PROIECT ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor
Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii” Cod SIPOCA 13

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII – ANII 2015 -2016

I. Programele nationale de boli transmisibile
1. Programul national de vaccinare. Obiectiv: Protejarea sanatatii populatiei impotriva
principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea: a) populatiei la
varstele prevazute in calendarul national de vaccinare; b) grupelor populationale la risc.
2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
Obiectiv: Depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile
in vederea implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora.
3. Programul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV.
Obiective: a) reducerea raspandirii infectiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor
infectate in randul celor cu comportament la risc pentru infectia HIV, precum si prin
depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice; b) reducerea morbiditatii
asociate cu infectia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infectie HIV/SIDA.
4. Programul national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei
a) reducerea prevalentei si a mortalitatii TB; b) mentinerea unei rate de depistare a
cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie; c) tratamentul bolnavilor cu
tuberculoza; d) mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB
pulmonara.
5. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si
monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei. Obiectiv: Cresterea
calitatii serviciilor medicale in unitatile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de a
dezvolta o infectie nosocomiala.
II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si
munca. Obiectiv: Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca.
III. Programul national de securitate transfuzionala. Obiectiv: Asigurarea cu sange si
componente sanguine, in conditii de maxima siguranta si cost-eficienta.
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IV. Programele nationale de boli netransmisibile
1. Programul national de depistare precoce activa a cancerului prin screening
organizat. Obiective: Reducerea poverii cancerului in populatie prin depistarea in
faze incipiente de boala prin interventii de screening organizat.
Structura:
1. Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin
efectuarea testarii Babes-Papanicolau la populatia feminina eligibila in regim de
screening;
2. Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului colorectal 1 );
3. Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de san 1 ).
NOTA: 1 ) Subprogramele prevazute la pct. 2 si 3 vor fi implementate ca proiectepilot in conformitate cu Planul multianual privind activitatile de
prevenire/depistare precoce a cancerului, parte integranta a Planului national
integrat de control al cancerului.
2. Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica.
Obiective: a) prevenirea depresiei si a suicidului; b) promovarea sanatatii mintale
la locurile de munca; c) asigurarea accesului la programe de sanatate mintala
specifice pentru copii si adolescenti; d) cresterea sistemului de a aborda
problematica consumului de alcool prin elaborarea si implementarea de interventii
specifice.
3. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Obiective: a) cresterea numarului de donatori vii, de donatori aflati in moarte
cerebrala, precum si de donatori fara activitate cardiaca; b) coordonarea
activitatilor de transplant; c) asigurarea testarii imunologice si virusologice a
potentialilor donatori, precum si a receptorilor; d) asigurarea supleerii fiziologice
a organelor aflate in insuficienta cronica ireversibila si/sau inlocuirea tesuturilor
nefunctionale prin transplant de organe, tesuturi si/sau celule; e) evaluarea
periodica a pacientilor transplantati si a donatorilor vii; f) crearea si gestionarea
unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care
si-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice; g) tratamentul
infertilitatii cuplului.
Structura: 1. Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine
umana;
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2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice
periferice si centrale;
3. Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer.
4. Programul national de boli endocrine. Obiectiv: Imbunatatirea depistarii
afectiunilor endocrine cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, in
scopul reducerii morbiditatii prin gusa, datorata carentei de iod si complicatiilor
sale.
5. Programul national de tratament dietetic pentru boli rare. Obiectiv:
Tratamentul dietetic al bolnavilor cu boli rare prevazute in normele tehnice. 6.
Programul national de management al registrelor nationale Obiectiv: Dezvoltarea,
implementarea si managementul registrelor nationale ale bolnavilor cronici.
V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru
sanatate. Obiectiv: Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea
unui stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc:
Structura: 1. Subprogramul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru
sanatate;
2. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun.
VI. Programul national de sanatate a femeii si copilului. Obiective: a) ameliorarea
starii de nutritie a mamei si copilului; b) imbunatatirea starii de sanatate a
copilului; c) imbunatatirea starii de sanatate a femeii; d) reducerea riscului de
mortalitate infantila si materna.
Structura:
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a mamei si copilului;
2. Subprogramul de sanatate a copilului;
3. Subprogramul de sanatate a femeii.
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