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PROIECT
DECIZIE
mun. Hînceşti
din ___ iunie 2017

nr.04 /__

Cu privire la aprobarea Programului
Teritorial de Imunizări pentru anii 2017-2020
În temeiul prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (MO nr.34
din 22.06.1995), Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (MO nr.67 03.04.2009), Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile
şi responsabilităţile pacientului (MO nr.176 – 181 30.12.2005), Politicii Naţionale de Sănătate,
Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.
1113 din 06.10.2016 (MO nr.353-354 din 11.10.2016) şi în temeiul art. 43 alin. (1) lit. j) din
Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35
09.03.2007), Consiliul Raional Hîncești DECIDE:
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Se aprobă Programul Teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020 (conform anexei nr.1);
Se aprobă Devizul de cheltuieli a Programului Teritorial de Imunizări pentru anii 2017-2020
(conform anexei nr.2);
Primăriile municipiului, comunelor și satelor:
3.1. vor elabora și aproba Programe locale de imunizări pentru anii 2017-2020;
3.2 vor examina realizarea măsurilor preconizate de program cu îndeplinirea obiectivelor
prevăzute de program.
Conducătorii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice (IMSP) raionale:
vor asigura elaborarea şi executarea planurilor anuale de imunizări, asigurând calitatea
serviciilor prestate;
vor prezenta în adresa Centrului de Sănătate Publică, anual, către 30 ianuarie, o informaţie
privind executarea Programului Teritorial de Imunizări pentru anii 2017-2020;
vor prezenta, în ordinea stabilită anual la aprobarea bugetului raional, calculele necesare şi
propuneri pentru finanţarea Programului Teritorial;
în scopul realizării Programului, vor colabora cu organele publice locale, Direcţia Generală
Învăţămînt, organizaţii nonguvernamentale, confesiuni religioase.
Se stabilește că procurarea vaccinului și consumabilelor (seringelor, cutiilor de incinerare) se va
efectua din contul bugetului de stat, iar celelalte necesități tehnico-materiale și alte consumabile
din bugetul local.
Centrul de Sănătate Publică Raional Hîncești (dl Anatolie Aga) va coordona şi monitoriza în
limitele competenţei executarea Programului nominalizat, va prezenta în caz de necesitate
propuneri de îmbunătăţire a acestui Program și va asigura informarea ulterioară anuală a
Consiliului Raional;
Direcţia Generală Învăţămînt Hîncești (dna Valentina Tonu), conducătorii instituţiilor preşcolare,
vor contribui la acordarea suportului necesar IMSP CS din teritoriu în organizarea imunizării
copiilor instituţionalizaţi și a angajaților acestor instituții și vor coopera în admiterea în institu ții
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de educație doar a persoanelor vaccinate, excepție servind unele stări medicale rare confirmate
de instituția medicală.
Direcţia Generală Finanţe, în limitele prevăzute de Consiliul Raional, va finanţa măsurile
necesare pentru crearea şi menţinerea condiţiilor adecvate de realizare a Programului Teritorial
de Imunizări.
9 Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului, dnei
Vera PATRAȘCU.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional HÎncești

___________________________

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA

Inițiat:
________________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului
Elaborat:
_______________________Elena Moraru Toma, Secretarul Consiliului rational
Coordonat: _____________________ Vera Patrașcu, vicepreședintele raionului
______________________Anatolie Aga, Șeful Serviciului de Sănătate Publică
Avizat:

_____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Hîncești
nr.04/_________ din ______06.2017

PROGRAMUL TERITORIAL DE IMUNIZĂRI
PENTRU ANII 2017-2020
Programul Teritorial de Imunizări pentru anii 2017-2020 (în continuare – Programul) este
elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
(MO nr.34 din 22.06.1995), Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice (MO nr.67 03.04.2009), Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului (MO nr.176 – 181 30.12.2005), Politicii Naţionale de
Sănătate, Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020, aprobat prin Hotărîrea de
Guvern nr. Nr. 1113 din 06.10.2016 (MO nr.353 – 354 11.10.2016) şi altele.
I. PRINCIPII GENERALE
Bolile contagioase nu recunosc hotare şi au proprietatea de a se răspindi pe larg printre
populaţie, aducând enorme prejudicii sociale, cheltuieli de resurse materiale, financiare şi
umane, care depăşesc de mii de ori resursele necesare pentru executarea măsurilor preventive.
Un şir de boli contagioase cu inalt potential epidemic şi consecinţe grave pot fi eficient prevenite
prin vaccină.
Anual, prin imunizări în lume sint salvate circa 3 milioane de vieti omeneşti şi milioane de
oameni sint salvaţi de chinuirile bolii şi invaliditate pe viaţă
Programul raional de Imunizări pe anii 2011-2015 reflectă politica statului în soluţionarea
problemelor ce ţin de protecţia sănătăţii populaţiei, în deosebi a copiilor înpotriva bolilor
transmisibile prevenibile prin vaccinare recunoscute ca probleme de sănătate publică prioritare
sub aspectul acordării resurselor necesare pentru sănătate.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI

-

-

-

Programul Teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020 este orientat spre eliminarea sau
reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii prin asigurarea populaţiei cu imunizări,
garantate de stat, conform Calendarului de vaccinări, precum şi prin imunizări la indicaţii
epidemice în situaţii de risc sporit de îmbolnăvire şi răspîndirea infecţiilor.
Obiectivele principale ale Programului sunt îndreptate spre:
sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a întregii comunităţi privind
importanţa imunizării şi promovării la toate nivelele a vaccinărilor drept unul din drepturile şi
obligaţiile omului;
asigurarea acoperirii vaccinale cu cel puţin 95% din populaţie la vîrstele ţintă la nivel de raion,
prin accesul echitabil şi universal la serviciile de imunizări garantate de stat pentru toate
persoanele;
fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere epidemiologică şi control al bolilor
infecţioase prevenibile prin vaccinări, ca parte integrantă a sistemului de sănătate;
contribuția în menținerea statusului Republicii Moldova ca țară liberă de poliomielită și a
măsurilor de elimenare durabilă a cazurilor indigene de difterie, rujeolă, rubeolă și rubeolă
congenitală.
III ACȚIUNILE
Acțiunile ce urmează a fi interprinse pentru realizarea Programului

3.
Obiectivul 1: Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a
comunităţii privind importanţa imunizării şi promovarea la toate nivelele a vaccinării
drept unul dintre drepturile şi obligaţiile omului se va realiza prin următoarele acţiuni:
3.1. organizarea unor studii în localitățile raionului pentru identificarea cauzelor refuzurilor de
la vaccinare;
3.2. instruirea lucrătorilor medicali în difuzarea informațiilor cu privire la riscurile
nevaccinării pentru a spori rolul lor în convingerea populaţiei privind siguranţa înaltă a
vaccinărilor;
3.3. selectarea şi implicarea în promovarea vaccinărilor a persoanelor, adepte ale imunizărilor
(lucrători din sfera educaţiei, lideri ai religiei, lideri ai mass-media tradiţionale , medici de
familie, lucrători cu studii medicale medii, activişti voluntari), instruite în domeniul
imunizărilor;
3.4. aplicarea propunerilor privind modalităţile didactice de familiarizare a elevilor şi
studenților cu beneficiile, eficienţa şi necesitatea imunizărilor şi punerea lor în aplicare;
3.5. utilizarea celor mai performante metode şi căi de comunicare de către lucrătorii medicali
pentru convingerea şi sporirea conştientizării privind beneficiile imunizării populatiei,
îndeosebi a grupurilor de populatie ezitante şi celor ce refuză vaccinările;
3.6. organizarea şi desfăşurarea anuală a Săptămînii Imunizărilor în cadrul evenimentelor
similare la nivel regional şi global;
3.7. monitorizarea şi reacţionarea rapidă la informaţiile neclare sau perverse, precum şi la
orice îngrijorare sau frică a populaţiei privind vaccinările.
. Obiectivul 2: Asigurarea acoperirii vaccinale a cel puţin 95% din populaţie la vîrsteleţintă la nivel naţional, prin asigurarea accesului echitabil şi universal la serviciile de
imunizării garantate de stat pentru toate persoanele
3.8. Prestarea serviciilor de vaccinare gratuită cu vaccinurile obligatorii incluse în Program ca
parte componentă a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, la adresarea pacientului în maternitate sau instituţie de asistenţă medicală primară
din teritoriu:
3.9. asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare a nounăscuţilor în metarnitate, pentru vaccinarea zilnică contra hepatitei virale B şi de cel putin 2
ori pe săptămînă pentru vaccinarea cu vaccinul BCG;
3.10. monitorizarea statutului de vaccinare a fiecărei persoane prin punerea în practică a
registrelor de evidenţă a imunizărilor (incl. electronice)
3.11. evaluarea calităţii datelor privind imunizările prin verificarea veridicităţii vaccinărilor
efectuate, exactitătii datelor analizate şi informaţiilor despre numărul populaţiei-ţintă, cu
analiza şi utilizarea lor cu regularitate in localitatile raionului;
3.12. asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare în cadrul
cabinetelor şi punctelor de vaccinări din instituţiile de asistenţă medicală primară, iar în caz de
necesitate, de regulă, săptămînal, dar cel puţin o dată pe lună - prin intermediul echipelor
mobile;
3.13. asigurarea admiterii în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţiilor medicale
argumentate şi documentate, doar a copiilor vaccinaţi în conformitate Calendarul de vaccinari
3.14. admiterea la activităţile de imunizare doar a personalului instruit în domeniu, cu testarea
cunoştinţelor şi efectuarea imunizărilor în locuri special amenajate, de regulă, în instituţii
medicale, cu respectarea conditiilor de siguranţă;
3.15. asigurarea cabinetelor şi punctelor de vaccinări cu medicamente şi instrucţiuni pentru
conduita adecvată a cazurilor de reacţii adverse imediate în urma imunizării;

