Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 16/7
din 27.12.2018
Cu privire la aprobarea Programului
municipal de imunizări pînă anul 2020
în conformitate cu art. 14, alin. (2) lit p) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006
cu privire la administraţia publică locală, art. 3; 6; p. (a; e), art. 44 din Legea RM nr.
41 l-XIII din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile Legii RM nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, întru executarea Hotărîrii Guvernului RM nr. 1113 din 06.10.2016 cu
privire la aprobarea Programului Naţional de imunizări pentru anii 2016-2020, ordinului
Ministerului Sănătăţii RM nr. 920 din 25.11.2016 cu privire la realizarea Programului
Naţional de imunizări pentru anii 2016-2020, cu scopul diminuării prejudiciilor sociale şi
economice, cauzate de maladiile prevenibile prin imunizări şi asigurări continuităţii activităţilor
în acest domeniu pe termen mediu, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă:
1.1. Programul municipal de imunizări pînă anul 2020, conform anexei nr. 1.
1.2. Planul de acţiuni privind implementarea Programului municipal de imunizări pînă anul
2020, conform anexei nr. 2.
2. Se instituie Consiliul Coordonator de implementare şi monitorizare a Programului municipal
de imunizări pînă anul 2020 şi se aprobă componenţa lui nominală, conform anexei nr. 3.
3. Se stabileşte, că în cazul eliberării din funcţie a persoanelor, care fac parte din componenţa
Consiliului nominalizat, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi executate de persoanele noudesemnate în posturile respective, fără a aproba o nouă decizie a Consiliului municipal
Bălţi.
4. Primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorişin:
4.1. să asigure monitorizarea realizării a Programului municipal de imunizări pînă anul 2020;
4.2. va prezenta în adresa Consiliului municipal Bălţi şi Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţie Socială RM, anual către finele lunii ianuarie, informaţii privind executarea
Programului municipal de imunizări pînă anul 2020.
5. Se recomandă conducătorilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor din municipiu,
indiferent de formă de proprietate, să asigure măsurile deplin^/şi efective pentru îndeplinirea
Programului.
6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în !rcina comisiilor consultative de
lică, pentru drept şi disciplină;
pentru activităţi economico-financiare
Preşedintele şedinţei a XVI
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Boris Marcoci

Contrasemnează:
\ Secretarul Consiliului mun. Bâjţi-

Irina Serdiuc
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I. Introducere. Identificarea problemelor
1. Programul Municipal de Imunizări până anul 2020 (în continuare Programul) reprezintă
un document pe termen mediu în domeniu imunizărilor, care include angajamentele prioritare ale
statului în asigurarea procesului de vaccinare contra unor maladii prevenibile prin vaccinări întru
diminuarea poverii financiare şi sociale determinate de acestea.
2. Programul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411XIII din 28.03.1995, Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, Legii nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile si
responsabilităţile pacientului, Politicii Naţionale de Sănătate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 886 din 6 august 2007, Strategiei Naţionale de Sănătate Publică pentru anii 2014-2020,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013 şi recomandărilor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1113 din
06.10.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de Imunizări pentru anii 2016-2020.
3. Necesitatea acestui Program este dictată de faptul că un şir de boli contagioase cu înalt
potenţial epidemic şi consecinţe grave, pot fi eficient prevenite prin vaccinări - cea mai optimală
investiţie în sănătatea publică, ce contribuie la stabilirea echităţii sociale, consolidarea socioeconomică a familiei şi societăţii.
4. Realizarea precedentelor patru programe naţionale, inclusiv municipale de imunizări în
perioada anilor 1994 - 2015 au contribuit la fortificarea şi menţinerea stabilă la nivel înalt de 93
- 97% a acoperirii vaccinale, extinderea listei vaccinurilor garantate de stat şi a contingentelor de
populaţie beneficiare, ameliorarea calităţii serviciilor de imunizare, asigurarea finanţării durabile
a procurărilor de vaccinuri şi consumabile din mijloacele bugetului de stat şi prin stabilirea unor
programe de asistenţă internaţională.
5. în municipiul Bălţi procesul de imunizări este recunoscut ca o prioritate a sănătăţii
publice. Graţie realizării a 4 programe de imunizări anterioare, a fost lichidată variola, eliminată
poliomielita. Datorită vaccinărilor, pe teritoriul mun. Bălţi în anii 2011-2015 nu s-au înregistrat
cazuri de difterie, tetanus tetanus neonatal, rubeola, rujeola, oreion. Vaccinarea rămâne unicul
mijloc de prevenire a rabiei, maladie care în toate cazurile se finalizează cu deces. Anual se
înregistrează cazuri sporadice de tuberculoză şi hepatită virală B la copii ne vaccinaţi.
6. Rezultatele au fost obţinute datorită suportului Guvernului şi autorităţilor administraţiei
publice locale, prin implicarea directă a lucrătorilor medicali la toate nivelurile, cu asistenţa
internaţională acordată de Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări, UNICEF, Biroul
Regional pentru Europa a OMS.
7. Provocările, cu care se confruntă sistemul de imunizări, sunt determinate de diminuarea
în ultimii ani a ratei de acoperire cu vaccinuri. Datorită influenţei propagandei antivaccinale,
care s-a activizat în ţară, începând cu anul 2009, s-a stabilit tendinţa de diminuare a ratei
cuprinderii cu vaccinări de la 95-98% în anii 2003-2008 la 90-92% în anul 2015. în rezultatul
scăderii acoperirii vaccinale a populaţiei, în mun. Bălţi din a.2016 au fost înregistrate 72 cazuri
de tuşea convulsivă, ce constituie 48,1 cazuri la 100 mii de populaţie, inclusiv 69 cazuri la copii
de vîrstă pînă la 17 ani. Majoritatea cazurilor a fost înregistrată la copii ne vaccinaţi.
8. O problemă importantă în asigurarea eficientă a imunizărilor prezintă asigurarea
condiţiilor adecvate de păstrare în condiţii de lanţ rece ne întrerupt la t +2 - +8°C.
9. Pentru RM o problemă de sănătate publică o constituie cancerul de col uterin, care se
clasează pe locul III în patologia cancerului la femei cu prevalenţa de 220,0 cazuri la 100 mii
femei şi este cea mai frecventă cauză a deceselor de patologie oncologică la femei cu o tendinţă
de creştere în ultimii ani. Rata incidenţei cea mai înaltă se înregistrează în intervalele de vârste
cuprinse între 35 si 55 de ani. Circa 80% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de
tipurile oncogene de Papilomavirus uman. La recomandarea OMS vaccinarea contra infecţiei cu
Papilomavirusul uman, către anul 2014 a fost deja implementată în 55 ţări ale lumii. Prin studii

