
Spitalul Orasenesc Horezu deruleaza urmatoarele Programe nationale de 

sanatate: 

1. Programele Nationale de Sanatate privind bolile transmisibile - Programul Național de 

Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) 

 

2. Programele Nationale de Sanatate privind bolile netransmisibile - SUBPROGRAMUL DE 

DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI DE COL UTERIN 

 

3. Programul National de Sanatate a femeii si copilului - Prevenirea deficienţelor de auz 

prin screening auditiv la nou-născuți; 

 

4. PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE 

Supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile 

Constituie un ansamblu de activități epidemiologice derulate în vederea prevenirii bolilor 

transmisibile, prin vaccinarea copiilor și a grupelor populaționale la risc, supravegherea și controlul 

principalelor boli transmisibile cu risc epidemiologic crescut, în vederea limitării răspândirii acestora, 

prin depistarea precoce, instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală 

transmisibilă, activități epidemiologice în situații de urgență, supravegherea și controlul unor boli 

considerate probleme de sănătate publică precum HIV/SIDA, tuberculoza și infecțiile asociate 

asistenței medicale. 

 

Obiective: 

• reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB; 

• menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie; 

• tratamentul bolnavilor cu tuberculoză; 

• menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară. 



Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică: 

1. efectuarea, în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei 

HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, pentru unităţi 

medicale care nu au posibilitatea de testare HIV; 

2. coordonarea investigaţiei epidemiologice și a măsurilor de control în focarele cu minimum 3 

cazuri și la apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate; 

3. raportarea la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivități, precum și 

apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, pe formularul furnizat de 

CNSCBT; 

4. colaborarea cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru 

aplicarea prevederilor programului; 

5. monitorizarea la nivel judeţean derularea activităților acestui domeniu, în colaborare cu 

medicul coordonator judeţean TB; 

6. asigurarea, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, repartiţia fondurilor alocate 

programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ; 

7. asigurarea, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea și 

raportarea datelor epidemiologice prvind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici 

programului. 

Programul National de Screening Auditiv pentru Nou Nascuti 
 

 

             

 

 

 
Spitalul Orasenesc Horezu  asigura  
screeningul auzului la toti nou nascutii  
Acesta are drept obiectiv depistarea 
hipoacuziei la nastere printr-o serie de teste 
audiologice specifice. Efectuarea testelor 
preliminare inca din maternitate permite 
obtinerea unor informatii certe despre nivelul 
auzului nou-nascutului si luarea unor masuri 
imediate de tratament al deficientei 
auditive.. In cazul in care testarea evidentiaza 
posibilitatea unei hipoacuzii copilul trebuie 
supus in cel mai scurt timp unei evaluari 
audiologice complexe. 
 



 

    În România, la fiecare 1,000 de 
nașteri viabile, 3 dintre nou-născuți 
prezintă deficiențe de auz greu de 
sesizat în lipsa unui control de 
specialitate. Surditatea – 
sau hipoacuzia profundă – 
este afecțiunea nativă cu cea mai mare 
incidență de la noi din țară, ce ajunge 
depistată de cele mai multe ori abia în 
jurul vârstei de 2 ani, când șansele de 
recuperare a capacității de vorbire a 
copilului sunt cu mult mai reduse. 
    Pentru a asigura șansa la o viață 
normală pentru copiii care se nasc cu 
hipoacuzie, Ministerul Sănătății a 
demarat  Programului Național de 
Testare Auditivă a Nou-Născuților, prin 
care toți bebelușii născuți în spitalele și 
maternitățile de stat din România vor 
beneficia încă din prima lună de viață 
de un control auditiv gratuit, realizat 
cu aparatură medicală modernă. 

 

 

 


