
PLAN DE ACTIUNE ANUL 2022 

ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA 

 

Obiectivul 1. Identificarea activa, colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, a problemelor medico-sociale ale comunitatii si in special, ale 
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, facilitarea accesului la servicii medicale. 

 

Masuri Institutii responsabile Termen de 

indeplinire 

Interval de 

evaluare 

Buget  Indicatori/Observatii 

1.1 Identificarea persoanelor şi a grupurilor 
vulnerabile  d.p.d.v. medical social sau al sărăciei, 
respectiv sănătatea acestora şi respectiv, 
determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale 
acestora 

U.A.T GÂNGIOVA DECEMBRIE 2022 ANUAL Buget de stat 

Buget local 

Persoane catagrafiate 

Consemnare probleme 
sociale 

Sprijin emitere acte de 
identitate 

1.2 Identificarea  persoanelor neînscrise  pe listele   
medicilor de familie  şi transmiterea informaţiilor  
despre  acestea către  medicul de familie cu precădere 
a  copiilor şi a  gravidelor, în  scopul obţinerii  
calităţii de asigurat  de sănătate şi asigurării  
accesului acestora la servicii medicale. 

U.A.T GÂNGIOVA DECEMBRIE 2022 LUNAR Buget de stat 

Buget local 

Persoana  neînscrisă la 
medicul de familie 

1.3 Organizarea unor activităţi de stimulare a 
măsurilor de promovare a sănătăţii care să 
contribuie la creşterea accesului populatiei in special 
al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la 
servicii de sănătate publica. 

U.A.T GÂNGIOVA DECEMBRIE 2022 ANUAL Buget de stat 

Buget local 

Activități/ persoane 
informate 

1.4 Informarea populaţiei asupra dreptului la 
pachetul minimal de servicii de sănătate pentru 
persoanele care nu sunt incluse în sistemul 

U.A.T GÂNGIOVA DECEMBRIE 2022 ANUAL Buget de stat Persoane informate 



asigurărilor sociale de sănătate Buget local 

 

Obiectivul 2 : Promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în 
comunitate. 

Masuri Institutii responsabile Termen de indeplinire Interval de evaluare Buget  Indicatori/Observatii 

2.1 Desfăşurea de  
 Programe şi acţiuni 
 destinate protejării 
 sănătăţii, promovării 
sănătăţii şi în directă legătură 
cu determinanţi  ai stării de 
sănătate,  respectiv 
stil de viaţă, condiţii 
de mediu fizic si social , acces 
la servicii de sănătate si 
efectuarea de activități de 
educație pentru sănătate   în 
vederea adoptării unui stil de 
viață sanătos. 
 

U.A.T GÂNGIOVA 
  

Decembrie 2022 
  

Trimestrial 
  

Buget de stat 
 
Buget local 
  

Acțiuni /participanți 
  

2.2 Desfăşurarea diferitelor 
acţiuni  colective de pe 
teritoriul comunitatii: 
programe de screening 
populational si implementarea 
programelor nationale de 
sanatate, inclusiv mobilizarea 
populatiei pentru participarea 
la programele de screening si 
controalele medicale 
profilactice. 

U.A.T GÂNGIOVA 

  

Decembrie 2022 

  

Trimestrial 

  

Buget de stat 

 Buget local 

  

Acțiuni /participanți 

Anuntat screening 
populational 



2.3. Derularea unor campanii 
de educatie sanitara privind 
TBC, HIV/SIDA, BTS,etc. 

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Semestrial Buget de stat  

Buget local 

Activitati desfasurate/ 

participanti 

2.4 Desfasurarea de campanii 
de vaccinare a copiilor 
nevaccinati din comunitati.  

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Lunar Buget de stat  

Buget local 

Copil nevaccinat conform 
calendarului 

2.5 Desfasurarea campaniei de 
vaccinare uzuale conform 
Programului National de 
Imunizari.  

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Lunar Buget de stat  

Buget local 

Anuntati la 
vaccinare/vaccinat conform 
calendarului 

2.6 Cresterea prevalentei 
utilizarii planificarii familiale, 
in special in randul tinerilor, si 
implementarea de interventii 
adresate sanatatii femeii si 
copilului. 

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Trimestrial Buget de stat  

Buget local 

Femeie care utilizeaza  
metode de contraceptie 

2.7 Organizarea unor activitati 
de informare si consiliere a 
femeilor de varsta fertila 
privind sanatatea reproducerii, 
sanatatea mamei si a copilului, 
prevenirea si combaterea 
violentei domestice.  

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Trimestrial Buget de stat  

Buget local 

Femeie de varsta fertila(15-
45) 
Mama minora 
Planificare familiala 
Consiliere preconceptionala 
Caz violenta in familie 

 

 

Obiectivul 3 : Reducerea riscului si prevenirea imbolnavirilor asociate la persoanele vulnerabile 

 



Masuri Institutii responsabile Termen de indeplinire Interval de evaluare Buget  Indicatori/Observatii 

3.1 Supravegherea in mod 
active a starii de sanatate a 
sugarului si a copilului mic si 
efectuarea de vizite la 
domiciliul sugarilor cu risc 
medical sau social si urmarirea 
aplicarii masurilor terapeutice 
recomandate de medic. 