ştiinţifice a fost constatată o cost-eficienţă înaltă a acestui vaccin, inclusiv pentru ţările cu
venituri mici.
10. Reieşind din contextul naţional, introducerea noului vaccin în mod obligatoriu - vaccin
contra Papilomavirusul uman, la moment este prematur. Vaccinul respectiv va fi promovat în
calitate de vaccin opţional pentru fetiţele cu vârsta de 12 ani. Iar, după analiza datelor în urma
studiului de fezabilitate referitor la rezultatele vaccinării contra Papilomavirusul uman, planificat
în cadrul Programului naţional de control al cancerului, se vor prezenta argumente membrilor
Comitetului Naţional de Experţi în domeniul imunizărilor pentru stabilirea priorităţilor în
Calendarul naţional de imunizări în următorii ani.
11. Prezentul Program garantează copiilor şi tuturor cetăţenilor municipiului, indiferent de
starea socială, naţionalitate, apartenenţa politică sau religioasă, acordarea asistenţei de imunizare
gratuită cu vaccinuri eficiente, calitatea cărora corespunde standardelor internaţionale şi
cerinţelor OMS.
II. Scopul şi obiectivele Programului
12. Prezentul Program are drept scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi
mortalităţii prin asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, garantate de stat, conform
Calendarului de vaccinări pentru anii 2016-2020 (anexa nr. 1 la prezentul Program), precum şi
prin imunizări la indicaţii epidemice în situaţii de risc sporit privind îmbolnăvirea şi răspândirea
infecţiilor.
13. Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective specifice ale
Programului:
• Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a comunităţii privind importanţa
imunizării şi promovării la toate nivelele a vaccinărilor drept unul din drepturile şi
obligaţiile omului.
• Asigurarea acoperirii vaccinale a peste 95% din populaţie la vârstele ţintă la nivel
naţional, prin accesul echitabil şi universal la serviciile de imunizării garantate de stat
pentru toate persoanele prin folosirea strategiilor inovaţionale adaptate la condiţiile
locale.
• Fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere epidemiologică şi control a bolilor
infecţioase prevenibile prin vaccinări ca o parte integrantă a sistemului de sănătate.
III. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea Programului
14. Obiectivul 1: Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a comunităţii
privind importanţa imunizării şi promovarea la toate nivelele vaccinarea drept unul dintre
drepturile şi obligaţiile omului se va realiza prin următoarele acţiuni:
1)
Organizarea studiilor sociologice pentru identificarea cauzelor refuzurilor de la vaccinare;
2)
Instruirea lucrătorilor medicali în difuzarea informaţiilor cu privire la riscurile nevaccinării
pentru a spori rolul lor în convingerea populaţiei privind siguranţa înaltă a vaccinărilor;
3)
Selectarea şi implicarea în promovarea vaccinărilor a persoanelor noi, adepte ale
imunizărilor, printre lucrătorii din sfera educaţiei, liderii religiei, lideri ai mass-media
tradiţionale şi din reţelele sociale, medici de familie, lucrătorii cu studii medicale medii, activişti
voluntari, asociaţiilor profesionale, instituţiilor academice şi organizaţiilor societăţii civile
instruiţi în domeniul imunizărilor;
4)
Elaborarea în comun cu Direcţia de Invăţămînt, Tineret şi Sport a Primăriei mun. Bălţi a
propunerilor privind modalităţile didactice de familiarizare a elevilor şi studenţilor despre
beneficiile, eficienţa şi necesitatea imunizărilor şi punerea lor în aplicare;
5)
Dezvoltarea relaţiilor cu mass-media, instruirea lor în domeniul prevenirii bolilor
infecţioase prin imunizări şi încurajarea lor în publicarea materialelor şi diflizarea emisiunilor
echilibrate şi veridice despre vaccinare şi beneficiile ei, mai cu seamă în cadrul emisiunilor
difuzate în direct;
6)
Elaborarea şi realizarea planurilor de comunicare în situaţii de criză, pentru implementarea
vaccinurilor noi, realizarea campaniilor de imunizări în masă din indicaţii epidemice.