implementarea tehnologiilor noi sigure şi inoffensive pentru populaţie şi mediul ambiant de
nimicire a deşeurilor parvenite în urma imunizărilor;
3.16. păstrarea în condiţii adecvate de temperatură a vaccinurilor la toate etapele de
transportare şi păstrare a lor;
3.17. monitorizarea condiţiilor de temperatură în echipamentul frigorifer la etapele de
transportare şi păstrare a vaccinurilor depozitul de vaccinuri republican pina la pacient;
3.18. renovarea, repararea şi întreţinerea în stare funcţională a echipamentului frigorifer
pentru păstrarea vaccinurilor sub responsabilitatea personală a conducătorilor instituţiilor
medico-sanitare din teritoriu , în colaborare cu fondatorul acestor instituţiilor respective;
3.19. menţinerea stocului de rezervă de vaccinuri şi consumabile la depozitul raional al
Centrului de Sănătate Publică Hîncești în cantităţi nu mai puţin de 25% din necesitatea
trimestriala;
3.20. repartizarea şi eliberarea lunară a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru
administrarea lor de la csp instituţiilor medico-sanitare;
3.21. recepţionarea lunară de către instituţiile medico-sanitare, responsabile pentru efectuarea
vaccinărilor, a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru administrarea lor de la CSP
Hâncești, transportarea, păstrarea, administrarea corectă a vaccinurilor şi gestionarea
stocurilor;
3.22. monitorizarea la toate instituțiile medicale a stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru
administrare cu utilizarea fișelor de evidență F2, de evidenţă şi raportare a consumului şi
stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru injectare si a raportului statistic F5 lunara;
3.23. asigurarea sistemului de prestare a serviciilor de imunizări la toate nivelurile cu personal
medical calificat şi instruit;
3.24. asigurarea supravegherii evenimentelor adverse după imunizare cu raportarea lor
ulterioară în adresa organelor ierarhic superioare;
3.25. Identificarea grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru vaccinare şi asigurarea
imunizării lor:
3.26. utilizarea practică a indicatorilor de acoperire vaccinală şi informaţiilor epidemiologice
cu privire la cazurile de boala în scopul de a identifica localităţi, grupuri ale populaţiei cu
indicatori nefavorabili pentru stabilirea cauzelor şi aplicarea măsurilor de redresare a situafiei;
3.27. crearea condiţiilor fără bariere legale, sociale şi individuale privind accesul la servicii de
imunizare pentru grupurile şi persoanele greu accesibile pentru vaccinare;
3.28. implicarea reprezentanţilor grupurilor si persoanelor greu accesibile pentru vaccinare în
scopul de a identifica ei înşişi cauzele nevaccinării şi a se implica în realizarea imunizării
acestor grupuri de populaţie;
3.29. alocarea mijloacelor financiare necesare din fondul consiliul raional, fiind fondator al
instituțiilor medicale din raion, fondurilor asigurărilor medicale pentru efectuarea vaccinărilor
planificate, iar în caz de agravare a situației epidemice autoritățile abilitate vor precăuta
mijloace suplimentare pentru efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, și realizarea
măsurilor de pregătire a populației privind beneficiile vaccinărilor.
Obiectivul. 3 Fortificarea serviciilor de imunizări , supraveghere epidemilogică și
control al bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinari
3.30. asigurarea unui răspuns urgent, transparent și credibil la înregistrarea sau suspectarea
unor reacții postvaccinale sau preocupări ale populației privind siguranța vaccinurilor;
3.31. depistarea precoce și raportarea CSP și la nivel național a fiecărui caz posibil/suspect de
infecții
prevenibile prin vaccinări, inclusiv raportarea săptămânală zero a cazurilor de
paralizie acută flască;
3.32. Investigarea clinico-epidemiologică și de laborator a fiecărui caz și a izbucnirilor de
boli infecțioase, prevenibile prin vaccinări prin aplicarea măsurilor de izolare, localizare ,
lichidare și prevenire ce se impun;

