
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI
PROIECT

H O T Ă R Â R E nr. 5 / 2023
privind aprobarea Raportului de activitate

al asistenților medical comunitari pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Luând act de:

a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul
comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 36 din 03.01.2023;

b)  Raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 37 din 03.01.2023; 

Având în vedere prevederile:
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică: 
- art. 84, art. 129 alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
-  art.  17  din Ordonanţă  de  Urgenţă  nr.  18  /  2017  privind  asistenţa  medicală

comunitară, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând act de avizele Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. 

(8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se  aprobă  Raportul  de  activitate  al  asistentului  medical  comunitar  din
localitatea  Răucești,  pe  anul  2022,  conform  Anexei  nr.1,  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.2. Se  aprobă  Raportul  privind  serviciile  și  activitățile  de  asistență  medicală
comunitară derulate în satul Oglinzi în anul 2022, conform Anexei nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituției  Prefectului  -  județul  Neamț,
autorităților  interesate și  se aduce la cunoștință  publică  prin grija  secretarului  general  al
comunei Răucești.

                       Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                                    Vasile VIERU

Ianuarie 2023



Nr. 36 din 03.01.2023

REFERATUL DE APROBARE

Primarul COMUNEI RĂUCEȘTI,

 În temeiul prevederilor articolului 136, alin (8) lit. a) din  Ordonanță de
Urgență nr.  57 din  3  iulie  2019 privind Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare, îmi  exprim  inițiativa  de  promovare  a  unui  proiect  de
hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  asistentului
medical comunitar pe anul 2022;

Consider  oportun  și  necesar potrivit  art.  84  alin.  (4)  din  O.U.G.  nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu referire la autonomia locală ce privește
organizarea,  funcționarea,  competența și  atribuțiile  autorităților  administrației
publice  locale,  precum  și  gestionarea  resurselor  care,  potrivit  legii,  aparțin
comunei.

Autonomia  locală  garantează  autorităţilor  administraţiei  publice  locale
dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor
date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.

Faţă  de cele  arătate  mai  sus  consider  că sunt  îndeplinite  condiţiile  de
legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Local adoptarea hotărârii în forma
şi conţinutul prezentate în proiect.
 

PRIMAR,

Dumitru BĂLĂJEL



Comuna Răucești

Nr. 37 din 03.01.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Răucești
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate 

al asistenților medicali comunitari pe anul 2022

În  baza  prevederilor  art. art.  17 din Ordonanţă de Urgenţă nr.  18 /  2017  privind
asistenţa medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la alin. (1)
următoarele:  
    (1)  Direcţiile  de  sănătate  publică  judeţene  şi  a  municipiului  Bucureşti  împreună  cu
autorităţile  administraţiei  publice  locale  sunt  responsabile  de  monitorizarea  şi
evaluarea activităţii de asistenţă medicală comunitară şi transmit lunar Ministerului
Sănătăţii raportul privind activitatea desfăşurată la nivel de judeţ.

 Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuții privind:
a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității;
b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;
c)  culegerea  datelor  despre  starea  de  sănătate  a  familiilor  din  teritoriul  unde  își

desfășoară activitatea;
d) stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;
e)  identificarea,  urmărirea  și  supravegherea  medicală  a  gravidelor  cu  risc  medico-

social  în  colaborare  cu  medicul  de  familie  și  cu  asistenta  din  cadrul  cabinetului  medical
individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

f)  efectuarea  de  vizite  la  domiciliul  lăuzelor,  recomandând  măsurile  necesare  de
protecție a sănătății mamei și a nou-născutului;

g) în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte
structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;

h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic;
i) promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție;
j)  participă,  în  echipă,  la  desfășurarea  diferitelor  acțiuni  colective,  pe  teritoriul

comunității:  vaccinări,  programe  de  screening  populațional,  implementarea  programelor
naționale de sănătate;

k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de
infecții;

l) îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;
m) semnaleazămedicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate

cu ocazia activităților în teren;
n) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și

urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
o)  urmărește  și  supraveghează  în  mod  activ  copiii  din  evidența  specială  (TBC,

HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);
p)  identifică  persoanele  neînscrise  pe  listele  medicilor  de  familie  și  contribuie  la