7)
Utilizarea celor mai performante metode şi căi de comunicare de către lucrătorii medicali
pentru convingerea şi sporirea conştientizării privind beneficiile imunizării a populaţiei,
îndeosebi a grupurilor de populaţie ezitante şi celor ce refuză vaccinările;
8)
Organizarea şi desfăşurarea anuală a Săptămânii Imunizărilor în cadrul evenimentelor
similare la nivel regional;
9)
Iniţierea şi menţinerea permanentă a dialogului cu adepţii şi oponenţii vaccinărilor în
reţelele de socializare şi alte mijloace de comunicare bazate pe tehnologii noi de mediatizare şi
alte mijloace de mass-media;
10) Monitorizarea şi reacţionarea rapidă la informaţiile neclare sau perverse, precum şi la orice
îngrijorare sau frică a populaţiei privind vaccinările.
15. Obiectivul 2: Asigurarea acoperirii vaccinate a peste 95% din populaţie la vârstele
ţintă la nivel municipal, prin asigurarea accesului echitabil şi universal la serviciile de
imunizării garantate de stat pentru toate persoanele prin folosirea strategiilor inovaţionale
adaptate la condiţiile locale se va realiza prin următoarele acţiuni:
1)
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 orice maternitate sau instituţie de asistenţă medicală primară.
2)
Asigurarea continue cu vaccinuri şi consumabile corespunzătoare standardelor
internaţionale pentru realizarea imunizărilor.
3)
Identificarea grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru vaccinare şi asigurarea
imunizării lor.
4)
Alocarea mijloacelor financiare necesare din mijloacele bugetului de stat destinat ocrotirii
sănătăţii, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru organizarea vaccinărilor
planificate, iar în caz de agravare a situaţiei epidemice din fondurile de rezervă.
16. Obiectivul 3: Fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere epidemiologică şi
control a bolilor infecţioase prevenibUe prin vaccinări ca o parte integrantă al sistemului de
sănătate se va realiza prin următoarele acţiuni:
1)
Familiarizarea şi informarea prestatorilor serviciilor de imunizări şi promovatorilor
vaccinărilor cu documentele OMS în domeniul imunizării, programele de eliminare şi eradicare a
unor boli infecţioase prin imunizări, precum şi despre accesarea informaţiilor şi documentelor
internaţionale privind cuprinderea cu vaccinări şi situaţia epidemiologică privind bolile
prevenibile prin vaccinări în diferite ţări, la nivel regional.
2)
Consolidarea şi fortificarea capacităţilor managerilor şi personalului antrenat în prestarea
serviciilor de imunizări, supravegherea şi controlul bolilor prevenibile prin imunizări.
IV. Etapele şi termenele de implementare a Programului
17. Programul va fi implementat până anul 2020, în conformitate cu Calendarul
vaccinurilor aprobat cu implicarea în proces a tuturor persoanelor responsabile antrenate,
corespunzător competenţelor enumerate în Program.
V. Responsabilii pentru implementarea Programului şi atribuţiile lor
18. Responsabilii pentru implimentarea acestui program sînt:
1. Consiliul de Coordonare şi Monitorizare a Programului municipal de imunizări pînă în anul
2020;
2. Serviciul Sănătate mun. Bălţi;
3. Centrul Sănătate Publică mun. Bălţi;
4. Instituţiile Medico-Sanitare Publice:
• Centrul Medicilor de Familie;
• IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi;
• IMSP Centrul Stomatologic Bălţi;
• IMSP Staţia Zonală AMU "Nord";
• Centrul Zonal Bălţi de Hemotransfuzie;
• Centrul de plasament temporar şi reabilitare a copiilor;
• Colegiul de Medicină Bălţi;

