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Informații despre Programele Nationale de Sănătate derulate  prin Direcția de Sănătate 
Publică Brăila in anul 2018 

 
Programele nationale de sanatate publica derulate de catre Ministerul Sanatatii, prin 

intermediul directiilor de sanatate publica judetene sunt reglementate de Ordinul ministrului 
sanatatii nr. 377/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, la nivelului Judetului Braila se deruleaza: 
 

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile: 
1. Programul naţional de vaccinare (program derulat de DSP Braila); 
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare (program 

derulat de DSP Braila); 
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV (program derulat de Spitalul 

Judetean de Urgenta Braila); 
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei (program derulat de Spitalul de 

Pneumoftiziologie Braila); 
5. Programul national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 

si a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor (program derulat de 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila); 
 
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 
(program derulat de DSP Braila); 
 
IV.1.1 Programul national de depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat; 
Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-
Papanicolau la populatia feminina eligibila, in regim de screening (program derulat de Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila); 
 
IV.2  Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica (program derulat 
de Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila); 
 
IV.3.1  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; 
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (program derulat de 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila); 
 
V.1. Programul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;  
Subprogramul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate (program derulat 
de DSP Braila); 
 
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului: 

VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului: 
Intervenţii: 
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de 

lapte matern prin administrare de lapte praf (program derulat de DSP Braila); 
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere (program derulat de Spitalul 

Judetean de Urgenta Braila); 
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii 
Intervenţii: 
2.2. Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si 

eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lehuza (program derulat de DSP Braila); 
2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh (program derulat de Spitalul Judetean de 

Urgenta Braila). 
 

De asemenea, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 447/2015 se deruleaza si Actiuni 
prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI (actiune 
derulata de Spitalul Judetean de Urgenta Braila). 

 
 

 
 