înscrierea acestora; urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale căror mame nu sunt
pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;



q) organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii
populaționale;

r)  colaborează  cu ONG-uri  și  cu alte  instituții  pentru  realizarea  programelor  ce se
adresează  unor  grupuri-țintă  (vârstnici,  alcoolici,  consumatori  de  droguri,  persoane  cu
tulburări mintale și de comportament), în conformitate cu strategia națională;

s)  urmărește  identificarea  persoanelor  de  vârstă  fertilă;  diseminează  informații
specifice de planificare familială și contracepție;

t) se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

u) efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de
viață sănătos. Asistentului medical comunitar îi revin responsabilitățile respectării:

a) normelor eticii  profesionale, inclusiv asigurarea păstrării  confidențialității  în
exercitarea profesiei;

b)  actelor  și  hotărârilor  luate  în  conformitate  cu  pregătirea  profesională  și
limitele de competență;

c) îmbunătățirii nivelului cunoștințelor profesionale prin studiuindividual sau alte
forme de educație continuă;

d)  întocmirii  evidenței  și  completării  documentelor  utilizate  în  exercitarea
atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu și
alte asemenea documente. 

Asistentul  medical  comunitar,  doamna  Nechita  Maria-Mihaela  deservește  în
principal comunitatea din comuna Răucești (satele Răucești, Săvești și Ungheni), iar
asistentul   medical  comunitar,  doamna Luca Ecaterina,  deservește comunitatea din
satul Oglinzi.

Întocmit, 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile VIERU



     Anexa nr. 1 
la proiectul de hotărâre nr. 5/ 2023

Raport de activitate pentru anul 2022
-asistent medical comunitar NECHITA MARIA MIHAELA,

comuna Răucești, jud. Neamț

  Subsemnata Nechita Maria Mihaela, asistent medical comunitar în comuna
Răucesti, în anul 2022 am efectuat următoarele activități:
  Am  identificat  persoanele  neînscrise  pe  listele  medicilor  de  familie,  în
special persoanele venite din străinatate și am sprijinit  înscrierea acestora la
medicii de familie.
  Am  furnizat  servicii  de  sănătate  pentru  prevenirea  sănătății  copiilor,
gravidelor si lauzelor, cu precădere celor provenind din familii  vulnerabile, în
limita competențelor profesionale.
  Am administrat tratamente, în limita competențelor profesionale, conform
prescripției  medicului  de  familie  sau  a  medicului  specialist,  cu  respectarea
procedurii de manipulare a deșeurilor medicale.
   Am anunțat medicul de familie, atunci când în teren am identificat un
membru al comunității ca se află într-o stare medicală de urgență.
   Am  identificat  persoanele,  cu  precădere  copii  diagnosticați  cu  boli,
prematuri,  anemici, boli  rare și i-am îndrumat spre medicul de familie și/sau
medicul specialist, pentru tratamentul de specialitate.
   Am contribuit la realizarea managementului de caz, în cazul bolnavilor cu
boli rare, împreună cu medicii de familie, conform modelului de management de
caz, aprobat prin ordin al Ministrului sănătății.
   Am participat la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a focarelor
de infecție.
   Am efectuat triajul epidemiologic în școli, la solicitarea DSP-ului Neamt, în
limita competențelor profesionale.
   Am întocmit registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu, conform
atribuțiilor activităților desfașurate.
   Am  elaborat  rapoartele  de  activitate  zilnică  în  apicația  on-line
AMCMSR.gov.ro.,  cu  respectarea  confidențialității  datelor  personale  și  a
diagnosticului medical al beneficiarilor.
   Am  realizat  catagrafia  populației  din  colectivitatea  mea  locală  și  am
identificat  persoanele  vulnerabile,  cu  risc  medico-social,  cu  prioritate  copiii,
gravidele, lăuzele și femeile de vârsta fertilă.

Data:10.01.2023                                                          
                                                                       Asistent medical comunitar, 
                                                                         NECHITA Maria – Mihaela



Anexa nr. 2 
la proiectul de hotărâre nr. 5/ 2023

Raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate
în satul Oglinzi, comuna Răucești în perioada Ianuarie-Decembrie 2022

Asistența medicală comunitară este asigurată în conformitate cu prevederile art. 8 alin.
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 180/2017 privind transferul asamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul  Sănătății  Publice  către  autoritățile  administrației  publice  locale  prin  activități  și
servicii medicale, furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale.

