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Analiza strategiei in domeniul “ SANATATE” in comuna
ION CREANGA din judetul NEAMT
1. Generalitati referitoare la serviciile de sanatate publica in comuna ION
CREANGA din judetul Neamt la data de 01.03.2006
1.1. Componenta comunei ION CREANGA :
• Ion Creanga – resedinta comunei
• Averesti
• Stejaru
• Recea
• Izvoru
• Muncelu
1.2. Populatia:
• Populatia totala : 5803
• Populatia com. ION CREANGA este structurata pe categorii de varsta
dupa cum urmeaza :
Nr. crt.
1.
2.
3.

1.3.
•
•
•
•

Grupe de varsta
0-14
ani
15-40
ani
Peste 40 ani
Total

Numar locuitori
1865
1258
2680
5803

Infrastructura de sanatate :
Medici generalisti ( medici de familie) : 2
Medici stomatologi : 1
Cabinet medical uman : 2
Cabinet stomatologic : 1

1.4. Reteaua de apa alimentare cu apa potabila:
• In comuna ION CREANGA nu exista o retea de distributie a apei
potabile pe intreg teritoriul comunei .
1.5. Reteaua de canalizare si statia de epurare:
• Comuna ION CREANGA nu dispune de o retea de canalizare si o statie de
epurare a apelor uzate .
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1.6. Gospodarire comunala:
• In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru
managementul deseurilor . Implementarea unui sistem pentru
managementul deseurilor reprezinta una din prioritatile Consiliului Local
ION CREANGA .
• Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate zone de
protectie sanitara.
1.7. Reteaua de alimentare cu caldura si apa menajera calda:
• Cladirile din comuna ION CREANGA sunt incalzite in mod separat cu
combustibili solizi
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2.

Analiza SWOT :
SĂNĂTATE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Dezvoltarea sectorului privat în domeniul • Lipsa in dispensarul uman existent a
sănătăţii;
dotarii pentru asistenta sanitara primara in
regim ambulatoriu ;
• Existenta pe teritoriul comunei a doua
dispensare umane ,
a unui cabinet • Costul mediu al spitalizării ridicat în
stomatologic si o farmacie
sectorul public ;
• Existenta in cel mai apropiat oras • Existenţa în sectorul public din orasele din
( orasul Roman ) a unui spital de primiri
apropierea comunei a unităţilor de
urgente;
sănătate vechi modernizate doar parţial;
• Starea precară din punct de vedere tehnic
şi material din unele spitale aflate in
orasele din apropierea comunei;
• Slaba profilaxie
• Insuficienta preocupare pentru procurarea
de fonduri extrabugetare;

OPORTUNITATI

RISCURI

• Crearea unui centru de sănătate privat sau • Creşterea
numărului
de
probleme
in parteneriat public-privat;
medicale ca urmare a procesului de
îmbătrânire a populaţiei;
• Dezvoltarea sistemului de asigurări private
de sanatate;
• Creşterea numărului de îmbolnăviri
datorate degradării factorilor de mediu;
• Continuarea procesului de modernizare şi
retehnologizarea unităţilor de profil
existente in orasele din
apropierea
comunei;
• Distribuirea mai eficientă a banilor
proveniţi de la CAS;
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3.
IDENTIFICAREA
PROBLEMELOR
STRATEGICE
REFERITOARE LA STRATEGIA DE ASIGURARE A SANATATII
PUBLICE
3.1. Pe baza analizei SWOT au fost identificate urmatoarele probleme
strategice:
• Lipsa in dispensarul uman existent a dotarii pentru asistenta sanitara
primara in regim ambulatoriu ;
• Costul mediu al spitalizării ridicat în sectorul public ;
• Existenţa în sectorul public din orasele din apropierea comunei a
unităţilor de sănătate vechi modernizate doar parţial;
• Starea precară din punct de vedere tehnic şi material din unele spitale
aflate in orasele din apropierea comunei;
• Slaba profilaxie
• Insuficienta preocupare pentru procurarea de fonduri extrabugetare;
3.2. In urma identificarii problemelor strategice, s-au formulat si se propun
urmatoarele strategii care sa raspunda la aceste probleme:
¾ Utilarea unui dispensar uman pentru asistenta sanitara primara
in regim ambulatoriu;
¾ Implementarea unor programe de instruire profilactica;

4. IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE PENTRU
RESURSE UMANE SI SERVICII SOCIALE

SURSE DE FINANTARE NERAMBURSABILE:
Sursele de finantare nerambursabile pentru realizarea unui sistem
centralizat de colectare selectiva si tratare diferentiata a deseurilor se pot
accesa pe doua componente active principale :
4.1. Finantare prin Programul Operational Regional
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