ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.73 /11.12.2019
privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical
comunitar pe anul 2019;
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20
decembrie 2019,

Analizând referatul de aprobare nr.7810 /09.12.2019 a primarului
comunei Dochia , Referatul de specialitate nr.7274 din 18.11.2019
întocmit de dna Anăstăsoaiei Alina Maria, asistent medical comunitar din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;;
În baza prevederilor art.11 alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; art.7 din H.G.
nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice
locale; dispozițiile art. 1 alin. 2 din H.C.L. Dochia nr. 43/2009 privind
aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență medicală
comunitară exercitate de Ministerul Sănătății Publice către comuna
Dochia, jud. Neamț
În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”c”, art.196 alin. (1), lit.”a” din
Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ , adoptă
prezenta :
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Raportul activității asistentului medical comunitar al
comunei Dochia pentru anul 2019, conform Anexei nr.1, anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului general al comunei Dochia.
Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Dochia
Pascaru Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro

Nr. 7810 din 09 .12.2019

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre

privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical
comunitar pe anul 2019;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de asistentul medical comunitar din
cadrul Primăriei comunei Dochia, prin care se propune spre aprobare Raportului de activitate
al asistentului medical comunitar pe anul 2019;
În baza prevederilor art.11 alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare; art.7 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale; dispozițiile
art. 1 alin. 2 din H.C.L. Dochia nr. 43/2009 privind aprobarea transferului serviciilor și
activităților de asistență medicală comunitară exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
comuna Dochia, jud. Neamț
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Loc. Dochia, jud. Neamţ, strada nr. 1, nr. 1223
Tel/Fax: +40-233-291919; +40-233291920

primarie@comunadochia.ro

Raport anual privind activitatea desfăşurată
de asistentul medical comunitar
01.01.2019– 31.12.2019
Având în vedere prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale, prin HCL 329/2009 modificată de HCL
365/2009 la primaria comunei DOCHIA s-a transferat un asistent medical
comunitar de la Directia de Sanatate Publica Neamt.
În conformitate cu art. 11 alin. 2 din OUG 162/2008 Serviciul public de
asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
elaborează un raport semestrial privind activitatea asistentului medical
comunitar.
Atribuţiile asistentului medical comunitar sunt reglementate prin art. 7 din
Normele Metodologice de aplicare a OUG 162/2008 şi sunt cuprinse în fişa
postului, după cum urmează :
Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuţii privind:
a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc;
c) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde
îşi desfăşoară activitatea;
d) stimularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii;
e) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc
medico-social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta din cadrul
cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condiţiilor
favorabile dezvoltării nou-născutului;
f) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare
de protecţie a sănătăţii mamei şi a nou-născutului;

g) în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie şi
din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunităţile de romi pentru
prevenirea abandonului;
h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului
mic;
i) promovează necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie;
j) participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe
teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional,
implementarea programelor naţionale de sănătate;
k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor
focare de infecţii;
l) îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;
m) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile
constatate cu ocazia activităţilor în teren;
n) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la
domiciliu şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
o) urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC,
HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);
p) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie
la înscrierea acestora; urmăreşte şi supraveghează activ nou-născuţii ale căror
mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există
medici de familie;
q) organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite
categorii populaţionale;
r) colaborează cu ONG-uri şi cu alte instituţii pentru realizarea programelor
ce se adresează unor grupuri-ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri,
persoane cu tulburări mintale şi de comportament), în conformitate cu
strategia naţională;
s) urmăreşte identificarea persoanelor de vârstă fertilă; diseminează
informaţii specifice de planificare familială şi contracepţie;
t) se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de
abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
u) efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui
stil de viaţă sănătos.
Asistentului medical comunitar îi revin responsabilităţile respectării:

a) normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidenţialităţii
în exercitarea profesiei;
b) actelor şi hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională şi
limitele de competenţă;
c) îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau
alte forme de educaţie continuă;
d) întocmirii evidenţei şi completării documentelor utilizate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la
domiciliu şi alte asemenea documente.

