TEMPLATE RAPORT PNV
PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE,
PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Raport medical
Unitatea: DSP……………………………. trimestrul …….... anul……
I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului
1) Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
Domenii specifice:
1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos;
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.
1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos:
1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene
conform calendarului stabilit anual şi campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate
specifice naţionale:
Campania 1 …………………. ……………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri
………. activitatile derulate (tip si nr) ………………. Grupul (grupurile) tinta - nr.beneficiari, grupa de varsta, ,
etc.)……….. Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)………… Materiale IEC utilizate (nr. si
tip)……………….. Buget estimat: din bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
Campania 2 …………………. ……………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri
………. activitatile derulate (tip si nr) ………………. Grupul (grupurile) tinta - nr.beneficiari, grupa de varsta, ,
etc.)……….. Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)………… Materiale IEC utilizate (nr. si
tip)……………….. Buget estimat: din bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
1.2. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale, locale
şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice:
Activitati pt populatia roma in cadrul campaniilor nationale
Campania 1 …………………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri ….
activitatile derulate (tip si nr) ………. Grupul (grupurile) tinta:…… Nr. mediatoare implicate…….. Locul
derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)…… Materiale IEC utilizate (nr. si tip)…….. Buget estimat: din
bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
Campania 2 …………………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri ….
activitatile derulate (tip si nr) ………. Grupul (grupurile) tinta:…… Nr. mediatoare implicate…….. Locul
derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)…… Materiale IEC utilizate (nr. si tip)…….. Buget estimat: din
bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
Campanii locale
Campania 1 …………………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri ….
activitatile derulate (tip si nr) ………. Grupul (grupurile) tinta:…… Nr. mediatoare implicate…….. Locul
derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)…… Materiale IEC utilizate (nr. si tip)…….. Buget estimat: din
bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
Campania 2 …………………. Scop…………Obiective …………Perioada derularii ….......... Parteneri ….
activitatile derulate (tip si nr) ………. Grupul (grupurile) tinta:…… Nr. mediatoare implicate…….. Locul
derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc)…… Materiale IEC utilizate (nr. si tip)…….. Buget estimat: din
bugetul PN V………. alte surse decat PNV……….
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1.3. Activităţi desfăşurate pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie
sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi:
1.3.1. Activităţi în cadrul planurilor judeţene desfăşurate pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în vederea
adoptării unui comportament sanogen în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică în rândul copiilor şi
adolescenţilor;
Activitatea 1:........................................ Instituţii implicate ………….………..Număr de copii şi tineri (3-19
ani) implicaţi în activităţi………. Locul derularii acţiunii/activitatii (DSP, Prefectura, Consiliu Judetean,
Inspectorat scolar etc).. Data/perioada desfăşurării acţiunii/activitatii… Obstacole /probleme intampinate
...................................................................................................................................................
Activitatea2: :............ Instituţii implicate ………….………..Număr de copii şi tineri (3-19 ani) implicaţi în
activităţi………. Locul derularii acţiunii/activitatii (DSP, Prefectura, Consiliu Judetean, Inspectorat scolar
etc).. Data/perioada desfăşurării acţiunii/activitatii… Obstacole /probleme intampinate ....
Propuneri...............................................................................................................
1.3.1

Activităţi desfăşurate pentru extinderea modelelor de bună practică privind adoptarea unui stil de viaţă
sănătos în rândul copiilor şi adolescenţilor şi elaborarea planurilor judeţene de acţiune pentru stil de
viaţă sănătos;
Activitatea 1:............ Instituţii implicate ………….………..Număr de copii şi tineri (3-19 ani) implicaţi în
activităţi………. Locul derularii acţiunii/activitatii (DSP, Prefectura, Consiliu Judetean, Inspectorat scolar
etc).. Data/perioada desfăşurării acţiunii/activitatii… Obstacole /probleme intampinate .... Propuneri ..
Activitatea2:............ Instituţii implicate ………….………..Număr de copii şi tineri (3-19 ani) implicaţi în
activităţi………. Locul derularii acţiunii/activitatii (DSP, Prefectura, Consiliu Judetean, Inspectorat scolar
etc).. Data/perioada desfăşurării acţiunii/activitatii… Obstacole /probleme intampinate ....
Propuneri................................................................................................................