3.33. monitorizarea prin investigații serologice selective de screening a nivelului păturii
imune în populație față de bolile prevenibile prin vaccinări;
3.34. analiza sistematica a morbidității , utilizind caracteristicile de timp, loc și persoana,
clasificarea cazurilor ca indigen, de import, primar , secudar
3.35. evaluarea riscului de apariție ți răspindire pentru fiecare infecție prin prizma
variabilelor de probabilitate, și consecințe în cazul acoperirii vaccinale sub 85% la vârstele
țintă nivelului sub 80% a păturii imune, depistării falsificării datelor despre vaccinările
efectuate, apariției focarelor cu cazuri multiple de infecții prevenibile prin vaccinări.
3.36. fortificarea capacităților personalului implicat în implimentarea Programului , în
domeniul comunicării și promovării vaccinărilor
3.37. Confirmarea în laboratoarele de referință a cazurilor de rujeolă, rubeolă, oreion,
difterie, hepatită virala B, tusă convulsivă
3.38. organizarea atestării cunoştințelor şi practicilor personalului ce prestează servicii de
imunizare la angajare, o dată la 2 ani şi în caz de necesitate
Obiectivul 4. Contribuţie în menţinerea statusului R Moldova ca tară liberă de
poliomielită; și a măsurilor de eliminare durabilă a cazurilor indigene de difterie,
rujeolă, rubeolă şi rubeolă congenitală
3.39. evaluarea sistematică, cel puţin o dată la 2-3 ani a acoperirii vaccinale şi screening a
nivelului păturii imune în mediul populaţiei la infecţiile incluse în Program;
3.39. implementarea vaccinurilor poliomielitice bivalent şi inactivat conform indicațiilor
directivelor în vigoare
3.40. participarea specialiştilor din domeniul imunizărilor la conferinţe, simpozioane, ateliere
de lucru naţionale şi internaţionale
3.41. raportarea în mod de urgenta la Punctul focal de la CNSP a fiecarui caz de maladie
depistată de rujeolă, rubeolă, orieon, hepatită virală B acută
IV. ETAPE ȘI TERMENE
4.0
Programul va fi implementat pe parcursul anilor 2017-2020, în conformitate cu
Calendarul vaccinărilor, aprobat cu implicarea în proces a tuturor persoanelor
responsabile antrenate, corespunzător competenţelor enumerate în Program.
V. RESPONSABILII ȘI PARTENERII
5.1 Implementarea eficientă a prezentului Program se bazează pe colaborarea şi conlucrarea
strânsă a mai multor servicii, organizaţii şi instituţii sub egida şi în
parteneriat cu CSP:
 instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească,
 autorităţile administraţiei publice locale;
 directia raionala de învățământ, inclusiv instituțiile de educație pentru copii și
adolescenții din raion
 organizaţiile nonguvernamentale
5.2. Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de familie
5.2.1. sînt responsabili nemijlocit de planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de
imunizare populaţiei conform Calendarului de vaccinări, coordonarea acestor activităţi cu APL
și
CSP
din
teritoriile
deservite
5.2.2. vor asigura implementarea următoarelor acţiuni:
5.2.3. integrarea serviciilor de imunizare a populaţiei în cadrul serviciilor de asistentă
medicală primară;

5.2.4.

crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea
imunizărilor;
5.2.5. planificarea vaccinărilor, asigurarea accesului populaţiei la servicii de imunizare şi
calităţii înalte a serviciilor de imunizare;
5.2.6. planificarea şi asigurarea imunizării personalului medical din instituţie;
5.2.7. instruirea personalului medical cu evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice;
5.2.8. organizarea funcţionării sistemului de evidență a populaţiei şi a vaccinărilor efectuate
şi de triere lunară a persoanelor care urmează a fi vaccinate;
5.2.9. stabilirea necesităţii, recepționarea vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la
centrele de sănătate publică teritoriale, transportarea, păstrarea, mînuirea, administrarea
corectă şi monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile;
5.2.10. respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor;
5.2.11. depistarea, investigarea, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii prevenibile
prin vaccinări şi efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, în comun cu
serviciul de
supraveghere de stat a sănătăţii publice;
5.2.12. evidenţierea, acordarea asistenţei medicale şi raportarea CSP raional Hâncești cu
privire la evenimentele medicale observate în perioada postvaccinală;
5.2.13. notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul naţional de
supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de
sănătate publică;
5.2.14. evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de evidenţă şi
raportare a vaccinărilor;
5.2.15. monitorizarea sistematică a cuprinderii cu vaccinări a populației eligibile, respectării
condiţiilor „lanţului frig", consumului de vaccinuri, apariţiei cazurilor de boli
prevenibile şi a altor indicatori de performanță din teritoriul deservit,
5.2.16.
evaluarea situaţiilor de risc şi prezentarea rapoartelor respective instanţelor
superioare în modul stabilit;
5.2.17. comunicarea cu populaţia despre beneficiile vaccinării şi despre ordinea imunizării
pentru fiecare persoană eligibilă;
5.2.18.
conlucrarea cu autoritătile administrației publice locale privind organizarea
implementării Programului.
5.3. Instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală spitalicească vor asigura
implementarea următoarelor acțiuni:
5.3.1. crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea
imunizărilor;
5.3.2. planificarea, efectuarea vaccinării nou-născuţilor din maternităţi, conform Calendarulul
de vaccinări și prezentarea rapoartelor despre vaccinările efectuate;
5.3.3. stabilirea necesităţii, receptionarea vaccinului şi materialelor pentru injectare de la CSP
Hâncești, transportarea, păstrarea, mânuirea admmistrarea corectă şi monitorizarea utilizării
stocurilor de vaccinuri şi consumabile;
5.3.4. respectarea condițiilor de transportare, păstrare și utilizare a vaccinurilor;
5.3.5. instruirea personalului medical in domeniul vaccinărilor şi evaluarea cunoştinţelor lui;
5.3.6. diagnosticarea. investigarea de laborator, izolarea tratamentul bolnavilor cu infecţii
prevenibile prin vaccinări şi participarea la efectuarea măsurilor antiepidemice în focarele de
boli contagioase, în comun cu CSP
5.3.7. notificarea cazurilor de boii prevenibile prin vaccinări în sistemul naţional de
supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate
publică;