În perioada Ianuarie-Decembrie 2022 activitatea asistentului medical comunitar, din
cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară – sat Oglinzi, Comuna Răucești - a
avut următoarele direcții:

Promovarea  unor  atitudini  și  comportamente  favorabile  unui  stil  de  viață  sănătos:
informarea asupra igienei alimentației; identificarea nivelului de cunoștințe și a nevoilor de
educație referitoare la o viață sănătoasă.

Promovarea  sănătății  reproducerii  și  a  planificării  familiale:  informarea,  consilierea
asupra bolilor cu transmitere sexuală; consilierea femeilor fertile între 15 ani și 45 ani.

Educarea comunității pentru sănătate:
- Medierea  relației  dintre  persoanele  vulnerabile  din  punct  de  vedere  medical  și

social și medical de familie;
- Informarea și consilierea asupra necesității vaccinărilor copiilor;
- Consilierea  și  îngrijirea  persoanelor  cu  boli  oncologice  și  consilierea  membrilor

familiei bolnavilor;
- Informarea privind riscurile de boală, mobilizarea și însoțirea membrilor comunității

la acțiuni de sănătate publică (campanii de informare,educare și conștientizare din
domeniul promovării sănătății);

- Consiliere  preconcepțională  în  privința  stilului  de  viață  sănătos  pentru  buna
desfășurare  a  sarcinii,  respect:  renunțare  la  fumat,  greutate  preconcepțională
adecvată, nutriție și redirecționare către un specialist;

- Desfășurarea campaniei “Protejează-ți sănătatea! Sănătatea reproducerii – Dreptul
și responsabilitatea ta” - februarie 2022- prin distribuirea de pliante subliniid celor
ce doresc să rămână însărcinate că o sarcină sănătoasă depinde de starea sănătății
încă de dinainte de a rămâne însărcinată;

- Distribuirea de pliante și postere privind campania „Luna Națională de informare
despre  VACCINARE  –  aprilie  2022”  și  celebrarea  ”Săptămânii  Europene  a
Vaccinării” prezentând beneficiile vaccinării;

- Distribuirea de pliante și postere în cadrul campaniei „Ai grijă de sănătatea ta! Un
stil de viață sănătos și controlul comportamentelor cu risc îți măresc șansele de a
nu deveni pacient oncologic!” - mai 2022;

- Promovarea campaniei ,,Luna Națională a informării despre efectele consumului de
alcool” și informarea posibilității de testare a consumului personal de alcool – iunie
2022 ;

- Distribuirea de pliante și postere, informarea populației privind protecția solară în
campania ,,Protecția solară – un pas important spre sănătate! ” – august 2022 ;

- Desfășurarea  campaniilor  ,,Hipertensiunea  arterială”  și  ,,Igiena  școlară”  prin
distribuirea de pliante, postere și informarea populației privind riscurile HTA dar și
măsurile  de igienă care trebuiesc respectate în colectivitate – septembrie 2022;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191448
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191080
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191080


- Distribuirea  de  pliante  în  cadrul  campaniei  ,,Alimentația  sănătoasă  pentru  toți!
Importanța  consumului  de  cereal  integrale. ”  și  informarea  populației  privind
importanța vaccinării antigripale – octombrie 2022;

- Distribuirea de pliante în campania ,,Tutunul și riscul asociat pentru sănătate” și
chestionarea unor beneficiari privind consumul de tutun – noiembrie 2022;

- Distribuirea de pliante și informarea populației privind bolile transmisibile: HIV, TB
și hepatite – decembrie 2022.

Alte activități:
- Deplasarea cu echipa DSP Neamț la locuințele a 3 familii  vulnerabile în vederea

efectuării dezinfecției – cazuri Hepatită virală;
- Furnizarea  de  servicii  medicale  de  profilaxie  primară,  secundară  și  terțiară

membrilor comunității, în special persoanelor provenind din grupuri vulnerabile;
- Administrare  de  tratamente,  în  limita  competențelor  profesionale,  conform

prescripției medicului de familiei sau medicului specialist, cu respectarea procedurii
de  manipulare  a  deșeurilor  medicale,  respectiv  depozitarea  deșeurilor  medicale
rezultate din  administrarea tratamentelor  prescrise  de medic,  precum și  ținerea
evidenței manevrelor terapeutice, în limita competențelor profesionale;

- Distribuire  de  alimente  neperisabile  persoanelor  din  grupurile  vulnerabile,  în
perioada cât a fost instituită carantina, împreună cu autoritățile locale și asistentul
social;

- Participarea  la  realizarea  planului  comun  de  intervenție  al  echipei  comunitare
integrate,  din  perspectiva  serviciilor  de  sănătate,  și  coordonarea  implementării
intervențiilor  integrate;  participarea  la  monitorizarea  intervenției  și  evaluarea
impactului, din perspectiva medicală și a serviciilor de sănătate;

- Efectuarea  triajului  epidemiologic  în  unitățile  școlare  din  comunitate  pe  durata
cursurilor, în limita competențelor profesionale.