• Internatul Psihoneurologic Bălţi;
• SRL "Incomed";
• Agenţia Teritorială de Asigurări în Medicină Bălţi;
• Filiala Spitalului Militar Central;
• IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi;
5. Direcţia Învăţămînt, Tineret, Sport şi instituţiile de educaţie şi învăţământ de toate nivelurile.
6. Organizaţiile nonguvernamentale.
19. Consiliul de Coordonare si Monitorizare a Programului municipal de imunizări
pînă în anul 2020 asigură:
1. Coordonarea totală a îndeplinirii Programului;
2. Implimentarea monitorizării Programului;
3. Aprobarea planurilor municipale de vaccinări.

20. Serviciul Sănătate mun. Bălti asigură:
1. Aprobarea şi monitorizarea realizării Programului municipal de imunizări;
2. Suport instituţiilor medico-sanitare şi Centrelor de Sănătate Publică în organizarea şi
efectuarea măsurilor de mobilizare a populaţiei şi instituţiilor subordonate în realizarea
prezentului Program;
3. Acordarea suportului nemijlocit IMSP de asistenţă medicală primară şi spitalicească
pentru crearea condiţiilor de efectuare a vaccinărilor, inclusiv întreţinerea localului, asigurarea cu
echipament pentru păstrarea vaccinurilor, legăturii telefonice, înlăturarea inofensivă a deşeurilor
ascuţite şi tăioase, provenite în urma procesului de vaccinare şi susţinerea mesajelor de
comunicare şi mobilizare socială adresate populaţiei.
21. Centrul Sănătate Publică mun. Bălti va fi responsabil pentru efectuarea următoarelor
activităţi:
1. Elaborarea programelor teritoriale de imunizare şi monitorizarea implementării lor în
colaborare cu conducătorii instituţiilor medico-sanitare;
2. Elaborarea planurilor de vaccinare teritoriale, recepţionarea şi distribuire la timp a
vaccinurilor şi consumabilelor necesare pentru imunizări;
3. Monitorizarea atingerii obiectivelor prezentului Program şi a altor indicatori de
performanţă la nivel de teritoriu administrativ şi instituţie medicală, evaluarea situaţiilor de risc;
4. Participarea la instruirea şi atestarea personalului medical privind practicile de
imunizare, autorizarea instituţiilor care prestează servicii de imunizare;
5. Supervizarea instituţiilor medico-sanitare din teritoriul deservit, acordarea ajutorului
metodic şi practic necesar;
6. Recepţionarea trimestrială a vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la depozitul
naţional, transportarea, stocarea, păstrarea în condiţii adecvate şi distribuirea lor lunară
instituţiilor medico-sanitare, monitorizarea sistematică a utilizării;
7. Realizarea controlului periodic al respectării condiţiilor de transportare, păstrare şi
administrare a vaccinurilor, a calendarului de vaccinări, veridicităţii efectuării vaccinărilor şi
cuprinderii cu vaccinări în instituţiile medico-sanitare publice şi private;
8. Exercitarea supravegherii epidemiologice a bolilor prevenibile prin vaccinări, evaluarea
situaţiilor de risc, organizarea şi realizarea măsurilor antiepidemice la înregistrarea cazurilor de
îmbolnăvire şi reacţii adverse la administrarea vaccinurilor;
9. Organizarea activităţilor de comunicare şi promovare a cunoştinţelor populaţiei privind
beneficiile imunizărilor;
10. Conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea
implementării Programului.

