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Denumire program Coordonator

Coordonarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi cellule de origine 
umană

Conf. Dr. Szederjesi Janos

Menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală Conf. Dr. Szederjesi Janos
Transplant os şi tendon Prof. Dr. Băţagă Tiberiu

Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea 
utilizării antibioticelor

Dr.Bui Lucia 

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mica la naştere Conf. Dr. Cucerea Manuela
Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditive la nou născuţi Conf. Dr. Cucerea Manuela
Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de 
metabolism

Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Prevenirea fenilcetonuriei şi a hipotiroidismului congenital prin 
screening neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi 
monitorizarea evoluţiei bolii

Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică la copil
Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Afecţiuni generatoare de hepatită cronică la copil
Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Imunodeficienţe primare umorale la copil Dr. Căpâlnă Brânduşa Ruxandra

Mucoviscidoza la copil
Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Astm bronşic la copii Dr. Căpâlnă Brânduşa Ruxandra

Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre şi post natal Prof. Dr. Szabo Bela 
Profilaxia sindromului de izoimunizare RH Prof. Dr. Szabo Bela

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin 
efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim 
de screening

Dr. Uzun Cosmina Cristina

Subprogramul de prevenţie şi combatere a consumului de tutun Dr. Mărginean Corina

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

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

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

Realizarea transplantului de celule stem hematopoietice (autolog şi allogenic) Conf. Dr. Lazar Erzsebet

Subprogramul naţional de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

Subprogramul de sănătate a femeii

Programul naţional de depistare precoce activă  a cancerului prin screening organizat

Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

Realizarea activităţilor specifice centrelor de transplant de celule stem 
hematopoietice

Conf. Dr. Lazar Erzsebet



Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin 
determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din 
grupele de risc

Prof. Dr. Mărginean Cristina 
Oana

Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile 
prioritare - activitatea de testare RT - PCR pentru identificarea 2019-
nCOV - RT-PCR specific de varianta

Prof. Dr. Dobreanu Minodora