Asistent medical comunitar,
Ecaterina LUCA



NR. CRT. ID Organizator Trimestrul Data actiunii An Luna Zi Data introducerii Introdus de
1 178501 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 1 1/28/2022 2022 1 28 2/3/2022 17:41 NTamcRCS01
2 183932 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 1 2/21/2022 2022 2 21 3/9/2022 22:33 NTamcRCS01
3 188322 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 1 3/28/2022 2022 3 28 4/8/2022 14:39 NTamcRCS01
4 191568 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 2 4/29/2022 2022 4 29 5/4/2022 15:42 NTamcRCS01
5 196627 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 2 5/31/2022 2022 5 31 6/7/2022 9:14 NTamcRCS01
6 201874 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 2 6/27/2022 2022 6 27 7/12/2022 11:02 NTamcRCS01
7 202049 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 2 2022-06-31 2022 6 31 7/13/2022 12:03 NTamcRCS01
8 205857 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 3 7/29/2022 2022 7 29 8/8/2022 13:13 NTamcRCS01
9 209560 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 3 8/19/2022 2022 8 19 9/6/2022 11:17 NTamcRCS01

10 213969 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 3 9/23/2022 2022 9 23 10/6/2022 11:05 NTamcRCS01
11 215156 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 3 9/26/2022 2022 9 26 10/17/2022 9:41 NTamcRCS01
12 218262 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 10/26/2022 2022 10 26 11/7/2022 10:30 NTamcRCS01
13 218265 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 10/31/2022 2022 10 31 11/7/2022 10:35 NTamcRCS01
14 219629 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 10/31/2022 2022 10 31 11/17/2022 6:17 NTamcRCS01
15 222612 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 11/28/2022 2022 11 28 12/8/2022 10:59 NTamcRCS01
16 222617 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 11/29/2022 2022 11 29 12/8/2022 11:06 NTamcRCS01
17 225344 Nechita Maria Mihaela Trimestrul 4 12/27/2022 2022 12 27 12/31/2022 11:53 NTamcRCS01



Judet Zona de responsabilitate Oras Comuna Sat Locatia Participanti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Raucesti Pacienti 
Neamt Comuna Raucesti - Comuna Raucesti Raucesti Comuna Raucesti 10 paciente
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Scoala Elevii clasei a I a.
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliul pacientelor Trei mamici
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti S2coala Generală Raucesti Elevii Clasei a VIII a.
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucest - Raucsti Raucsti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Comuna Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti 
Neamt Comuna Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti 
Neamt Comuna Raucesti - Raucsti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti
Neamt Comuna Raucesti - Raucesti Raucesti Domiciliu pacientului Pacienti



NR Participanti Colaboratori Tip actiune
11 Dr.Apostol Teodora Monica Ianuarie - Luna Amc ---
10 - Altele
14 Dr.stomatolog.Mihai Turcu Altele

3 Medicul de familie Altele
18 D na diriginta Altele
20 Medic de familie Altele
20 Medic de familie Altele
20 Pacienti Altele
20 - Altele
15 Medici de familie Altele
15 - Altele
20 - Altele
20 - Altele
20 - Altele
20 - Altele
20 - Altele
20 - Altele



Tema Ora inceperii Durata
Sănătatea mintală.Protejati sănătatea mintală. 14:00:00 2ore.
Sănătatea reproducerii,dreptul s2i responsabilitatea ta 14:00:00 1ora
Igiena orala 11:00:00 1h
Important2a vaccinării 14:00:00 1h
Stil de viat2ă sănătos 12:00:00 1ora
Efectele consumului de alcool 12:00:00 4h
Canicula,o problema a tuturor. 12:00:00 4h
Efectele activităt2ii fizice 14:00:00 2h
Protectia sanitara,un pas important spre sănătate. important 12.00.00 2h
Ai grija de ochii tai.Nu t2i neglija sănătatea vederii. sănătatea 14:00:00 1h
Prevenirea hipertensiunei arteriale 14:00:00 2h
Gripa sezoniera 14:00:00 2h
Alimentat2ia sănătoasă pentru toti 14:00:00 2h
Alimentat2ia sănătoasă pentru toti. 13:00:00 2h
Tutunul s2i riscul pentru sănătate 14:00:00 2h
Diabetul zaharat. 14:00:00 2h
Bolile transmisibile HIV,Hepatite s2i Tuberculoza 14:00:00 2h