22. Conducătorii instituţiilor de asistentă medicală primară si medicii de familie sânt
responsabili nemijlocit de planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de imunizare
populaţiei, coordonarea acestor activităţi cu structurile locale şi ierarhic superioare interesate.
Centrul Medicilor de Familie va asigura implementarea următoarelor acţiuni:

1. Integrarea serviciilor de imunizare a populaţiei în cadrul serviciilor de asistenţă medicală
primară;
2. Crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea
imunizărilor;
3. Planificarea vaccinărilor, asigurarea accesului populaţiei la servicii de imunizare şi
calităţii înalte a serviciilor de imunizare;
4. Planificarea şi asigurarea imunizării personalului medical din instituţie;
5. Instruirea personalului medical cu evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice;
6. Organizarea funcţionării sistemului de evidenţă a populaţiei şi a vaccinărilor efectuate şi
de triere lunară a persoanelor care urmează a fi vaccinate;
7. Stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la
Centrele de Sănătate Publică teritoriale, transportarea, păstrarea, mânuirea, administrarea corectă
şi monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile;
8. Respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor;
9. 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;
10. Evidenţierea, acordarea asistenţei medicale şi raportarea instituţiilor abilitate despre
evenimentele medicale observate în perioada postvaccinală;
11. Notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul naţional de
supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate
publică;
12. Evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de evidenţă şi
raportare a vaccinărilor;
13. Monitorizarea sistematică a cuprinderii cu vaccinări a populaţiei eligibile, respectării
condiţiilor „lanţului frig", consumului de vaccinuri, apariţiei cazurilor de boli prevenibile şi a
altor indicatori de performanţă din teritoriul deservit, evaluarea situaţiilor de risc şi prezentarea
rapoartelor respective instanţelor superioare în modul stabilit;
14. Comunicarea cu populaţia despre beneficiile vaccinării şi despre ordinea imunizării
pentru fiecare persoană eligibilă;
15. Conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea
implementării Programului.
23, Instituţiile medico-sanitare de asistentă medicală spitalicească vor asigura
implementarea următoarelor acţiuni:
1. Crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea
imunizărilor;
2. Planificarea, efectuarea vaccinării nou-născuţilor în maternităţi, personalului instituţiei şi
prezentarea rapoartelor despre vaccinările efectuate;
3. Stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinului şi materialelor pentru injectare de la
Centrele de Sănătate Publică Bălţi, transportarea, păstrarea, mânuirea, administrarea corectă şi
monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile;
4. Respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor;
5. Instruirea personalului medical în domeniul vaccinărilor şi evaluarea cunoştinţelor lui;
6. Asigură diagnosticarea, investigarea de laborator, izolarea, tratamentul bolnavilor cu
infecţii prevenibile prin vaccinări şi participă la efectuarea măsurilor antiepidemice în focarele
de boli contagioase, în comun cu serviciul de supraveghere de stat în sănătatea publică;
7. Notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul naţional de
supraveghere epidemiologică şi control ai bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate
publică;
8. Asigură diagnosticul diferenţial, investigarea de laborator, acordarea asistenţei medicale
şi raportarea instituţiilor abilitate despre evenimentele medicale observate în perioada
postvaccinală;
9. Evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de evidenţă şi
raportarea vaccinărilor;

