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Compartiment Asistenţă Medicală şi Programe de Sănătate;  E-mail: programedesanatate@dsp-galati.ro 

 

Lista unităţilor de specialitate  
cu care sunt încheiate contracte pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de 

sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică: 

 

1. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare - Subprogramul naţional 

de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a Tuberculozei  

2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuv. Parascheva” Galați 

Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare - Subprogramul naţional 

de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA. 

3. Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați 

Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare - Subprogramul naţional 

de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-oh 

vitaminei D la persoanele din grupele de risc 

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului – 

domeniul de intervenție: Screening - prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-

născuţi 

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului – 

domeniul de intervenție: Nutriție și tratament dietetic - profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică 

la naştere     

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de sănătate a femeii - domeniul de 

intervenție: profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

4. Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Buna Vestire” Galați 

Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - 

Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin:  

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului – 

domeniul de intervenție: Screening - prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-

născuţi 

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului – 

domeniul de intervenție: Nutriție și tratament dietetic - profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică 

la naştere 

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de sănătate a femeii - domeniul de 

intervenție: profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

5. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” Galați 

Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare - Subprogramul naţional 

de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere. 

6. Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci 

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului – 

domeniul de intervenție: Screening - prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-

născuţi 
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