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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

ORDINE DE ZI

sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţul Bacău

1. „Situaţie privind implementarea Programului Naţional de vaccinare în judeţului 

Bacău".

Prezintă dna -  Cecilia Lucaci -  şef departament -  Direcţia de Sănătate Publică Bacău.

2. Diverse

PREFECT, PREŞEDINJE,

VALENTIN IVANCEA

PAUL CLAUDIU COTIRLET

Redactat: consilier asistent Onisei V.

f ' l



D.S.P.J,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
Operator de date cu caracter personal nr.14781 BA CAU

A/r- /ÎM t/# - /o Zor)

Către,

Instituţia Prefectului- Judeţul Bacău

Urmare adresei dvs. înregistrată la DSP Bacău cu nr. 21666/9.11.2019, vă transmitem 

materialul cu tema “Situaţie privind implementarea Programului Naţional de Vaccinare in 

Judeţul Bacău” care va fi prezentat in şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 

29.10.2019.

Cu stimă,

Ec.

Nume, Prenume Funcţia Data Semnătura

Elaborat Dr Lucaci Cecilia Sefcomp. EPS 16.10.2019

Director executiv 

Alin-n r̂lhne NĂSTASĂ
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU

Operator de date cu caracter personal nr.14781
B A C A U

SITUAŢIE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 

VACCINARE ÎN JUDEŢUL BACĂU

Subprogramul 1.1: Programul naţional de imunizare (PNI) face parte din cadrul 

PN I. :PROGRAME NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, derulate la nivelul 

DSP Bacău prin Compartimentul de Prevenire şi Supraveghere a BolilorTransmisibile.

în cursul anului 2018, au fost alocaţi şi s-a cheltuit suma de 1.920.594 lei, iar 

pentru anul 2019, până la Suna octombrie 2019 inclusiv, suma angajată este de 

1.470.760 lei.

Activităţile desfăşurate în cadrul programului naţional de imunizare: 

o  asigurarea preluării, a transportului, a depozitării şi distribuirii vaccinurilor şi a 

materialelor sanitare necesare efectuării imunizărilor către furnizorii de servicii de 

inoculare a vaccinurilor; 

o a fost asigurată funcţionarea sistemului de supraveghere at Reacţiilor Adverse 

Post Imunizare; nu au fost înregistrate cazuri; 

o au fost verificate condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de înregistrare şi de 

raportare a imunizărilor, modul de asigurare a condiţiilor de administrare în 

maximă siguranţă a vaccinurilor la nivelul cabinetelor medicale; 

o  raportarea lunară şi trimestrială a vaccinarifor, a stocurilor pentru fiecare tip de 

vaccin;

o  asigurarea instruirii personalului medical care participă la efectuarea vaccinărilor 

(si pentru situaţii particulare -  născuţi/ întorşi din străinatate, copii din grupuri 

populaţionale defavorizate) şi a asistenţilor medicali comunitari cu privire la 

modul de realizare şt raportare a imunizărilor; 

o  asigurarea realizării catagrafiilor, estimarea necesarului de doze de vaccinuri; 

o  încheierea contractelor de furnizare de servicii de vaccinare cu cabinetele 

medicale de medicină de familie, cu spitalele şi unităţile sanitare private în care 

au loc naşteri;
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o încheierea contractelor cu cabinetele medicale de medicină de familie pentru 

plata serviciilor de vaccinare; 

o realizarea campaniei suplimentare de vaccinare ROR pentru copiii 9 - 1 1  luni, 

consecutiv epidemiei de rujeola; 

o realizarea în luna februarie a Anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 12 luni 

(copii născuţi în iulie 2017) iar în august a Anchetei de acoperire vaccinală la 

vârsta de 24 luni ( aceeaşi copii născuţi în iulie 2016);

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 24 (uni au fost 

urmatoanele:

Urban

Vaccinarea BCG -  AV = 95.95%;

Vaccinarea antihepatită B -  AV = 95.14% pentru 3 doze,

- AV = 98.38% pentru 2 doze,

- AV = 99.19% pentru 1 doza;