10. Asigurarea informării populaţiei privind eficacitatea imunizărilor şi importanţa lor
pentru sănătate;
11. Conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea
implementării Programului.
24. Direcţia Învătămînt. Tineret. Sport si instituţiile de educaţie si învăţământ de
toate nivelurile:
1. Oferă suport în organizarea imunizării preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
2. Contribuie la informarea corectă a cadrului didactic şi discipolilor privind eficienţa,
beneficiile şi necesitatea imunizărilor;
3. Cooperează cu instituţiile medicale pentru admiterea în instituţii doar a persoanelor
vaccinate, conform prezentului Program, excepţie servind unele stări medicale rare, care
urmează a fi constatate de medicul de familie.
VI. Rezultatele scontate
25. Programul reprezintă o viziune pe termen de 3 ani, care tinde spre menţinerea şi
îmbunătăţirea situaţiei epidemiologice favorabile prin bolile infecţioase prevenibile prin
vaccinări. Accesul universal la vaccinări gratuite, garantate de stat, cu acoperire vaccinală a peste
95% din populaţie la vârstele ţintă la nivel naţional, în fiecare teritoriu administrativ, vaccinarea
tuturor persoanelor care nu au contraindicaţii medicale şi contingentelor de risc, realizarea
acţiunilor de susţinere financiară, materială şi operaţionale, prevăzute în Program, vor asigura:
1) menţinerea statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită şi contribuţia ţării la
eradicarea Globală a poliomielitei;
2) eliminarea durabilă a cazurilor indigene de rujeolă, rubeolă, rubeolă congenitală, difterie;
3) menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tetanos în populaţia generală şi de tuberculoză
generalizată la copii;
4) menţinerea incidenţei prin hepatita virală B în populaţia generală sub 1 caz la 100 mii
populaţie, printre copii - sub 0,5 cazuri la 100 mii;
5) reducerea incidenţei prin tuse convulsivă şi prin oreion - sub 2 cazuri la 100 mii populaţie;
6) reducerea a morbidităţii şi mortalităţii prin infecţia cu rotavirusuri, meningite septice şi
pneumonii, cauzate de infecţiile cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumoniae la
copii cu vârsta sub 5 ani.
VII. Indicatorii de progres şi performanţă
26. Monitorizarea prezentului Program se va efectua în baza indicatorilor de monitorizare.
La nivel municipal vor fi utilizaţi următorii indicatori:
1. Rata cuprinderii cu vaccinuri pentru fiecare doză de vaccin administrată persoanelor care
necesită vaccinarea va fi calculată lunar şi anual în baza rapoartelor statistice de ramură
(formularul 5-san) la nivel municipal şi de instituţie medicală;
2. Rata acoperirii vaccinale globale va fi calculată anual în baza raportului statistic de stat
(formularul 6) la nivel municipal şi de instituţie medicală;
3. Rata incidenţei prin bolile infecţioase, prevenibile prin vaccinări, va fi calculată lunar şi
anual în baza raportului statistic de stat (formularul 2) la nivel municipal;
4. Lipsa transmiterii indigene a virusului poliomielitic sălbatic, agenţilor cauzali ai rujeolei,
rubeolei, difteriei;
5. Proporţia teritoriilor administrative cu indicatori de cuprindere vaccinală nu mai mică de
95%;
6. Proporţia teritoriilor administrative cu indicatori de pierderi ai copiilor din programul de
imunizări sub 5%.

VIII. Riscuri de implementare
27. In realizarea prezentului Program pot fi identificate următoarele constrângeri:
1) Surse financiare insuficiente pentru procurarea vaccinurilor, consumabilelor, utilajului
frigorifer, reparaţia, mentenanţa şi monitorizarea lui;

2) întreruperi în asigurarea cu vaccinuri din cauza sosirii cu întârziere a unor lotului de
vaccin, legate de lipsa lor pe piaţă, ofertelor de vânzare;
3) Asigurarea insuficientă cu personal medical calificat pentru prestarea serviciilor de
imunizări;
4) Efectuarea cu întârziere a vaccinărilor din cauza contraindicaţii medicale
neargumentate, migraţiei înalte a populaţiei;
5) Creşterea refuzurilor de la vaccinare din cauza informării incorecte a populaţiei despre
vaccinuri în lipsa susţinerii adecvate din partea politicienilor, organelor puterii de stat.
IX. Procedurile de raportare şi evaluare
28. Monitorizarea prezentului Program va fi efectuată de către Centrul de Sănătate Publică
mun. Bălţi 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:
1) Lunar instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească vor
transmite Centrului de Sănătate Publică mun. Bălţi date privind vaccinările efectuate şi
vaccinurile utilizate, conform rapoartelor statistice de ramura (formularul 5-san);
2) Anual instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească vor
transmite Centrului de Sănătate Publică mun. Bălţi date privind cuprinderea cu vaccinări
împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic de stat (formularul 6);
3) Centrul de Sănătate Publică mun. Bălţi va prezenta Centrului Naţional de Sănătate
Publică date generalizate pe teritoriul deservit: lunar privind vaccinările efectuate şi vaccinurile
utilizate, conform rapoartelor statistice de ramura (formularul 5-san) şi anual privind cuprinderea
cu vaccinări împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic de stat (formularul 6);
4) Lunar de către Centrele de Sănătate Publică teritoriale vor transmite instituţiilor medicosanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească informaţii de monitorizare a nivelului
cuprinderii cu vaccinări şi morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin imunizări;
5) Anual va fi efectuată evaluarea realizărilor Programului şi discutarea rezultatelor în
cadrul autorităţilor teritoriale de sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale;
6) Prezentul Program va fi evaluat la mijlocul termenului de implementare şi la finele
implementării, inclusiv cu participarea organismelor internaţionale de referinţă în domeniu;
7) Examinarea anuală a realizării programelor naţional şi teritoriale de imunizări cu
informarea a administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor nonguvernamentale privind beneficiile vaccinărilor, rezultatele realizării imunizărilor, riscurile care
survin în cazul nevaccinării pentru persoană şi societate.
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Calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova pentru anii 2016-2020
Vîrsta
efectuării
vaccinării