Facem precizarea că prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 619/2002 s-au
aprobat normele tehnice privind organizarea si functionarea activitatii
asistentului medical comunitar care prevede la art. 9 : ,,Asistentul medical
comunitar deserveste o populatie in numar de 2800-3000 de persoane „ şi la art.
10 : „ Programul de lucru al asistentului medical comunitar este de 40 de ore pe
săptămână.”
Activitatea asistentului medical comunitar în cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Neamt este prezentată în anexa ataşată la raport.
Acest raport va fi prezentat atât Consiliului Local al comunei Dochia cât şi
Direcţiei de Sănătate Publică Neamt.

Asistent medical comunitar Anăstăsoaiei Alina-Maria
Deserveşte în principal comunitatea din comuna Dochia (sat Dochia şi sat
Băluşeşti)
Număr persoane beneficiare de servicii medicale per total 840
Număr persoane catagrafiate per total 180

Număr copii nou-născuţi 20
Număr copii alimentaţi exclusiv natural - 2 - două luni
Număr copii alimentaţi exclusiv natural – 1 - patru luni
Număr femei gravide catagrafiate per total 25
Număr gravide care au acceptat consilierea 25
Număr femei de vârstă fertilă 322
Număr femei care utilizează metode contraceptive 30
Număr decese copii spital 0
Număr decese adulţi domiciliu 0
Număr decese vârstnici la domiciliu 21
Număr persoane identificate neînscrise la medicul de familie 4
Număr persoane asistate în procesul de înscriere la medicul de familie 4
Număr persoane adulte suspecte de TBC -6
Număr persoane adulte depistate cu TBC - 1
Număr copii 0 -18 ani suspecţi de TBC - 4
Număr copii 0 -18 ani depistaţi cu TBC – 0
Număr persoane adulte cu tratament TBC - 1
Număr îmbolnăviri acute copii 220
Număr cazuri anemie copii 10
Număr persoane adulte depistate cu HIV/SIDA - 0
Număr copii 0 – 18 ani depistaţi cu HIV/SIDA - 0
Număr persoane adulte fără acte de identitate 5
Număr cazuri persoane adulte fără acte de identitate soluţionate 3
Număr adulţi cu handicap 10
Număr copii cu handicap 2
Număr persoane cu risc social 60
• Campanii