5.3.8. diagnosticul diferenţial, investigarea de laborator acordarea asistenţei medicale şi
raportarea institutiilor abilitate despre evenimentele medicale observate în perioada
postvaccinală;
5.3.9. evaluarea anuală a necesităților şi asigurarea cu formulare statistice de evidență şi
raportarea vaccinărilor
5.3.10. asigurarea informării populației privind eficacitatea imunizărilor şi importanța lor
pentru sănătate;
5.3.11.
conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale privind organizarea
implementării Programului.
5.4. CSP (Centrul Sanatate Publica Hâncești) va fi responsabil pentru efectuarea
următoarelor activități:
5.4.1. elaborarea programei teritortale de imunizare şi monitonzarea implementărti lor în
colaborare cu conducătorii instituțiilor medico-sanitare şi autorităţile administrației
publice locale;
5.4.2. elaborarea planurilor de vaccinare teritoriale, recepţionarea şi distribuirea la timp a
vaccinurilor şi consumabilelor necesare pentru imunizări;
5.4.3. monitorizarea atingerii obiectivelor prezentului Program şi a altor indicatori de
performanță la nivel de teritorii
administrative şi instituție medicală, evaluarea
situaților de risc;
5.4.4. instruirea personalului medical privind practicile de imunizare cu
atestarea cunoştinţelor personalului medical în domeniul imunizărilor.
5.4.5. autorizarea instituțiilor care prestează servicii de imunizare;
5.4.6. supervizarea instituţiilor medico-sanitare din teritoriul deservit, acordarea ajutorului
metodic şi practic necesar;
5.4.7. recepționarea trimestrială a vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la depozitul
naţional, transportarea, stocarea, păstrarea în condiţii adecvate şi distribuirea lor lunară
instituțiilor medico-sanitare, monitorizarea sistematică a utilizării;
5.4.8. realizarea controlului periodic al respectării condițiilor de transportare, păstrare şi
administrare a vaccinurilor a calendarului de vaccinări, veridicităţii efectuării vaccinărilor și
cuprinderii cu vaccinări în instițuțiile medico-sanitare publice să private;
5.4.9. exercitarea supravegherii epidemiologice a bolilor prevenibile prin vaccinări, evaluarea
situațiilor de risc organizarea şi realizarea măsurilor antiepidemice la înregistrarea cazurilor de
îmbolnăvire şi reacții adverse la administrarea vaccinurilor;
organizarea activităților de comunicare şi promovare a cunoştinţelor populaţiei privind
beneficiile imunizărilor;
5.4.10. conlucrarea cu autorităţile administrației publice locale privind organizarea şi controlul
implementării Programului
5.5 Compania raională de Asigurări în Medicină
5.5.1. va elabora mecanisme de încurajare/penalizare a instituţiilor medico-sanitare care sunt
implicate în prestarea serviciilor de Imunizare, cu stabilirea indicatorilor de performanță
privind nivelul de acoperire vaccinală şi lipsei cazurilor indigene de boli prevenibile prin
vaccinări;
5.5.2. contribuie la finanțarea procurărilor centralizate de frigidere speciale pentru păstrarea
vaccinurilor, dispozitive pentru monitorizarea permanentă a condițiilor de păstrare a
vaccinurilor pentru instituțiile medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară şi
maternități din sursele fondului de dezvoltare şi modernizare a activităţii prestatorilor publici
de servicii medicale în conformitate cu prevederile Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de
asistentă medicală pe anul respectiv şi Hotărîrii Guvernului nr, 594 din 14 mai 2002 „Despre

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor
asigurarilor obligatorii de asistență medicală".
5.6. Autoritătile administrației publice locale asigură:
5.6.1. aprobarea
programele
teritoriale
de
imunizări,
5.6.2. efectuează monitorizarea realizării lor;
5.6.3. suport instituțiilor medico-sanitare publice şi CSP în organizarea şi efectuarea măsurilor
de mobilizare a populației şi instituţiilor subordonate în realizarea prezentului Program;
5.6.4. acordarea suportului nemijtocit instituţiilor medico-sanitare publice de asistentă
medicala primară si spitalicească pentru crearea condițiilor de efectuare a vaccinărilor, inclusiv
întreținerea localului, asigurarea cu echipament pentru păstrarea vaccinurilor, legăturii
tefefonice, înlăturarea inofensivă a deşeurilor ascuțite şi tăioase, provenite în urma procesului
de vaccinare şi susţinerea mesajelor de comunicare şi mobilizare socială adresate populației.
5.7. Direcția raională de învățământ, instituţiile de invătământ în contextul partajării
angajamentului privind imunizările, precum si asigurării condițiilor sigure din punct de vedere
epidemiologic de educație și instruire:
5.7.1 oferă suport în organizarea imunizării copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor şi
angajaţilor acestor instituții în caz de efectuare a unor campanii de imunizări în masă
din indicaţii epidemice;
5.7.2. contribuie la informarea corectă a cadrului didactic şi discipolilor privind eficienţa,
beneficiile si necesitatea imunizărilor;
5.7.3. cooperează cu instituţiile medicale pentru admiterea în instituţii de educare şi instruire
doar a persoanelor vaccinate, conform prezentului Program, excepţie servind unele stări
medicale rare, care urmează a fi constatate de medicul de familie;
6. Indicatorii de progres pentru monitorizarea prezentului Program se va efectua în baza
indicatorilor de monitorizare si vor fi utilizaţi următorii indicatori:
6.1. rata cuprinderii cu vaccinuri pentru frecare doză de vaccin administrată persoanelor care
necesită vaccinarea va fi calculată lunar şi anual în baza rapoartelor statistice de ramură
(formuîarul 5-san) la nivel de instituţie medicală;
6.2. rata acoperirii vaccinate globaie va fi calculată anual în baza raportului statistic de stat
(formularui 6) la nivel de institufie medicală;
6.3. rata incidenţei prin bolile infecţioase, prevenibile prin vaccinări, va fi calculată lunar şi
anual în baza raportului statistic de stat (formulaml 2) la nivel teritorial, lipsa transmiterii
indigene a virusului poliomfelitic sălbatic, agenților cauzali ai rujeolei, rubeolei, difteriei;
6.4. rata indicatoritor de cuprindere vaccinală în teritoriile administrative la cel puțin 95%;
6.5. proporția teritoriilor administrative cu indicatori de pierderi ai copiilor din programul de
imunizări sub 5% .
7. Rezultatele scontate
Programul reprezintă o viziune pe termen de 5 ani, care tinde spre menţinerea şi îmbunătăţirea
situatiei epidemiologice favorabile prin bolile infecţioase prevenibile prin vaccinări. Accesul
universal la vaccinări gratuite, garantate de stat, cu acoperire vaccinală a cel puţin 95% din
populatie la vârstele-țintă la nivel raional, vaccinarea tuturor persoanelor care nu au
contraindicații medicale si contingentelor de risc, realizarea acţiunilor de susținere financiară,
materială şi operaţionale, prevăzute în Program, vor asigura:
 menţinerea statutului Republicii Moldova ca țară liberă de poliomielită şi contribuția
ţării la eradicarea Globală a poliomielitei;
 eliminarea a cazurilor indigene de rujeolă. rubeolă, rubeolă congenitală, difterie;