Hepatitei
virale B

Tuberculozei

HepB

Poliomielitei

Infecţiei
cu
rotavirus

Infecţiei
Hib

RV

Hib

VPO/
BCG

VPI

Infecţiei
cu
pneumococi
PC

Difteriei,
tetanosului,
tusei
convulsive
DTP

24 ore
2-5 zile
2 luni

HcpB-0
HepB-1

VPO-1

RV-1

Hib-1

PC-1

DTP-1

4 luni

HepB-2

VPO-2

RV-2

Hib-2

PC-2

DTP-2

6 luni

HepB-3

VPO-3
VPI

12 luni
22-24 luni
6-7 ani

Difteriei,
tetanosului

DT/Td

Rujeolei,
oreionului,
rubeolei

Note

în maternitate
în maternitate
Concomitent în aceeaşi zi:
injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componenţa
vaccinului pentavalent, PC şi VPI separat cu diferite seringi
şi în diferite locuri anatomice;
VPO şi RV picături în gură

DTP-3

PC-3
VPO-4
VPO-5

Air \

ROR

BCG 1

Hib-3

!

ROR-1
DTP-4
DT

ROR-2

1 5 - 1 6 ani

Td

ROR-3**

Adulţii: La 20,
30,40, 50 şi 60
ani

Td

Separat cu diferite seringi şi în diferite locuri anatomice
Concomitent, peste 16-18 luni după vaccinare
VPO-5 şi DT - concomitent primăvara, pînă la admiterea
copiilor la şcoală; ROR-2 toamna (în clasa I)
Concomitent (clasa 9), separat cu diferite seringi şi în
diferite locuri anatomice
Imunizarea este efectuată la atingerea vîrstei indicate

Note:
1 .Vaccinările opţionale recomandate în mod individual, inclusiv contra plată: contra Papilomavirusului uman - fetele de la vîrsta de 12 ani 2 doze cu interval de 6 luni între ele; gripei - de la vîrsta
de 6 luni anual; hepatitei virale A - de la vîrsta de 1 an 1 doză persoanele nevaccinate; infecţiei meningococice - vaccinuri mono- sau polivalente neconjugate - de la vîrsta de 2 ani, conjugate - de
la vîrsta de 2 luni; varicelei - de la vîrsta de 9 luni pentru persoanele care nu au suportat infecţia; tusei convulsive cu component pertusis acelular - membrii familiilor şi îngrijitorilor bebeluşilor.
2. Vaccinarea împotriva altor boli infecţioase (holera, tularemia, febra tifoidă, bruceloza etc.) va fi efectuată grupelor de populaţie cu risc sporit de infectare, în funcţie de situaţia epidemiologică şi
în conformitate cu deciziile Ministerului Sănătăţii.
3. Imunizarea împotriva febrei galbene, encefalitei acariene, pestei va fi aplicată persoanelor care pleacă în regiunile endemice în mod individual, inclusiv contra plată.
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Planul de acţiuni privind implimentarea Programului municipal de imuhizari pma în anul 2020

№

1

Obiectivele de
bază
Asigurarea
accesului universal al
populaţiei la servicii
de
imunizare incluse în
prezentul Program cu
acoperirea peste 95%
la
vârstele ţinte

Măsurile
planificate

Termenul
de

Instituţia
responsabilă

Indicii de
monitorizare

Centrul Perinatologie al
SCMB (Spitalul Clinic
Municipal Bălţi), CMF

Prestarea serviciilor la orice adresare

relizare
1. 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.

Permanent

Centrul Perinatologie al
SCMB

2. Asigurarea condiţiilor pentru prestarea
sistematică a serviciilor de imunizare a noinăscuţilor zilnic contra hepatitei B şi cel puţin de
2 ori pe săptămână pentru
vaccinarea cu vaccinul BCG.

Permanent

3. Asigurarea condiţiilor pentru prestarea
sistematică a serviciilor de imunizare în cadrul
cabinetelor de vaccinări din CMF iar în caz de
necesitate prin intermediul echipelor mobile.

