentru s tatea dumneavoastr !”

Colectivul compartimentului a desf urat 453 de activit i de care au beneficiat 15.088 de persoane.

Au fost organizate si desfasurate interven ii pentru promovarea s ii în comunit i i grupuri vulnerabile,
realizate de asisten ii medicali comunitari i mediatorii sanitari pentru comunit ile de romi, pe urm toarele
teme: Importan a vaccin rii, Prevenirea bolilor transmise prin vectori (c pu e, ân ari), Importan a igienei
personale, Efectele caniculei, Oncoprev – program de screening pentru cancerul de col uterin, Metodele
contraceptive, Beneficiile al pt rii, Hipertensiune arterial .

A fost organizat  Conferin a jude ean  „PREVEN IA - DEZIDERAT ÎN S TATEA PUBLIC ” la Piatra Neam  în
perioada 15-16 septembrie 2022, la care au participat medici epidemiologi, medici generali ti/speciali ti,
medici din cabinetele medicale colare, psihologi, sociologi, chimi ti, biochimi ti, biologi, asisten i medicali,
asisten i medicali din cabinetele medicale colare, asisten i medicali comunitari.

În primele 3 trimestre ale anului 2022, Compartimentul avize/autoriz ri a eliberat:

104 de  autoriza ii sanitare de func ionare (unit i medicale, c mine de b trâni, unit i colare,
unit i servicii sociale),
7 vize autoriza ii sanitare de func ionare
314 notific ri asisten  de specialitate de s tate public ,
184 de notific ri certificarea conformit ii.

Au fost emise:

29 certificate de înregistrare, pentru unit ile medicale noi, în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
26 certificate-anex /supliment pentru unit ile medicale a c ror obiect de activitate s-a modificat.

Au fost desfiin ate14 unit i medicale din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

A fost suspendat  activitatea la o unitate medical .

În domeniul Economic, Administrativ
Prin DSP-uri sunt derulate i finan ate 13 programe na ionale de s tate public  în scopul prevenirii i
trat rii unor boli cu consecin e grave asupra st rii de s tate a popula iei i, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu
risc epidemiologic crescut:

1. Programul na ional de vaccinare;
2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile prioritare;
3. Programul na ional de prevenire, supraveghere i control al infec iei HIV/SIDA;
4. Programul na ional de prevenire, supraveghere i control al tuberculozei;
5. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via i munc ;
6. Programul na ional de evaluare i promovare a s ii i educa ie pentru s tate;
7. Programul na ional de s tate a femeii i copilului;
8. Programul na ional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra s ii publice;
9. Programul na ional de s tate mintal i profilaxie în patologia psihiatric ;
10. Programul na ional de securitate transfuzional ;
11. Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ;
12. Programul na ional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-

OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc;
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13. Programul na ional de tratament dietetic pentru boli rare.

Bugetul alocat de Ministerul S ii pentru derularea Programelor Na ionale de S tate în anul 2022 a
fost de 19.754.000 lei.

Suma de 14.714.000 lei a fost repartizat  spitalele în care sunt derulate PNS, astfel:

8.878.000 lei Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam , pentru finan area programelor HIV/SIDA,
malnutri ie, screening auditiv, RH, CCU, TBC i testare RT PCR.
4.851.000 lei Spitalului Municipal de Urgen  Roman, pentru finan area programelor HIV /SIDA,
screening auditiv, RH, TBC i testare RT PCR.
133.000 lei Spitalului Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam , pentru finan area programelor CCU, TBC i
testare RT PCR.
852.000 lei Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, pentru finan area programului TBC.

5.040.000 lei au fost repartizate Direc iei de S tate Public  Neam .

Prin DSP Neam  sunt finan ate urm toarele ac iuni prioritare:

AP -ATI - pentru monitorizarea, tratamentul i îngrijirea pacien ilor critici din sec iile ATI adul i/copii
i terapie intensiv  nou-n scu i,

AP-AVCAc - pentru tratamentul interven ional al pacien ilor cu accident vascular cerebral acut,
AP IE/RE - pentru monitorizarea, tratamentul i îngrijirea pacien ilor critici, cu infec ii emergente i
reemergente.