2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale:
2.1. evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor;
2.2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.
2.1. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor
2.1.1. Activităţi:
2.1.1.1. evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS
prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)";
Activitati desfasurate ................Nr copii examinati:…… ; nr. chestionare aplicate:……….Obstacole
/probleme intampinate ...............Propuneri .. .................................................................
2.1.1.2. evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de
bilanţ la copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare din mediul urban şi rural;
Activitati desfasurate.............. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale: …...nr. medici
scolari: .....Nr. total copii examinati prin personalul medical din cabinetele medicale scolare:.... nr. copii
examinati de medicul de familie……...Obstacole/probleme intampinate............... Propuneri..............................
2.1.1.3. evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri;
Activitati desfasurate.............. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale: …...nr. medici
scolari: .....Nr. total copii examinati prin personalul medical din cabinetele medicale scolare:.... nr. copii
examinati de medicul de familie……...Obstacole/probleme intampinate............... Propuneri..............................
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2.1.1.4. supravegherea starii de sanatate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea
triajului epidemiologic după vacanţe;
Activitati desfasurate.............. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale din cabinet scolar:
…...nr. medici scolari: .....Nr. total copii examinati prin personalul medical din cabinetele medicale scolare:....
nr. copii examinati de medicul de familie……...Obstacole/probleme intampinate............... Propuneri..........
2.1.1.5. identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de
comportamentele cu risc (YRBSS- CDC);
Activitati desfasurate ..............Nr. chestionare aplicate:…Obstacole /probleme intampinate ..........Propuneri.....
2.1.1.6.

utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi;

Activitati desfasurate ..............Nr. chestionare aplicate:…Obstacole /probleme intampinate ..........Propuneri.....
2.1.1.7. evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare;
Activitati desfasurate ..............Nr. chestionare aplicate elevi:… Nr. chestionare applicate cadre
didactice……..Obstacole /probleme intampinate ..........Propuneri.....
2.1.1.8. realizarea de studii şi cercetări privind determinanţii sănătăţii.
Studii si cercetari ale CRSP... in care DSP a participat ( ex proiecte norvegiene, alte proiecte):.................
2.2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale
2.2.1. Activităţi:
2.2.1.1. evaluarea stării de sănătate a populaţiei României;
Raport local al starii de sanatate a populatiei judetului disponibil la adresa: ...................................................
2.2.1.2. realizarea de studii şi cercetări privind determinanţii sănătăţii;
Studii si cercetari ale CRSP in care DSP a participat ( ex proiecte norvegiene, alte proiecte):....................
II.Analiza indeplinirii indicatorilor fata de valorile nationale

Valoare
realizata
Valoare
nationala
(din ordin)
Justificare
abatere in
plus sau
minus
indicatori

Indicatorul 1.1.1

Indicatorul 1.2.1

Indicatorul 1.3.1

Indicatorul 2.1.1

Nr campanii IEC din Calendrul National

Nr campanii IEC din Calendrul National
pentru pop Roma + campanii locale

Nr de acţiuni la nivel jud.în concordanţă
cu PAJ privind alimentaţia sănătoasă şi
activitatea fizică

Numar Interventii pentru
monitorizarea sanatatii copiilor

Nr campanii
IEC din
Calendrul
National

Cost
mediu/
Campanie
nationala

Nr campanii
IEC din
Calendrul
National

Cost
mediu/
Campanie
nationala

Nr
actiuni

Cost mediu/
actiune

Nr actiuni

min5/an/ju
d

500 lei

min5/an/jud

500 lei

5000/an
/tara:
42= 119
an//jud

-

420 / tara:
42=10/jud

155 lei

…………………
…………………
…………………
……………….

……………
……………
……………
……………
…………

……………………
……………………
……………………
……….

…………………
…………………
…………………
……….

…………
…………
…………
………

Cheltuieli
effective in
perioada de
raportat

Cheltuieli
efective
in
perioada
de
raportat

……………
……………
……………
……………
………….

……………
……………
……………
……………
………….

Cheltuieli
effective
in
perioada
de
raportat

Cheltuieli
effective
in
perioada
de
raportat

Cost
mediu/
actiun
e

III. Probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor si propuneri de soltutionare
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publica
……………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonator /coordonatori PN V. 1
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