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LISTA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANȚATE PRIN TRANSFERURI 

DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 

DERULATE ÎN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 

 

 
DENUMIRE PROGRAM 

 
 

 
COORDONATOR 

 

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

Subprogramul național de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
 

Coordonarea activităţilor de transplant Prof.dr. Copotoiu Maria Sanda 

Menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte 
cerebrală 

Prof.dr. Copotoiu Maria Sanda 

Transplant os-tendon Prof.dr. Băţagă Tiberiu 
 

Realizarea procedurilor de transplant hematologie Prof.dr. Benedek Istvan 
 

 
Subprogramul național de transplant ce celule stem hematopietice periferice şi centrale 
 

Realizarea procedurilor de transplant de celule stem Prof.dr. Benedek Istvan 
 

Programul național de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi 
antibiotic-rezistenţei 
 

Dr. Popa Rodica 

 
Programul național de sănătate a femeii şi copilului 
 

 
Subprogramul de sănătate a femeii 
 

Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre şi post 
natal şi sfat genetic 

Prof. dr. Szabo Bela  

Profilaxia sindromului de izoimunizare RH 
 

Prof. dr. Szabo Bela 

 
Subprogramul pentru ameliorarea stării de sănătate a gravidei 
 

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere Conf. dr. Cucerea Manuela 



 
Subprogramul național de sănătate a copilului 
 

Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal Conf.dr. Cucerea Manuela 

 
Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli 
înnăscute de metabolism prin administrarea de alimente cu 
destinaţie medicală special 
 

Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

 
Prevenirea morbidităţii asociate şi a complicaţiilor prin dignosticare precoce, precum şi 
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 
 

Afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică 
la copil 

Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

Hepatită cronică la copil Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

Imudeficienţe primare umorale la copil Dr. Căpâlna Brânduşa Ruxandra 

Mucoviscidoza la copil Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

Astm bronşic la copii Dr. Moldovan Mariana 
 

 
Prevenirea complicaţiilor prin diagnostic precoce al unor 
afecţiuni neuropsihice la copil 
 

Dr. Mera Rodica 

 
Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea 
dietei specific pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 
congenital la copii 
 

Prof. dr. Mărginean Cristina Oana 

 

 


