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Tabelul nr. 1. Indicatori  fizici şi de eficienţă

0 1 3 5 6=5/3

A
Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 

1
Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil

1.1
Activităţi derulate prin secţii şi compartimente de obstetrică-ginecologie din 

unităţi sanitare active în iniţiativa "Spital prieten al copilului"

1.1.1
Număr de persoane instruite

1.1.2
Număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere 

1.1.3 Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, ale  materialelor informative privind 

“Promovarea Alăptării” şi iniţiativa "Spital prieten al copilului"

1.2 Activităţi derulate prin IOMC; INSP Bucureşi

1.2.1 Număr de persoane instruite

1.2.2
Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, ale  materialelor informative specifice

2
Profilaxia anemiei feriprive la gravidă

2.1
număr de gravide beneficiare ale intervenţiei

3 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază 

de lapte matern prin administrare de lapte praf

3.1 Număr de copii beneficiari

4 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

4.1 Număr copii beneficiari 462 55257.17 119.60

5 Profilaxia anemiei feriprive la sugar

5.1 Număr de copii beneficiari de administrare profilactică a preparatelor de fier 375 3543.75 9.45

6 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului

6.1 Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 480 2457.6 5.12

B Subprogramul de sănătate a copilului

1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau 

alte patologii grave în perioada perinatală

1.1 Număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi beneficiare 1 106960.8 106960.8

1.3 Număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile intervenţiei în secţii/compartimente de 

terapie intensivă 737 106960.8 145.13

1.4 Număr de nou-născuţi transportaţi cu unităţi de transport neonatal 612 751409 1,227.79

1.5 Număr copii la care s-a administrat surfactant 39 33574.72 860.89
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2 Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru 

fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi profilaxia distrofiei la copiii 

diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente 

cu destinaţie medicală specială

2.1  Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice 

pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital

2.1.1 Număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 110831 1691359.17 15.26

2.1.2 Număr copii care au primit dietă specifică pentru fenilcetonurie 60 696142.29 11,602.37

2.2
Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, 

prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială

2.1 Număr de copii beneficiari 15 88964.38 5,930.96

3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal

număr nou-născuţi la care s-a efectuat screening pentru depistarea deficienţelor de 

auz, dintre  care: 1504 11716.86 7.79

procent nou-născuţi cu risc la care s-a efectuat screening pentru depistarea 

deficienţelor de auz 12-15% 0 0

4 Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, 

laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor

4.1 Număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei 973 66392.92 68.24

4.2 Număr prematuri beneficiari ai laserterapiei 75

5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic  precoce,  

precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

5.1

Număr de copii la care s-au facut  teste specifice pentru controlul astmului bronşic
1050 121049.5 115.29

5.2 Număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 590 75286.58 127.60

5.3 Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de 

dietă specifică 42 55625.4 1,324.41

5.4 Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză 314 35330 112.52

5.5 Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 50 145457.88 2,909.16

5.6 Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale 755 88000 116.56

5.7 Număr de copii la care s-au facut teste specifice  pentru diagnosticul de  hepatită 

cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii 797 88600.4 111.17

6  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice 

cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de 

cauze multifactoriale

6.1 Număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică 10 14000 1,400.00

6.2 Număr copii cu paralizii cerebrale care au beneficiat de electrostimulare

6.3
Număr de copii diagnosticaţi precoce cu fenomenele paroxistice, tulburări motorii, 

întârzieri neurpsihomotorii investigati complex pentru diagnostic precoce

6.4 Număr registre 0 0 0

7  Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de 

infecţie

7.1 Număr nou născuţi la care s-a efectuat administrarea de anticorpi monoclonali, din 

care: 83 141384 1,703.42

7.1.1 Prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de gestaţie 78

7.1.2 Nou - născuţi cu afecţiuni congenitale de cord 4

1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială 

1.1 Număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie, beneficiari ai 

programului 48 621.95 12.96

1.2 Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, a  materialelor informative privind 

planificarea  familială 0 0 0

2
Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză  



2.1 Număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, 

multiplicate în formă actualizată 35830 89913.36 2.51

3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal şi sfat 

genetic  

3.1 Număr gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test 335 50250 150.00

3.2 Număr de examene citogenetice efectuate pe celule fetale

3.3 Număr de copii cu defecte congenitale exploraţi genetic 310 155000 500.00

4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

4.1 Număr de beneficiare vaccinate cu imunoglobulină specifică 253 107991.5 426.84