menținerea la nivel de unităţi a cazurilor de tetanos în populația generață şi de
tuberculoză generalizată la copii;
mentinerea incidenţei prin hepatita virală B în populația generală sub 1 caz la 100 mii
populație, cu eliminarea cazurilor între copii
reducerea incidenţei prin tuse convulsivă şi prin oreion - sub 2 cazuri la 100 mii
populație;
reducerea morbidității şi mortalitătii prin infecţia cu rotavirusun, meningite septice şi
pneumonii, cauzate de infecţnle cu Haemophilus influenzae tip b si Streptococcus
pneumoniae la copii cu vîrsta sub 5 ani

8. Procedurile de raportare şi evaluare
Monitorizarea prezentului Program va fi efectuată de către CSP prin intermediul sistemului
lunar de raportare a activităţilor de imunizare şi morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin
imunizări, precum şi prin evaluări selective a performanţei activităţilor de imunizare în cadrul
instituţiilor medico-sanitare în acest scop:
8.1. lunar instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor prezenta CSP
Hâncești date privind vaccinările efectuate şi vaccinurile utilizate conform rapoartelor
statistice de ramură (formularul 5-san);
8.2. anual instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor prezenta CSP
date privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor infecţioase în baza raportului
statistic de stat (formularul 6);
8.3.
CSP
Hâncești
va
prezenta
8.3.1. Centrului Naţional de Sănătate Publică date generalizate pe teritoriul deservit: lunar
privind vaccinările efectuate şi vaccinurile utilizate, conform rapoartelor statistice de ramură
(formularul 5-san) şi anual privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor
infecțioase în baza raportului statistic de stat (formularul 6);
8.3.2. lunar va transmite instituţiilor medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi
spitalicească informații de monitorizare a nivelului cuprinderii cu vaccinări şi morbidităţii prin
infecțiile prevenibile prin imunizări;
8.3.3. examinarea anuală a realizării programului raional de imunizari cu informarea a
administraţiei publice locale, instituțiilor, organizaţiilor privind beneficiile vaccinărilor, rezultatele realizării imunizărilor, riscurile care survin în cazul nevaccinării pentru
persoană și societate.

IX. PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI
Denumirea actiunilor

Termenii Responsabil
Indicatori de
de
activitate
realizare
Obiectivul 1: Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a comunităţii privind
importanţa imunizării şi promovarea la toate nivelele a vaccinării drept unul dintre drepturile
şi obligaţiile omului se va
realiza prin următoarele acţiuni:
A elabora şi aproba programe de
imunizare în fiecare localitate,
monitorizarea implimentării lor cu
examinarea anuala a executării lor la
şedinţele consiliilor primăriilor
A organiza studii in societatea rsim .II 2017
Prezenta unui
9.1.1.
nului pentru identificarea cauzelor
raport privind
IMSP

refuzurilor de la vaccinare;

CSP

cauzele
indentificate a
refizurilor de
la vaccinare
% lucratorilor
medicali
acoperiti cu
instruire

9.1.2.

A asigura instruirea lucrătorilor
medicali în difuzarea informatiilor cu
privire la riscurile nevaccinării pentru
a spori rolul lor în convingerea
populaţiei privind siguranţa înaltă a
vaccinărilor;

anual

IMSP CS
CSP

9.1.3.