Date selectate de:NTamcRCS01

Data selectiei: 2023-01-11 20:52:18

Perioada selectie: de la data de '2022-01-01 08:00:00' pana la data de '2022-12-31 17:00:00'

Tabel verificare creat automat de sistem

Tip indicator Indicatorul

AMC(Fisa generala) 02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani)

AMC(Fisa generala) 02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani)

AMC(Fisa generala) 04. Varstnic (peste 65 de ani)

AMC(Fisa generala) 05. Persoana neinscrisa la medicul de familie

AMC(Fisa generala) 07. Persoana varstnica fara familie

AMC(Fisa generala) 07. Persoana varstnica fara familie

AMC(Fisa generala) 08. Persoana varstnica cu nevoi medico-sociale

AMC(Fisa generala) 08. Persoana varstnica cu nevoi medico-sociale

AMC(Fisa generala) 11. Adult cu dizabilitati

AMC(Fisa generala) 12. Administrare medicamente persoane vulnerabi

AMC(Fisa generala) 12. Administrare medicamente persoane vulnerabi

AMC(Fisa generala) 13. Adult cu risc medico-social

AMC(Fisa generala) 13. Adult cu risc medico-social

AMC(Fisa generala) 14. Adult fara familie

AMC(Fisa generala) 14. Adult fara familie

AMC(Fisa generala) 15. Adult cu boli cronice

AMC(Fisa generala) 15. Adult cu boli cronice

AMC(Fisa generala) 16. Varstnic cu boli cronice

AMC(Fisa generala) 16. Varstnic cu boli cronice

AMC(Fisa generala) 24. Lauza

AMC(Fisa generala) 25. Adult (fara probleme medico-sociale)

AMC(Fisa generala) 25. Adult (fara probleme medico-sociale)

AMC(Fisa generala) 27. Caz tratament paliativ (faza terminala)

AMC(Fisa generala) 27. Caz tratament paliativ (faza terminala)

Copil(Fisa raportare) 01. Nou-nascut (0-27 zile)

