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HOTĂRÂREA NR.16
Din 27 Februarie 2014
privind aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă
medicală comunitară derulate in oraşul Buftea pe
semestrul li al anului 2013
Consiliul Local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea;
•
Raportul de specialiate al Direcţiei Asistenţă Socială;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local: Comisia Juridică şi de Disciplină;
Comisia pentru Muncă şi Protectie Socială; Comisia pentru Învătământ, Sănătate, Familie;
• În conformitate cu prevederile 'art.11 alin. 2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/ 2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.162/2008 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. (2), pct. 3 alin. (9), ale art.
45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală
derulate în oraşul Buftea pe semestrul li al anului 2013, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

comunitară,

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, Direcţiei Asistenţă
Socială şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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RAPORT

privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate
în oraşul Buftea pe semestrul II al anului 2013

de Urgenţă a Guvernului Nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale şi H.G.R. Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
Nr. 162/2008 serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară se desfăşoară în cadrul
serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale.
În conformitate cu dispoziţiile art. 11, alin (2) din ordonanţa sus-amintită, Direcţia Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului Local Buftea, elaborează semestrial un raport privind serviciile şi
activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate şi îl prezintă consiliului local, precum şi
unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.
Compartimentul Asistenţi medicali şcoli, comunitari, mediatori din cadrul Direcţiei Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului Local Buftea a fost constituit în baza O.U.G. Nr. 162/2008 şi
H.G.R. Nr. 56/2009, prin Hotărârea Consiliului Local Buftea Nr. 5/2010.
În conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Ilfov şi
Primăria oraşului Buftea reprezentată prin primar, înregistrat sub nr.8429/03.06.2009, s-a efectuat
preluarea persoanelor care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, astfel: 2 mediatori
sanitari, 1 medic şcolar, 3 asistenţi medicali din cabinetele medicale şcolare, 2 asistenţi medicali
comunitari.
Prin

Ordonanţa
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În prezent, îşi desfăşoară activitatea 1 mediator sanitar (1 mediator sanitar aflându-se în
concediu creştere şi îngrijire copil), 1 medic şcolar, 2 asistenţi medicali din cabinetele medicale
şcolare, 2 asistenţi medicali comunitari.
Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari
se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin
Ministerul Sănătăţii.
Conform prevederilor legislaţiei sus-menţionate, asistenţa medicală comunitară cuprinde
ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la
nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelelor medico-sociale ale individului, în vederea
menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă, obiectivele generale ale acestor servicii şi activităţi
constând în:
a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate
nevoilor comunităţii;
d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
e) asigurarea efectuării activităţilor şi a eficienţei utilizării resurselor.
În vederea relalizării obiectivelor sus-menţionate, art. 6 din O.U.G. Nr. 162/2008, stabileşte
activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, după cum urmează:
a) educarea comunităţii pentru sănătate - medierea relaţiei dintre beneficiarii de etnie romă şi
medicii de familie, informarea asupra necesităţii vaccinărilor, utilităţii tratamentului medicamentos,
precum şi asupra igienei personale, educarea mamelor pentru măsurarea pemperaturii intrarectale la
sugari;
b) promovarea sănătăţii reproduceri şi a planificării familiale;
c) promovarea unor atitudinini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asiguraea unui mediu de viaţă sănătos;
e) activităţi de prevenire profilaxie primară, secundă şi terţială;
f) activităţi medicale curative, la domiciliul, complementare asistenţei medicale pnmare,
secundare şi terţiale;
g) activităţi de consiliere medicală şi socială;
h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului ş1
mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
i) activităţi de recuperare medicală.
Conform art. 8 din O.U.G. Nr. 162/2008, serviciile şi activităţile de asistenţă medicală
comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi
mediatorul sanitar.
Atribuţiile mediatorului sanitar, respectiv ale asistentului medical comunitar, sunt stabilite
prin H.G.R. Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. Nr.
162/2008.
Astfel, conform art. 6 din H.G.R. Nr. 56/2009, mediatorul sanitar are următoarele atribuţii:
a) cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi comunitatea de romi din care
face parte;
b) facilitează comunicarea între membrii comunităţii de romi şi personalul medico-sanitar;
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însoţeşte

gravidele şi lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice
şi post-partum; Ie explică necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi Ie
la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre

sanitare;
d)

exprimă noţiunile

tradiţional

al

c)
prenatale

catagrafiază

comunităţii

de bază
de romi;