A practica în teritorii în promovarea
vaccinărilor a persoanelor, adepte ale
imunizărilor (lucrători din sfera
educaţiei, lideri ai religiei, medici de
familie, lucrători cu studii medicale
medii, activişti voluntari instruite în
domeniul imunizărilor;

In cadrul
masurilor de
promovare

IMSP CS
CSP
SR

Cota masurilor
petrecute in
cooperare cu
persoanele
enumerate

9.1.4

A organiza şi desfăşura anual a
Săptămânii Imunizărilor în cadrul
evenimentelor similare la nivel
regional şi republican

Anual luna
aprilie

Cota
institutiilor in
care s-a
desfasurat SEI

9.1.5

A asigura monitorizarea şi
reacţionara rapidă la informaţiile
neclare sau perverse, precum şi la
orice îngrijorare sau frică a populaţiei
privind vaccinările

La necesitate

APL,
IMSP CS,
SR
CSP
Directia r-la
invatamint
IMSP CS
IMSP SR
CSP

9.2.2.

Evaluarea calităţii datelor privind
imunizările prin verificarea
veridicităţii vaccinărilor efectuate,
exactitătii datelor analizate şi

trimestrial

IMSP CS
CSP

Nr rapoarte

Nr. de
persoane
consiliate la
informatiile
neclare sau
frica privind
vaccinarile
9.2. Obiectivul 2: Asigurarea acoperirii vaccinale a cel puţin 95% din populaţie la vârsteleţintă la nivel naţional, prin asigurarea accesului echitabil şi universal la serviciile de
imunizării garantate de stat pentru toate persoanele prin folosirea strategiilor inovaţionale
adaptate la condiţiile locale
9.2.1.
Prestarea serviciilor de vaccinare
Permanent la IMSP CS
gratuită cu vacciinurile obligatorii
adresare
IMSP SR
incluse în Program ca parte
componentă
a Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală, la adresarea pacientului în
orice maternitate sau instituţie de
asistenţă medicală primară raion
asigurarea condiţiilor pentru prestarea
sistematică a serviciilor de imunizare
a nou-născuţilor în maternităţi, pentru
vaccinarea zilnică contra hepatitei
virale B şi de ce! putjn 2 ori pe
săptămînă pentru vaccinarea cu
vaccinul BCG;

9.2.2.

informaţiilor despre numărul
populaţiei-ţintă, cu analiza şi
utilizarea lor cu regularitate in toate
localitatile raionului cu informarea
organelor ierarhic superioare
asigurarea condiţiilor pentru prestarea
sistematică a serviciilor de imunizare
în cadrul cabinetelor şi punctelor de
vaccinări din instituţiile de asistenţă
medicală primară, iar în caz de
necesitate, de regulă, săptămînal, dar
cel puţin o dată pe lună - prin
intermediul echipelor mobile

permanent

IMSP CS
CSP

Nr. de obiecte
ce crespund

IMSP CS
DI
APL
Institutiile
de educatie
pentru copii
si
adolescenti
CSP

Lipsa copiilor
neimuni in
colectivitati

simestrial

CSP
IMSP CS

Raportul

permanent

IMSP CS
IMSP SR

Nr personae
instruite

9.2.3.

Asigurarea admiterii în colectivităţile
de copii, în lipsa contraindicaţiilor
medicale argumentate şi documentate,
doar a copiilor vaccinaţi în
conformitate cu prezentul Program

permanent

9.2.4.

A asigura supervizarea instituţiilor
sanitare din raion ce prestează
servicii de imunoprofilaxie la
compartimentul respectării cerinţelor
de exploatare a cabinetelor de
vaccinare, efectuare a procedurilor
medicale cu ţel de imunoprofilaxie,
înlăturarea deşeurilor medicale, cu
acordarea ajutorului metodic.
A monitoriza atingerea obiectivelor
Programului şi altor indicatori de
performanţă la nivel de teritoriu şi
instituţie medicală, cu propunerea în
adresa administratiei locale , CNAM
la acordarea suportului
material/financiar şi moral
persoanelor responsabile pentru
atingerea indicatorilor satisfăcători
A asigura admiterea la activităţile de
imunizare doar a personalului instruit
în domeniu, cu testarea cunoştinţelor
A asigura cabinetele şi punctele de
vaccinări cu medicamente şi
instrucţiuni pentru conduita adecvată
a cazurilor de reacţii adverse imediate
în urma imunizării;
implementarea tehnologiilor noi
sigure şi inofensive pentru populatie
si mediu

anual

permanent

IMSP CS
IMSP SR

Nr obiecte ce
corespund

A asigura păstrarea în condiţii
adecvate de temperatură a
vaccinurilor la toate etapele de

permanent

IMSP CS
IMSP SR

Nr fise de
supraveghere
a regimului de

9.2.5.

9.2.6.
9.2.7.

9.2.8.

Nr institutii
supervizate

9.2.9.