Copil(Fisa raportare) 04. Caz boala infectioasa

Copil(Fisa raportare) 04. Caz boala infectioasa

Copil(Fisa raportare) 05. Copil cu boala cronica

Copil(Fisa raportare) 05. Copil cu boala cronica

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului

Copil(Fisa raportare) 12. Caz copil cu nevoi medicale speciale

Copil(Fisa raportare) 14. Caz copil abandonat

Copil(Fisa raportare) 16. Caz social

Copil(Fisa raportare) 16. Caz social

Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti

Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti



Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti

Copil(Fisa raportare) 22. Vaccinat conform calendarului

Copil(Fisa raportare) 22. Vaccinat conform calendarului

Copil(Fisa raportare) 23. Anuntat la vaccinare

Copil(Fisa raportare) 23. Anuntat la vaccinare

Copil(Fisa raportare) 25. Copil din familie monoparentala

Copil(Fisa raportare) 32. Copil neinscris la MF

Copil(Fisa raportare) 34. Triaj epidemiologic

Gravida(Fisa raportare) 12. Gravida consiliata

Gravida(Fisa raportare) 12. Gravida consiliata

Total servicii

AMC(Fisa generala) Beneficiar nou

Total 69

01. Copil 0-18 ani 0

02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) 4

03. Femeie care utilizeaza metode contraceptive 0

04. Varstnic (peste 65 de ani) 0

05. Persoana neinscrisa la medicul de familie 4

06. Caz de violenta in familie 0

07. Persoana varstnica fara familie 1

08. Persoana varstnica cu nevoi medico-sociale 4

09. Adult cu TBC 0

10. Adult cu HIV/SIDA 0

11. Adult cu dizabilitati 0

12. Administrare medicamente persoane vulnerabi 8

13. Adult cu risc medico-social 7

14. Adult fara familie 1

15. Adult cu boli cronice 13

16. Varstnic cu boli cronice 23

17. Varstnic cu TBC 0

18. Varstnic cu dizabilitati 0

19. Varstnic cu tulburari mintale si de comportame 0

20. Varstnic consumator de substante psihotrope 0

21. Adult cu tulburari mintale si de comportament 0

22. Adult consumator de substante psihotrope 0

23. Mama minora 0

24. Lauza 0

25. Adult (fara probleme medico-sociale) 2

26. Anuntare pentru screening populational 0

27. Caz tratament paliativ (faza terminala) 2

28. Planificare familiala 0

29. Consiliere preconceptionala 0



Gravida(Fisa raportare) Total

01. Gravida cu probleme sociale 0

02. Gravida cu probleme medicale (sarcina cu risc) 0

03. Gravida care a efectuat consultatii prenatale 0

04. Mama minora 0

05. Lauza 0

06. Avort spontan 0

07. Avort medical 0

08. Nastere inregistrata la domiciliu 0

09. Gravida minora 0

10. Gravida neinscrisa la MF 0

11. Gravida inscrisa de AMC la MF 0

12. Gravida consiliata 2

13. Diagnosticare precoce a sarcinii 0

14. Ingrijiri prescrise de medic 0

Copil(Fisa raportare) 0-1an

Total 17

01. Nou-nascut (0-27 zile) 2

02. Prematur 0

03. Copil alimentat exclusiv la san 0

04. Caz boala infectioasa 8

05. Copil cu boala cronica 0

06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 0

07. Caz profilaxie anemie (fier) 0

08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 3

09. Caz HIV/SIDA 0

10. Caz TBC in tratament 0

11. Toxicoman 0

12. Caz copil cu nevoi medicale speciale 0

13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-fara certif 0

14. Caz copil abandonat 0

15. Caz copil dezinstitutionalizat 0

16. Caz social 2

17. Caz copil parasit 0

18. Copil abuzat 0

19. Deces la domiciliu 0

20. Deces la spital 0

21. Copil cu parinti migranti 1

22. Vaccinat conform calendarului 0

23. Anuntat la vaccinare 1

24. Copil contact TBC 0

25. Copil din familie monoparentala 0



26. Copil cu dizabilitati 0

27. Copil cu tulburari mintale si de comportament 0

28. Copil consumator de substante psihotrope 0

29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico-sociale) 0

30. Anuntare pentru screening populational 0

31. Caz tratament paliativ (faza terminala) 0

32. Copil neinscris la MF 0

33. Copil inscris la MF 0

34. Triaj epidemiologic 0



Tabel verificare creat automat de sistem

clasificatia Total

Beneficiar monitorizat 9

Beneficiar nou 4

Beneficiar monitorizat 2

Beneficiar nou 4

Beneficiar monitorizat 12

Beneficiar nou 1

Beneficiar monitorizat 55

Beneficiar nou 4

Beneficiar monitorizat 1

Beneficiar monitorizat 574

Beneficiar nou 8

Beneficiar monitorizat 17

Beneficiar nou 7

Beneficiar monitorizat 9

Beneficiar nou 1

Beneficiar monitorizat 36

Beneficiar nou 13

Beneficiar monitorizat 115

Beneficiar nou 23

Beneficiar monitorizat 1

Beneficiar monitorizat 1

Beneficiar nou 2

Beneficiar monitorizat 39

Beneficiar nou 2

0-1an 2

0-1an 8

1-5 ani 3

1-5 ani 1

5-18 ani 5

0-1an 3

1-5 ani 7

5-18 ani 1

5-18 ani 1

5-18 ani 2

0-1an 2

5-18 ani 11

0-1an 1

1-5 ani 1



5-18 ani 9

1-5 ani 1

5-18 ani 18

0-1an 1

5-18 ani 2

5-18 ani 4

1-5 ani 1

5-18 ani 15

Trimestrul II de sarcina 1

Trimestrul III de sarcina 1

Total servicii 1041

Beneficiar cu ref/asis. social Beneficiar monitorizat

0 871

0 0

0 9

0 0

0 2

0 0

0 0

0 12

0 55

0 0

0 0

0 1

0 574

0 17

0 9

0 36

0 115

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 39

0 0

0 0



Trimestrul I de sarcina(sau neclasificabil) Trimestrul II de sarcina

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

1-5 ani 5-18 ani

14 68

0 0

0 0

0 0

3 0

1 5

0 0

0 0

7 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 2

0 0

0 11

0 0

0 0

0 0

0 0

1 9

1 18

0 2

0 0

0 4



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 15



Tabel verificare creat automat de sistem



Trimestrul III de sarcina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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