
 
 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

         In perioada 04.12.2019 - 05.12.2019, Directia de Sanatate Publica a Judetului 
Timis impreuna cu reprezentanti ai Organizației Mondiale a Sănătății a organizat  trei 
intalniri  de lucru  si consultari cu  experti si  factori cheie locali,  avand  urmatoarele 
tematici:  

 rezistenta la antibiotice 
 prioritati pentru imbunatatirea vaccinarii 
 planul strategic national pentru sanatatea copiilor si adolescentilor. 

 
 La aceste intalniri au participat 52 invitati:   

●medici epidemiologi si bacteriologi  din cadrul Directiei de Sanatate Publica a 
Judetului Timis si ai Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara; 

●profesori universitari din cadrul UMF Timisoara; 
●medici de familie si conducerea Patronatului medicilor de familie Timis; 
●medici epidemiologi si infectionisti care fac parte din compartimentele de 

supraveghere  si control a infectiilor asociate actului medical din unitatile spitalicesti; 
● reprezentanti ai Institutiei Prefectului Judetul Timis,, DGASCP Timis, DSV-SA 

Timis; 
● reprezentanti ai organizatiei **Salvati Copiii Timisoara**. 

 
Biroul Organizației Mondiale a Sănătății a fost reprezentat de catre directorul 

Biroului OMS din Romania, un reprezentant OMS in Romania, precum si de catre medicul 
epidemiolog-coordonator al Programului National de vaccinare, din cadrul INSP Bucuresti. 
 
  Au fost discutate si prezentate prioritalile locale si propuneri pentru imbunatatirea 
acoperirii vaccinale si a promovarii vaccinarii, a administrarii judicioase a antibioticelor in 
vederea reducerii rezistentei la antibiotice, precum si propuneri privind strategiile de 
supraveghere a starii de sanatate a copiilor si tinerilor .  
 

In urma discutiilor avute, si in baza acestor propuneri, reprezentantii Organizației 
Mondiale a Sănătății vor elabora  o noua versiune a planului strategic national privind 
sanatatea copiilor si adolescentilor, precum si rapoarte de sinteza  privind celelalte  
tematici, care vor fi inaintate Ministerului Sanatatii. 
 
  
 
 
  p.Director  executiv                                                          p.Dir.executiv adj. sanatate publica 
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