
Anexa nr. 1
 la Decizia Consiliului raional Hînce tiș

nr. 05/20 din  07.12.2016
Planul de ac iuniț

Pentru implimentarea strategiei na ionale de prevenire i control al bolilor ț ș
netransmesibile în raionul Hînce ti pentru anii 2016-2020ș

N
r.

Obiective i ac iuniș ț Termenul
de

realizare

Responsabil
ii

Costuri mii lei
anii

2016         2017      2018      2019       2020   
Total  

Indicatorii de
monitorizare iș

progres

1.Obiectiv general: Reducerea factorilor de risc al bolilor netransmesibile prioritare.
1. 1.1 Monitorizarea anuală a 

împlimentării Planului de ac iuni i ț ș
informarea Consiliului privind nivelul 
de realizare a planului în prevenirea i ș
controlul bolilor netransmesibile.

anual
martie

CS
autonome,
Centrele

medicilor de
familie, CSP

Raport de 
monitorizare a 
implimentării 
Planului de ac iuniț

2 1.2 Realizarea ac iunilor în domeniul ț
sănătă ii mintale, conform ț
programului Na ional privind ț
sănătatea mintală pentru anii 2012-
2016, aprobat prin HG nr. 1025 din 
28.12.2012

anual
2016

CS
autonome,
Centrele

medicilor de
familie, CSP

Raport de 
monitorizare 
activită ile ț
programului.

3 1.3 Realizarea activită ilor în ț
prevenirea i controlul bolilor ș
cardiovasculare, conform Programului
na ional de prevenire i control al ț ș
bolilor cardiovasculare pentru anii: 
2014-2020, aprobat prin HG 300 din 

2016-
2020

Institu iileț
medico-
sanitare
publice 

Numărul de rapoarte
monitorizate privind
realizarea 
activită ilor ț
programului 
Raport de evaluare 



24.04.2014 elaborat
4 1.4 Realizarea activită ilor de reducereț

a afec iunilor determinate de ț
deficien a de fier i acid folic, ț ș
conform programului na ional de ț
reducere a afec iunilor determinate de ț
dificien a de fier i acid folic pînă  în ț ș
anul 2017, aprobat prin HG nr. 171 
din 19.03.2012 

2016-
2017

IMSP
CSP

Raport de 
monitorizare 
activită ile ț
programului. 
Programului 
elaborat

5 1.5 Realizarea activită ilor de reducereț
a consumului nociv de alcool, 
conform programului na ional privind ț
controlul alcoolului pe anii 2012-
2020, aprobat  prin HG nr. 360 din 
06.06.2012

2016-
2020

Institu iileț
medico-
sanitare

publice  CSP

Numărul de rapoarte
monitorizate privind
realizarea 
activită ilor ț
programului 
Raport de evaluare 
elaborat

6 1.6  Realizarea activită ilor de ț
reducere a consumului de tutun i a ș
expunerii de fum, conform 
programului Na ional privind ț
controlul tutunului pentru anii 2012-
2016, aprobat prin HG nr. 100 din 
16.02.2012

2016 CSP 
IMSP

Raport de 
monitorizare 
activită ile ț
programului. 
Programului 
elaborat

7 1.7 Realizarea activită ilor de reducereț
a bolilor netransmesibile legale de 
dietă, subnutri ie i deficien e ț ș ț
nutri ionale conform programului ț
na ional în domeniul alimenta iei i ț ț ș
nutri iei pemrtu anii 2014-2020, i ț ș
planul de ac iuni pentru a.2014-2016 ț
privind implimentarea programului 
na ional aprobat prin HG nr. 730 din ț

2016 IMSP
CSP

Numărul de rapoarte
monitorizate privind
realizarea 
activită ilor ț
programului 
Raport de evaluare 
elaborat



08.09.2014

2.Reducerea cu cel pu in 5% a inactivită ii fizice în rîndul popula ieiț ț ț
8 2.1 Organizarea companiilor publice 

de promovare a culturii fizice, 
orientate spre comunitate, farmacie i ș
individuale

2016-
2020

Consiliul
raional

Numărul de 
companii organizate 
70% din popula ia ț
generală cunosc 
despre activită ile ț
fizice

9 2.2 Promovarea ini iativelor de ț
restabilire a sec iilor sportive, ț
taberelor sportive pentru a încuraja 
practicarea activită ilor fizice printre ț
copii i tineriș

2016-
2017

Consiliul
raional

Numărul de 
activită i.ț

10 2.3 Renovarea i construc ia ș ț
terenurilor sportive în localită ile ț
raionului 

2016-
2020

Consiliul
raional

Numărul de terenuri 
sportive renovate i ș
construite

Sporirea cu 20% către anul 2020 a activită ilor organizate de sistemul de sănătateț
 axate pe preven ie i control a bolilor netransmesibileț ș

11 3.1 Instruirea continuă a cadrealor 
medicale în domeniul preven iei ț
diagnosticului precoce i ș
managementul bolilor netransmesibile

2016-
2020

Institu iileț
medico-
sanitare
publice
Spitalul
raional

Hînce tiș

Curriculumuri de
instruire elaborare

80% personal
medical instruit

12 Dezvoltarea i men inerea la nivel ș ț
na ional i local a re elelor de coli ț ș ț ș
pentru pacien ii cu boli ț
netransmesibile (de exemplu ,, coala ș
parientului cu diabet)

2016-
2020

Institu iileț
medico-
sanitare
publice
raionale

Re ea dezvoltatăț
curiculumul elaborat

Numărul de coliș
implicate în re ea ț

Numărul de pacien iț



ce fregventează
aceste coli.ș

13 3.3 Acoperirea popula iei din ț
grupurile intă prestabile cu programe ț
de screning (cancer col uterin, cancer 
prostată, hipertensiune arterială, 
accident vascular, diabet-zaharat)

2016-
20520

Institu iile ț
medico-
sanitare 
publice  
raionale

Ponderea popula eieț
din grupurile intăț

inclusiv în
programul de

screning
Cre terea către anul 2020 ponderea  popula iei generale ce posedă cuno tin e i atitudini pozitive pentru practici sănătoase înș ț ș ț ș

vederea prevenirii bolilor netransmesibile cu 10% la adul i i cu 25% la copii i tineri i pînă la 50% a popula iei. ț ș ș ș ț
14 Realizarea companiilor de informare 

i comunicare în cadrul programelor ș
elaborate în domeniul controlului 
bolilor netransmesibile de risc.

2016-
2020

Institu iile ț
medico-
sanitare 
publice  
raionale
CSP

Numărul  de
companii
desfăfurate 

15 4.2 Dezvoltarea suportului diagnostic 
(ghiduri) pentru elevi i profesori în ș
formarea deprinderilor sănătoase i ș
prevenirea bolilor netransmesibile

2016-
2017

Institu iile ț
medico-
sanitare 
publice  
raionale
CSP

Numărul  de
materiale  didactice
elaborate

 Secretarul Consiliului raional Hînce ti                                                                                                  Elena MORARU TOMAș