9.2.10.

transportare şi păstrare a cu
monitorizarea condiţiilor de
temperatură în echipamentul frigorifer
la toate etapele de transportare şi
păstrare a vaccinurilor
A asigura renovarea, repararea şi
întreţinerea în stare funcţională a
echipamentului frigorifer pentru
păstrarea vaccinurilor sub
responsabilitatea personală a
conducătorilor instituţiilor medicosanitare, în colaborare cu fondatorii
instituţiilor respective
A asigura implicarea reprezentanţilor
grupurilor si persoanelor greu
accesibile pentru vaccinare în scopul
de a identifica ei înşişi cauzele
nevaccinării şi a se implica în
realizarea imunizării acestor grupuri
de populaţie;

temperatura

La
necessitate

IMSP CS
IMSP SR
CNAM

La
necessitate

IMSP CS
IMSP SR
APL
formatori

Nr de localitati
ce au aplicat
masura

9.3.Obiectivul 3. Fortificarea serviciilor de imunizari , supraveghere epidemilogica si
control al bolilor infectioase prevenibile prin vacciunari
9.3.1.
A asigura utilizarea practică a
Trimestrial
CSP
Prezenta
indicatorilor de acoperire vaccinală şi
IMSP CS
indicatorilor
informaţiilor epidemiologice cu
respectivi
privire la cazurile de boala în scopul
de a identifica localităţi, grupuri ale
populaţiei cu indicatori nefavorabili
pentru stabilirea cauzelor şi aplicarea
măsurilor de redresare a situației;
9.3.2.
A asigura depistarea precoce și
Pe masura
IMSP CS
Nr de rapoarte
raportarea conform regulamentelor în depistarii
IMSP SR
vigoare la CSP și la nivel național a
CSP
fiecarui caz posibil/suspect de infecții
prevenibile prin vaccinări, inclusiv
raportarea saptaminala zero a
cazurilor de paralizie acuta flasca
9.3.3.
A asigura un raspuns urgent,
Pe masura
IMSP CS
Rapoarte de
transparent si credibil la înregistrarea depistarii
IMSP SR
anchetare
sau suspectarea unor reacții
CSP
postvaccinale sau preocupări ale
populației privind siguranța
vaccinurilor;
9.3.4.
Investigarea clinico- epidemiologica
Pe masura
IMSP CS
Nr cazuri
si de laborator a fiecarui caz si a
inregistrarii
IMSP SR
investigate
izbucnirilor de boli infectioase,
CSP
prevenibile prin vaccinari prin
aplicarea masurilor de izolare,
localizare , lichidare si prevenire ce se
impun
9.4.Obiectivul 4. Contribuţie în menţinerea statusului R Moldova ca tară liberă de
poliomielită; si a masurilor de eliminare durabilă a cazurilor indigene de difterie, rujeolă,
rubeolă şi rubeolă congenitală
9.4.1.
A efectua screeningul circulaţiei
Conform
IMSP CS
Nr persoane
microbilor difterici toxigeni printre
indicatiilor
IMSP SR
examinate
populaţie prin investigaţii de laborator directivelor
CSP

9.4.2.

A asigura raportarea în mod de
urgență la Punctul focal de la CNSP a
fiecarui caz de maladie depistată de
rujeolă, rubeolă, orieon, hepatita
virala B

Pe masura
depistarii

CSP

Nr rapoarte

LISTA ABREVIERILOR
BCG – Vaccin contra tuberculozei
CSP – Centrul de Sănătate Publică
CS – Centrul de Sănătate
DGÎ – Direcţia Generală de Învăţămînt
HVB – Hepatita virală B
IMSP – Instituţie Medico - Sanitară Publică
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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Anexa 2 la decizia
Consiliului raional Hîncești
nr. ___ din “___”__________2017
Bugetul Programului Raional de imunizări pentru anii 2017-2020 conform
activităţiilor ce urmează a fi realizate:
Nr.
Inclusiv sursa de finansare
d/o
Costul
Alte
Activitatea
Bujet de Bujet
(lei)
surse(IMS
stat
local
P, CNAS)
1.
Pregătirea personalului medical 5000 x 4 800*4=
4200*4=
la diferite seminare la nivel =20000
3200
16800
raional şi republican.
2.
Procurarea
medicamentelor 30000 x 4
30000*4=
pentru acordarea primului ajutor =120000
120000
medical în caz de complicaţii
postvaccinale.
4.
Procurarea materialului pentru 20000 x 4
10000*4=
asigurarea
procesului
de =80000
80000
imunizare: tifon, alcool etilic.
5.
Achitarea
pentru
energia 100 000 x
100000*4
electrică , folosită şi deservirea 4 =400000
=400000
frigiderelor

6.

7.
8.
8.
9.

Procurarea
consumabilelor
pentru
ambalarea
si
transportarea
probelor
in
laboartoarele de performanta
Cheltuieli
de
birotică
şi
consumabile ( hârtie, catridge,
telefon , E mail ş.a.)
Cheltuieli
pentru
comanda
documentaţiei statistice de lucru,
rapoartelor statistice
Cheltiueli pentru mobilizarea
socială
a
populaţiei
pe
problemele de imunoprofilaxie.
Total

Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

20000 x 4 20000*4
= 80000
=80000
25000 x 4 10000*4
=100 000
=40000

1500*4=6
0000

5000x
4=20000

4000*4=
16000

100*4=
4000

10000 x 4 2000*4= 2000*4
=40000
8000
=8000

14000

860000

716800

135200

8000
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