DSPJ..............
RAPORT PENTRU TRIMESTRUL ..../ANUL.....
PRIVIND ACTIVITATILE DERULATE IN CADRUL
PROGRAMULUI I.2 DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A BOLILOR
TRANSMISIBILE PRIORITARE
Obiectiv general:depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile
în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora la nivel naţional şi
internaţional
A. Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi derularea
de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase
Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din Direcţiile de
Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti
Stadiul de realizare a activităţilor
1. Supraveghează bolile transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare
(culegerea,validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice) în
conformitate cu HG nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008 şi metodologiile specifice de
supraveghere elaborate de CNSCBT;
- Pentru fiecare boala in supraveghere numar cazuri identificate/trim, masurile dispuse
2. Supraveghează bolile transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală,
sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
- Problema de sanatate publica identificata in judetul/regiunea respectiva: Ex
TBE/hantaviroza numar cazuri identificate/trim, masuri dispuse
3. Instituie şi aplică măsuri de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă
(ancheta epidemiologică, depistare contacţi/populaţie la risc, recoltare probe biologice,
tratament profilactic şi/sau vaccinarea contacţilor antitifoidică, antihepatită A la copil,
antihepatită B la adult conform metodologiilor specifice de supraveghere, notificare şi
raportare, dezinfecţie în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară;
- Tipul de focar si etiologia, numarul de focare, depistate/sau care sunt in evolutie in
trimestrul respectiv localitatea /colectivitatea unde evolueaza, sursa focarului, modul de
transmitere, factori de risc identificati, masuri dispuse in focar
4. Asigură activitatea epidemiologică în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi
naturale (inundaţii, cutremure etc.), în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală
primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor
epidemiologice curente;
- Care a/au fost situatia/situatiile de urgenta in trim. de raportat si care a fost modul de
desfasurare a activitatii antiepidemice
5. Desfăşoară acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în

-

comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;
Pentru ce boala transmisibila s-a desfasurat actiunea de depistare activa si care a fost
rezultatul acesteia,
masuri dispuse

6. Organizează instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu
privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum
şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu
accesibile;
- Numarul de intruiri organizate/trimestru , in ce scop s-a organizat instruirea si cine a
participat la ea (mf, medici scolari, mediatori etc)
7. Achiziţionează testele şi reactivii pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;
- Pentru diagnosticul caror boli au fost achizitionate teste/reactivi
- Rezultate ale activitatii de laborator in trim de raportat (teste efectuate in cadrul
supravegherii unor BT, teste efectuate pentru controlul periodic, rezultatele acestora)
8. Asigură medicamentele, vaccinurile (tifoidic, hepatită A pediatric, hepatită B pentru
adult), dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de protecţie necesare
pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc
epidemiologic;
-

ce medicamente, vaccinuri, dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de
protecţie au fost achizitionate;
Numarul si tipul de focare/epidemie/situatie de risc pentru care se utilizeaza/s-au utilizat

9. Asigură schimbul de informaţii specifice şi colaborare interjudeţeană în probleme
de epidemiologie;
- Cu ce judete/autoritati si pe ce probleme de sanatate
10. Organizează şi participă la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de
CNSCBT sau dispuse de către MS-DSPCSP.
- activitatea antiepidemica solicitate
- modul de organizare si derulare a ei la nivel DSPJ
11. Participă la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP
conform metodologiilor;
- studiile in care sunt implicati
- descrierea pe scurt a activitatii desfasurate pentru fiecare studiu
12. Asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivităţi
/comunităţi la risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei şi raportează aceste focare la
Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP) şi CNSCBT
- numar de focare depistate, locul/colectivitatea unde a evoluat focarul, nr cazuri depistate ,

factori de risc identificati, sursa de infectie, masuri in focar
13. Asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei luetice;
- Numar de gravide inregistrate in trimestrul de raportat
- Numar de gravide testate in laboratorul DSPJ
- Numar de gravide pozitive din totalul gravidelor testate
14. Efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital la
nou- născutul viu, în colaborare cu medicul specialist DV şi cu medicul de familie;
- numar cazuri sifilis congenital depistate/trimestru
- rezultate ale anchetei epidemiologice efectuate
15. Efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;
- numar de teste serologice efctuate din care cate pozitive
16. Coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri;
- numar de focare depistate, locul unde a evoluat focarul, nr cazuri depistate , factori de risc
identificati, sursa de infectie, masuri in focar
Se vor preciza:
Probleme intampinate in desfasurarea activitatilor
Propuneru de imbunatatire a derularii programului
B. Alerta rapidă şi evaluarea riscului de răspândire la nivel naţional şi internaţional
Stadiul de realizare a activităţilor
Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din Direcţiile de
Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti
1. Culegere, verificare, validare de informaţii privind bolile transmisibile/situaţiile care pot
constitui alerte la nivel local
- numar de alerte (pe tip de bt) raportate la nivel de DSP verificate si confirmate
2. Detectarea la timp a depăşirii pragurilor de alertă epidemiologică sau a situaţiilor care pot
constitui risc pentru sănătatea publică
-pentru ce tip de BT
3. Evaluarea riscului de răspândire la nivel local
- riscul apreciat de raspandirela nivel local/regional al bolii interventia pentru stoparea rasandirii
4. Efectuarea rapidă a diagnosticului de laborator

5. Comunicarea cu forurile competente regionale şi naţionale (CRSP, CNSCBT, Biroul RSI)
pentru managementul riscului
Numarul de alerte raportate si pentru ce boala
6. Recomandarea şi implementarea de măsuri de limitare a răspândirii BT pe plan local
- masuri dispuse pentru fiecare alerta identificata
7. Organizarea de instruiri pentru personalul implicat în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi al alertei precoce
- numar de instruiri/trimestru, scopul acestora
8. Supraveghează şi participă la implementarea măsurilor de sănătate în punctele de intrare
desemnate în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional;
- numar de interventii si pentru ce, masuri dispuse
Se vor preciza:
Probleme intampinate in desfasurarea activitatilor
Propuneru de imbunatatire a derularii programului
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