şi

avantajele

planificării

familiale, încadrat în sistemul cultural

e) catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii de romi;
f) explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;
g) promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
h) urmăreşte înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titular sau
suplimentare;
i) sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor la populaţia
infantilă din comunităţile de romi şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta cuprinsă între 07 ani;
j) explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi
procesul prin care poate fi obţinută calitatea de sigurat;
k) explică avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează
în comunitatea de romi măsurile de romi, măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
1) facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciul de
ambulanţă şi însoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
m) mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la activităţile de sănătate publică: campanile
de vaccinare, companiile de informare, educare şi constientizare din domeniul promovării sănătăţii,
acţiuni de depistare a bolilor cornice etc.; explică rolul şi scopul acestora;
n) participă la depistarea activă a cazurilor de tuderculoză şi a altor boli transmisibile, sub
îndrumarea mediului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică
judeţene sau a municipiului Bucureşti;
o) la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strict a acestora, explică rolul
tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia şi supraveghează
administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu
tuberculoză;

p) însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor
epidemic, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul
măsurilor de urmărit;
q) semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii:
focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igienă a apei etc.;
r) semnalează în scris direcţiile de sănătate publică judeţene problemele identificate privind
accesul membrilor comunităţii rome pe care o deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală
primară:

(I) imunizări, conform programului naţional de imunizări;
(II) examen de bilanţ al copilului cu vârsta cuprinsă între O-7 ani;
(III) supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului
(IV) depistarea activă a cazurilor de TBC;

Sănătăţii;
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(V) asistenţă medicală de urgenţă;
(VI) informarea asistentului social cu privire Ia cazurile potenţiale de abandon al copiilor.
În perioada iulie - decembrie 2013, mediatorul sanitar şi-a dus Ia îndeplinire atribuţiile care îi
revin conform legii, facilitând accesul non discriminatoriu al persoanelor din grupul ţintă la serviciile
de sănătate publică şi contribuind la îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile sanitare/medicale şi
beneficiar.
Astfel, potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare, mediatorul sanitar şi asistentul
medical comunitar a desf'aşurat, în perioada iulie - decembrie 2013, conform rapotărilor lunare
transmise către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, următoarele activităţi:
Iulie - Decembrie 2013
Asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar şi-a desfăşurat activitatea în comunităţile
din Buftea, sub coordonarea Direcţiei Asistenţă Socială şi a medicilor de familie.
Număr personae cartagrafiate: 2172, din care:
copii: 556
adulţi: 1209
Număr femei de vârstă reproductivă: 437
Persoane identificate f'ară acte de identificare: 3
Număr acte identitate obţinute: 3
Număr persoane identificate fără medic de familie: 115
Număr persoane înscrise fărăr medic de familie: 24
Număr femei gravide identificate: 18
Număr femei gravide înscrise pe lista medicului de familie: Număr de copii nevaccinaţi identificaţi: 11
Număr de copii vaccinaţi: 240
Număr de boli contagioase/transmisibile identificate în comunitate: scabie -, pediculoză 22, şi
altele.
Persoane bolnave identificate:
Număr persoane bolnave de TBC: 11
Număr persoane bolnave de hepatită (A, B, C): 5
Alte boli: afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni pulmonare (silicoză), diabet zaharat;
A fost efectuată 1 şedinţă de educaţie pentru sănătate, la care au participat cca 50 persoane.
Alte probleme întâmpinate:
- refuzul medicilor de familie de a înscrie pe listele proprii pacienţi care nu se mai află în
evidenţă unui cabinet medical, accesul membrilor comunităţilor de romi la serviciile de sănătate
publice fiind pe cale de consecinţă redus.
În cursul semestrului II al anului 2013 au beneficiat de asistenţă medicală comunitară un
număr total de 336 beneficiari, respectiv 151 copii, 70 persoane adulte, 70 persoane cu handicap şi 45
persoane vârstince, ponderea cea mai mare fiind din rândul celor cu nivel economic scăzut, nivel
educaţional scăzut, precum şi cei cu risc de excluziune socială.
Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare la nivelul oraşului Buftea
sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute de lege în acest domeniu.
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Menţionăm că

persoanele şi familiile beneficiare de serviciile şi activităţile de asistenţă
medicală comunitară au fost recomandate de medicii de familie sau se află în evidenţa Direcţiei
Asistenţă Socială, ca beneficiari de prestaţii şi servicii sociale.
De asemenea, s-au acordat servicii de asistenţă medicală şi la solicitarea directă a cetăţenilor
oraşului Buftea.
Programul de activitate a personalului de asistenţă medicală comunitară se desfăşoară de luni
până vineri, între orele 8-16. În acest interval orar se efectuează vizite la domiciliul beneficiarilor şi
la cabinetele medicilor de familie.
Direcţia

Asiste

ţă Socială
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