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PLAN DE ACTIVITATE
2012
Potrivit titlului I - Sanatate Publica - din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, activitatea de control in sanatate publica se exercita de catre
personalul de specialitate desemnat din cadrul Directiei de Control in Sanatate
Publica din cadrul Ministerului Sanatatii, precum si de catre personalul de
specialitate din cadrul departamentului de control in sanatate publica judetean si al
municipiului Bucuresti desemnat de Ministerul Sanatatii pentru a exercita aceasta
activitate.
La nivel teritorial, serviciul Control in Sanatate Public functioneaza ca structura
distincta in cadrul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului
Bucuresti, organizat si coordonat de Directia de Sanatate Publica si Control in
Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii.
Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti asigura
gestionarea bugetului aprobat, destinat serviciului Control in Sanatate, asistenta
juridica si administrativa.
Serviciul de control in sanatate publica al judetului Dambovita este
organizat la nivel de compartimente in specialitatile:
- controlul unitatilor si serviciilor de sanatate si
- controlul si monitorizarea factorilor de risc din mediul de viata si de
munca,
avand in componenta: 1 medic de igiena, 13 inspectori cu alte studii superioare si
1 asistent inspector.
PRINCIPII DE ACTIVITATE
 documentare
 informare
 comunicare
Pentru documentare, am stabilit ca toti inspectorii sa intre in posesia
legislatiei sanitare,sa o parcurga si sa o cunoasca in amanuntime. Reprezinta baza
de pornire si de importanta deosebita; termenul pentru indeplinirea acestei cerinte,
l-am stabilit destul de scurt pentru ca avem in vedere volumul mare de
Reglementari si Directive Europene care ne vor parveni ca si Norme legislative
autohtone.
In prezent, baza de date pentru documentare o constituie programul Legis al
Directiei de Sanatate Publica Dambovita, iar in viitorul cel mai apropiat, baza de
date a Ministerului Sanatatii, prin conectarea retelei de calculatoare la
INTERNET.
O abordare mereu de actualitate a problematicii de control o constituie
documentarea din Directive Europene, Regulamente, Decizii, Standarde (SR EN
ISO) si Ghiduri de specialitate, cerinte obligatorii ale Reglementarilor
Parlamentului European si ale Consiliului UE. Vom efectua abonamente la
acestea, iar insusirea lor va deveni obligatorie.
Informarea o asiguram prin rapoartele zilnice de activitate. Coordonatorul
activitatii prezinta noutati legislative, corespondenta primita, iar fiecare
compartiment informeaza asupra activitatii din ziua precedenta. In felul acesta,

intreg personalul cunoaste toata problematica de control ca si aspectele cu care se
confrunta comunitatea judetului.
Comunicam intre compartimente, intre inspectorii din acelasi compartiment
sau compartimente diferite.
Este importanta aceasta comunicare pentru ca frecvent apar probleme
complexe, la rezolvarea carora trebuie sa participe o echipa de specialisti din mai
multe domenii de control in sanatate publica.
Comunicam prin mass-media cu populatia judetului privind aparitia unor
situatii de risc pentru sanatate si aducem, in permanenta, la cunostinta noutati
legislative, de concepte si de comportament pentru asigurarea unor factori de
micro si macroclimat cat mai confortabili pentru viata.
SCOPUL GENERAL AL ACTIVITATII:
 Imbunatatirea starii de sanatate si cresterea calitatii vietii populatiei din
judetul Dambovita.
OBIECTIV GENERAL
 identificarea si reducerea/eliminarea riscurilor pentru sanatatea publica
OBIECTIVE SPECIFICE
 Protejarea sanatatii cetatenilor fata de actiunea factorilor de risc din
mediul de viata si de munca prin :
-cresterea numarului de unitati de educatie,ocrotire si ingrijire a copiilor si
tinerilor care intrunesc conditiile igienico-sanitare de functionare si in care se aplica
principiile unei alimentaţii sănătoase în rândul tinerei generaţii
-scaderea numarului de locuitori expusi riscului de a consuma apa
nepotabila furnizata prin instalatiile centrale sau locale
-imbunatatirea calitatii apei de imbaiere intr-un numat cat mai mare de
piscine si/sau bazine de inot
-imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare de functionare a unitatilor de
prestari servicii pentru populatie,inclusiv de cazare turistica
-scaderea numarului de produse cosmetice neconforme sau care contin
substante interzise puse pe piata
-scaderea numarului de produse biocide neconforme sau care contin
substante interzise puse pe piata
-cresterea numarului de unitati in care se asigura conditiile minime de
sanatate si securitate in munca,simultan cu scaderea numarului de imbolnaviri
profesionale sau/si legate de profesiune
-utilizarea exclusiv a materialelor in contact cu alimentul,aditivilor si
suplimentelor alimentare avizate
-scaderea numarului de evenimente de sanatate publica in care este implicat
consumul de alimente neconforme sau nerespectarea bunelor practici la prepararea si
servirea alimentelor.
 Cresterea calitatii serviciilor de asistenta medicala prin:
-reducerea numarului de teste de salubritate/sterilitate neconforme prelevate
din unitatile de asistenta medicala
-reducerea numarului de cazuri de infectii nozocomiale / an pentru fiecare
unitate sanitara cu paturi
-reducerea numarului de cazuri de boli profesionale sau boli legate de
profesie in randul personalului medical si nemedical din unitatile sanitare

-absenta cazurilor de toxiinfectii alimentare in randul pacientilor internati in
unitatile sanitare cu paturi si unitatile medico-sociale
-reducerea numarului de reclamatii privind nivelul scazut al calitatii ingrijirilor
medicale
-cresterea gradului de satisfactie a pacientilor si/sau apartinatorilor vis a vie de
conditiile de spitalizare si de calitatea serviciilor acordate
 Cresterea calitatii actului de control prin:
-instruirea permanenta a intregului personal cu atributiuni de control cu privire la
legislatia comunitara si nationala in domeniu
-participarea unui numar cat mai mare de inspectori/asistenti inspectori la cursuri
de instruire /perfectionare in utilizarea noilor tehnologii:utilizare calculator,internet si
comunicare electronica,relatii publice,limbi straine,etc.
-reducerea numarului de sesizari la adresa activitatii inspectorilor/asistentilor
inspectori
INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA
•

efectuarea de controale in cel putin 60% din obiectivele existente in
catagrafiile intocmite pe domenii de activitate

•

efectuarea de controale in toate obiectivele cu risc

•

efectuarea de recontroale in cel putin 60% din obiectivele in care s-au
inregistrat deficiente la normele igienico-sanitare si pentru care au fost
acordate termene de remediere si recomandari

MODALITATEA DE EFECTUARE A CONTROALELOR
•

Planificate

•

Conform tematicilor anexate (pe domenii de activitate si pe tipuri de
unitati)

•

De necesitate (in cadrul alertelor si a actiunilor speciale)
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