Vaccinarea DTPa -Hib -  VPI -  AV = 88.66 pentru 3 doze,

- AV = 95.95% pentru 2 doze,

- AV = 99.19% pentru 1 doza;

Vaccinarea ROR -  AV = 96.35% pentru 1 doza;

Procentul copiilor de 24 luni nevaccinati 
conform vârstei URBAN

4 .05% 4 .86% 11.34% 11.34%1134%

100%

80%

60%

40%

20% " t J  IU  ■ %  n e v a c c in a t i co n fo rm
vârstei

■ %  v a c c in a ţ i co n fo rm  
BCG  A H B D T P a Mib V PI R O R  v â rs te i

B A C A U

www.ms.rowww.aspjbacau.ro

http://www.ms.rowww.aspjbacau.ro


M INISTERUL SANATATII
r

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU

Operator de date cu caracter personal nr.14781

Principala cauză a nevaccinârii în conformitate cu vârsta în mediul urban a 

constat în “refuzul părinţilor” şi existenţa unor contraindicaţii medicale temporare:

Motivele de nevaccinare conform vârstei URBAN

o% o%
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Rural

Vaccinarea BCG -  AV = 95.78%;

Vaccinarea antihepatita B -  AV = 95.78% pentru 3 doze,

- AV = 97.46% pentru 2 doze,

- AV = 98.73% pentru 1 doza; 

Vaccinarea DTPa -Hib -  VPI -  AV = 95.78% pentru 3 doze,

- AV = 97.89% pentru 2 doze,

- AV = 99.57% pentru 1 doza; 

Vaccinarea ROR-AV = 97.46% pentru 1 doza;
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Procentul copiilor de 24 luni nevaccinati 
conform vârstei RURAL
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Principalele motive de nevaccinare în mediul rural au constat în “refuzul 

părinţilor/ aparţinători Io r" şi în “neprezentare”:
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La nivelul judeţului Bacău au fost pregătite şi realizate campanii suplimentare de 

vaccinare RRO în teritoriile cu acoperire vaccinată antirujeolica scăzuta, în comunităţi cu 

compieanţă scăzută la imunizare, în vederea sistării evoluţiei epidemice a rujeolet în 

teritoriul judeţului nostru. Pregătirile au fost demarate în iunie, cu sprijinul Ministerului 

Sănătăţii, OMS, UNICEF; vaccinarea a debutat la începutul lunii iulie, Au fost stabilite 

relaţii de parteneriat cu UAT-urile din judeţ, cu Colegiul Medicilor, cu Asociaţia Medicilor 

de Familie, şi s-au desfăşurat întâlniri de promovare a activităţilor de vaccinare. 

Rezultatele au fost urmafoarefe.

Buhusi ( Colonia Bistriţei, Orbie, Marginea) catagrafiaţi = 413, vaccinaţi = 222; 

100 plecaţi strainatate + 43 statut incert

=> 48 restantieri după prima etapa de vaccinare

Valea Seacă -  ctg = 143, vacc = 73, plecaţi = 44, refuzuri = 20 => 6 restanţieri 

după prima etapă de vaccinare.

Coţofanesti (Bâlca. Coţofănesti, Tamaşoaia, Borsani) ctg = 310, vacc = 295 cu 

ROR (din care 176 în 11-12.07.2018) => 15 restanţieri după prima etapa de vaccinare;

P. Negustorului, corn. Blăgesti

Ctg = 137, vacc = 55 cu ROR

Succesul campaniilor de vaccinare "door to door” la nivelul judeţului Bacău a fost 

datorat implicării în primul rând a Ministerului Sănătăţii, care a lansat aceasta campanie 

la nivelul ţării, începând cu judeţul Bacău şi care a stabilit împreună cu partenerii 

implicaţi: UNICEF şi OMS, transmiterea unor mesaje de promovare a vaccinarii în rândul 

populaţiei generale, dar mai ales pentru grupurile vulnerabile ( au fost create materiale 

de informare pe suport video).
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