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Lunar Buget de stat  

Buget local 

Nou nascuti prematur 
Copil 0-18 ani(fara probleme 
medico-sociale) 

3.2 Promovarea alaptarii si 
practicilor corecte de nutritie  

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Lunar Buget de stat  

Buget local 

Copil alimentat exclusiv la 
san 

3.3. Semnalarea medicului de 
familie a cazurilor suspecte de 
boli transmisibile constatate cu 
ocazia activitatilor in teren si 
participarea la aplicarea 
masurilor de prevenire si 
combatere a eventualelor 
focare de infectii. 

UAT GANGIOVA Decembrie 2022 Lunar Buget de stat  

Buget local 

Caz boala infectioasa 

3.4 Monitorizarea si 
suprevegherea in mod activ a 
copiilor din evidenta speciala, 
respectiv evidenta privind 
tuberculoza, HIV/SIDA, boli 
rare, copii cu tulburari mintale 
si de comportament , 
consumatori de substante 
psihotrope, alte categorii 
inscrise in registre si evidente 
speciale 

UAT GANGIOVA 

  

  

Decembrie 2022 

 

  

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

   

Copil cu boala cronica 
Caz TBC in tratament 
Caz HIV/SIDA 
Numar copii boli rare 
Caz copil cu nevoi medicale 
special 
Copil cu tulburari mintale si 
de comportament 
Copil cu dizabilitati 
 
 

 

 

 

 

 



3.5 Identificarea, urmărirea şi 
supravegherea medicală a 
gravidelor cu risc medical sau 
social în colaborare cu medicul 
de fa milie şi cu asistenta 
medicală a acestuia, prin 
efectuarea de vizite periodice 
la domiciliul gravidelor şi al 
lăuzelor. 

UAT GANGIOVA 

  

  

Decembrie 2022 

 

  

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

   

 
Gravidă minoră  
Gravidă risc 
medical 
Gravidă cu 
probleme 
sociale 
Gravidă care a 
efectuat consul- 
taţii prenatale 
Gravida neinscrisa la 
medicul de familie  
Gravida consiliata 
Gravida inscrisa la AMC la 
medic familie 
Lauza  

 

 

 

 

 

 

3.6 Monitorizarea si 
supravegherea in mod activ a 
bolnavilor din evident speciala, 
respectiv evidenta privind 
tuberculoza, HIV/SIDA, boli 
rare, persoane  cu tulburari 
mintale si de comportament, 
consumatori de substante 
psihotrope, alte categorii de 
persoane supuse riscului sau cu 
afectiuni medicale inscrise in 
registre si evidente speciale. 

 

UAT GANGIOVA 

  

  

Decembrie 2022 

 

  

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

   
 Adult boli cornice 
Adult TBC 
Adult HIV/SIDA 
Adult boli rare 
Adult dizabilitati 
Adult cu tulburari mintale si 
de comportament 
Adult consumator de 
substante psihotrope 
 

3.7 Monitorizarea si 
supravegherea in mod active a 
varstnicilor din Evidenta 
speciala, respectiv evidenta 

UAT GANGIOVA 

  

Decembrie 2022 

 

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

Varstnic cu boli cornice 
Varstnic cu TBC 
Varstnic cu dizabilitati 
Varstnic cu tulburari mintale 



privind tuberculoza, persoane  
cu tulburari mintale si de 
comportament, consumatori de 
substante psihotrope, alte 
categorii de persoane supuse 
riscului sau cu afectiuni 
medicale inscrise in registre si 
evidente speciale. 

       si de comportament 
Varstnic consummator de 
substante psihotrope 
 
 

3.8 Efectuarea de vizite la 
domiciliu pentru asistenta 
medicala a varstnicului, in 
special a varstnicului singur, 
complementar asistentei 
medicale primare, secundare si 
tertiare. 

UAT GANGIOVA 

  

  

Decembrie 2022 

 

  

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

   

Varstnic fara familie(peste 65 
de ani) 

Varstnic cu nevoi medico-
sociale 

 

3.9 Furnizarea de servicii de 
asistenta-medicala de urgent in 
limita competentelor 
profesionale legale. 

UAT GANGIOVA 

  

  

Decembrie 2022 

 

  

Lunar 

  

Buget de stat  

Buget local 

   

Solicitar SAJ 
Administrare  
Tratament persoane 
vulnerabile 
 

        

 

 

          Presedinte de sedinta,                                                                                             Contrasemneaza pentru legalitate,   

           TIPARU DUMITRU                                                                                                      SECRETAR GENERAL     

                                                                                                                                                      SADOVEANU IOANA                                                                            

                                                                                                       

  
 