de vaccinare,au fost mobilizati la vaccinare

Perioada

Tipul vaccinării

Ianuarie 2018

DTP+AP AH ROR

Număr persoane vaccinate
0

Februarie 2018

DTP+AP AH ROR

0

Martie 2018

DTP+AP AH ROR

0

Aprilie 2018

DTP+AP AH ROR

56

Mai 2018

DTP+AP AH ROR

6

Iunie 2018

DTP+AP AH ROR

0

Iulie 2018

DTP+AP AH ROR

67

August 2018

DTP+AP AH ROR

0

Septembrie 2018

DTP+AP AH ROR

27

Octombrie 2018

DTP+AP AH ROR

8

Noiembrie 2018

DTP+AP AH ROR

16

Decembrie 2018

DTP+AP AH ROR

18

• Activităţi de educaţie sanitară

Perioada

Tematica abordată

Materiale
folosite

Număr materiale
distribuite

Număr persoane
informate

Ianuarie 2019

Bolile sezonului rece
/Preventie in cancer
...investigare..atitudine
898699

Pliante

44

44

Februarie 2019

Lupta impotriva
cancerului/Informare boli
rare ,arata ca iti pasa

Pliante

11

11

Martie 2019

Sanatatea orala/Ziua
apei/TBC si cancerul

Pliante

59

59

Aprilie 2019

Alimentatie sanatoasa

Pliante

40

40

68

68

14

14

Pliante

42

42

Pliante

23

23

Diabetul/Vaccinarea
Mai 2019

HTA/Obezitate/Fara
tutun/Igiena mainilor si
personala

Pliante

Iunie 2019

Lupta impotriva
drogurilor/

Pliante

Vaccinurile şi importanţa
lor
Iulie 2019

Hepatita\Alcoolulchestionare\
Despre caniculă

August 2019

TBC şi igienă
corporală/Alimentatia la

san/Combaterea vectorilor
Septembrie
2019

Viaţă echilibrata ,creer
sanatos / Contraceptia\
Alim sanatoasa

Pliante

54

54

Octombrie
2019

Depresia ucide\ Spune nu
risipei alimentare /

Pliante

74

74

Cancerul se vindeca
..prevenit..investigata
Noiembrie
2019

Consumul de alcool
Violenţa domestică
Diabetul/Fara
tutun/Antibioticele

Pliante

23

23

Decembrie
2019

Consumul de alcool
Violenţa domestică
Diabetul/Fara tutun
Antibioticele/HIV/SIDA

Pliante

20

20

• Alte activităţi desfăşurate :

 Am desfasurat 2 proiecte in colaborare cu scoala ‚’
ALIMENTATIA SANATOASA si ACTIVITATEA FIZICA IN
SCOLI’’ SI ,,DANTURA SANATOASA ,CORP SANATOS’ , in
urma acestora copiii au fost recompensati cu fructe si cu produse
pentru igiena dentara.
 Îndrumare la cabinetele de planificare familială – 20 cazuri.
 Îndrumare în vederea obţinerii unui loc de muncă pentru – 35
persoane.
 Îndrumare pentru înscrierea la cursuri de calificare profesională
pentru - 20 persoane.
 Îndrumare în vederea obţinerii unui certificat de încadrare într-un
grad de handicap pentru - 5 persoane.
 Activitate de instruire a gravidelor – 20 persoane .
 Îndrumare şi facilitare pentru internare sau tratament în spital – 22
persoane.
 Sprijin pentru persoanele internate în spital.
 Triaje la şcoală şi grădiniţă la inceputul anului scolar si dupa
fiecare vacanta .
 Vizite efectuate la domiciliul lăuzelor şi sugarilor 20 persoane.
 Vizite efectuate la domiciliul bolnavilor imobilizate 22 persoane.
 Vizite efectuate la domiciliul persoanelor vârstnice 320 persoane .

 Informare si sustinere in campania de vaccinări .
 Am participat la efectuarea de anchete sociale
(protectia
copilului).
 Am adus şi distribuit laptele praf pentru noi născuţi, pe bază de
reţetă.
 Am insotit la comisia de evaluare bonlavi .
 Am supravegheat 1 pacienti cu TBC pana la terminarea
tratamentului.
 Am insotit pe teren comisia mobila de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap.
 Am depus dosare pentru 2 adulti si 1 copii in vederea obtinerii unui
certificat de incadrare intru-n grad de handicap.
 Am consiliat mai multe familii cu difertite probleme (consum de
alcool,violenta ,vaccinare ,copii dati in plasament .
 Am sprijinit persoanele varstnice pentru a fi institutionalizate in
centre de ingrijire si asistenta.
 Am catagrafiat fantanile de pe raza comunei care sunt pe
domenuiul public si am fost cu domnul de la sanipid pt a recolta
probe de apa;
 Am participat la un curs pt depistarea hepatitei virale B si C ,in
urma
caruia
am testat in comunitate 50 persoane .
 Am acordat asistenta medicala pe parcursul examenului de
Evaluare Nationala a elevilor de clasa a VIII

Semnătura :

Nr. 7274 / 18.11.2019
Aprob
Primar ,
Paduraru Constantin

Referat de specialitate

Subsemnata Anastasoaiei Alina Maria ,avand functia de
asistent medical comunitar in cadrul Primariei Dochia ,va
inaintez spre analiza si aprobare raportul de activitate pe anul
2019 .

Intocmit
Asistent medical comunitar,
Anastasoaiei Alina Maria