Pentru finan area Ac iunilor prioritare de s tate au fost alocat , în anul 2022, suma de 855.000 lei, din
care 655.000 de lei au fost repartiza i Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam i 200.000 lei Spitalului
Municipal de Urgen  Roman.

Au fost finan ate cheltuielile aferente tratamentelor medicale în str in tate a 2 pacien i, în valoare de
1.034.000 de lei.

În privin a ac iunilor de s tate pe 2022, au fost repartizate urm toarele sume c tre spitale:

24.593.000 de lei Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam , din care 19.793.000 de lei pentru
UPU,
10.346.000 de lei Spitalului Municipal de Urgen  Roman, din care 7.931.000 de lei pentru CPU,
3.105.000 de lei Spitalului Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam ,
188.000 de lei Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani,
750.000 de lei Spitalului Or enesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz.

Direc ia de S tate Public  Neam  este implicat  in efectuarea demersurilor legale pentru ob inerea
fondurilor necesare dot rii cu aparatur  medical , repara ii capitale si consolid ri de cl diri, atât pentru
institu ia noastr , pentru spitalele publice din jude ul Neam , precum i pentru Serviciul de Ambulan
Jude ean Neam .

Prin programul de investi ii pe anul 2021 au fost alocate i repartizate pentru „Dotarea cu aparatur i
echipamente medicale” urm toarele sume:

480.000 lei Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam ;
647.000 lei Spitalului Municipal de Urgen  Roman;
353.000 lei Spitalului Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam .

Prin programul de investi ii pe anul 2022 au fost alocate i repartizate pentru finan area aparaturii medicale
i echipamentelor de comunica ii urm toarele sume:

820.000 lei Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam , pentru: 3 incubatoare închise standard, 2
incubatoare hibrid închis-deschis si pt. transport intraspitalicesc, un incubator deschis tip mas  de
reanimare, o lamp  scialitic , 5 paturi ATI, 14 masini automate de dezinfectat bazinete urinare, o
mas  de opera ie radiotransparent ;
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1.565.000  lei Spitalului Municipal de Urgen  Roman, pentru: 4 incubatoare hibrid închis-deschis si
pt. transport intraspitalicesc, un incubator deschis tip mas  de reanimare, 4 aparate de aer
condi ionat steril, o centrifug , un ecograf, 3 elevatoare electrice pacien i, un electrocardiograf 12
canale, 4 electrocautere, 3 motoare rotative electrice ortopedice de g urire, un perimetru
computerizat, un monitor func ii vitale mobil, un scaun consulta ii oftalmologice, un c rucior
elevator prosectur , o trusa îmb ls mare, un videoendoscop, 2 aparate parafin , 2 aparate unde
scurte, 3 pompe de sân profesionale, 3 otoscoape cu fibr  optic  cu acumulator i înc rc tor, un set
de l mpi scialitice;
350.000 lei Spitalului Or enesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neam , pentru: 1 incubator închis standard, 1
incubator deschis tip mas  de reanimare i 2 incubatoare hibrid închis-deschis i pentru transport
intraspitalicesc.

Investi iile sunt cofinan ate de Ministerul s ii în procent de 90%, restul de 10% reprezentând
cofinan area asigurat  de Consiliul Jude ean Neam  pentru Spitalul Jude ean de Urgen  Piatra Neam i
administra iile publice locale, pentru Spitalul Municipal de Urgen  Roman i Spitalul Or enesc „Sf. Dimitrie”
Tg. Neam .

Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu care se confrunt  institu ia

1. Personal cu atribu ii de control în s tate public  (func ionari publici) insuficient.
2. Lipsa interoperabilit ii sistemelor informatice utilizate de c tre furnizorii de servicii de s tate.
3. Lipsa interoperabilit ii registrelor utilizate în sistemul de s tate i în alte domenii sectoriale cu

impact asupra st rii de s tate.

suri propuse în vederea îmbun irii activit ii:

1. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de inspector în cadrul Serviciului de
Control în S tate Public , de îndat  ce cadrul legal va permite angajarea de personal în institu iile
publice.

2. Înnoirea parcului auto.
3. Finalizarea procesului de digitalizare a activit ii.
4. Îmbun irea procedurilor de autorizare, reducerea timpului de a teptare, limitarea birocra iei, prin

utilizarea PCUe.