Permanent

CMF

Imunizarea zilnică
contra Hepatitei B
şi cel puţin 2 ori pe
săptămînă - cu
vaccinul BCG
Prestarea sistematică a serviciilor

4. Monitorizarea statutului de vaccinare a
fiecărei persoane prin punerea în practică a
registrelor electronice de evidenţă a imunizărilor

CSP, IMSP
Efectuarea monitoringului
Permanent
CSP, IMSP

5. Evaluarea calităţii datelor privind imunizările
prin verificarea veridicităţii vaccinărilor

Permanent

Controlul îndeplinit

efectuate, exactităţii datelor analizate şi
informaţiilor despre numărul populaţiei ţintă cu
analiza şi utilizarea lor în mod regulat.
6. Asigurarea admiterii în colectivităţile de copii,
în lipsa contraindicaţiilor medicale argumentate
şi documentate, doar a copiilor vaccinaţi în
conformitate cu prezentul Program

Permanent

CSP, CMF, Instituţiile
preşcolare şi şcoli
Permanent

7. Realizarea imunizărilor contra plată de către
instituţiile medicale private şi instituţiile medicosanitare publice a contingentelor de populaţie cu
vaccinuri neacoperite gratuit în cadrul
Programului
2

Asigurarea
permanentă cil
vaccinuri, seringi şi alte
consumabile pentru
realizarea imunizărilor
corespunzătoare
standardelor
internaţionale pentru
realizarea imunizărilor

Monitorizarea admiterii

CSP, Instituţiile medicale
private

Numărul de instituţii medicale
private implicate

Anual

CSP

5 planuri elaborate

Trimestrial

CSP

Vaccinele recepţionate

3. Repartizarea şi eliberarea vaccinurilor şi
mijloacelor necesare pentru administrarea lor în
instituţiile medicosanitare publice.

Lunar

CSP

4. Recepţionarea de către instituţiile medicosanitare, responsabile pentru efectuarea
vaccinărilor a vaccinurilor şi mijloacelor
necesare pentru administrarea lor, transportarea,
păstrarea, administrarea corectă a vaccinurilor şi
gestionarea stocurilor.

Lunar

IMSP

1. Estimarea anuală a necesităţilor în vaccinuri şi
consumabile pentru administrarea lor, elaborarea
graficului de procurare şi realizarea procurării
lor.
2. Recepţionarea de către Centrul Sănătate
Publică a vaccinurilor şi mijloacelor necesare
pentru administrarea lor.

Vaccinele repartizate

Vaccinele recepţionate

5. Monitorizarea la toate nivelurile a stocurilor
de vaccinuri şi materiale pentru administrare cu
utilizarea unui sistem unificat de evidenţă şi
raportare a consumului şi stocurilor de vaccinuri
şi materiale pentru injectare.

3

Asigurarea
calităţii şi
inofensivităţii
imunizărilor

Monitorizarea si
evidenta

Permanent

CSP, IMSP, Serviciul
Sănătate, Consiliul de
Coordonare şi
Monitorizare

1. Admiterea la activităţile de imunizare doar a
personalului instruit în domeniu, cu testarea
cunoştinţelor şi efectuarea imunizărilor în locuri
special amenajate, cu respectarea condiţiilor de
siguranţă.

Permanent

CSP, IMSP

Nivelul de pregătire a personalului

2. însoţirea fiecărui lot de vaccin livrat de
instrucţiuni clare de mânuire şi aplicare, în limba
de stat şi rusă.

Permanent

CSP, IMSP

Livrarea vaccinurilor
insoţite de instrucţiuni

3. Asigurarea cabinetelor şi punctelor de
vaccinări cu medicamente şi instrucţiuni pentru
conduita adecvată a cazurilor de reacţii adverse
imediate în urma imunizării.

Permanent

CSP, IMSP, Instituţiile
medicale private

Asigurarea cu medicamente şi
instrucţiuni

Asigurarea supravegherii
CSP, IMSP
4. Asigurarea supravegherii evenimentelor
adverse după imunizare.

Permanent

5. Implementarea actelor normative şi regulatorii

Permanent

Implementarea actelor
CSP, IMSP

privind standardizarea condiţiilor de păstrare,
transportare şi administrare a produselor
biologice la nivelul tuturor instituţiilor
implicate în procesul de imunizare a
populaţiei.
6. Renovarea, repararea şi întreţinerea în stare
funcţională a echipamentului frigorifer pentru
păstrarea vaccinurilor.
7. Păstrarea în condiţii adecvate de temperatură a
vaccinurilor la toate etapele de transportare şi
păstrare a lor.

4

Identificarea grupurilor
şi persoanelor greu
accesibile pentru
vaccinare şi asigurarea
imunizării lor

8. Achiziţionarea de 2 frigidere pentru păstrarea
vaccinurilor la CMF, şi 4 frigidere, 2
termocontainere, 20 pungi pentru gheaţa pentru
SCMB.
1. 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 situaţiei

2. Crearea condiţiilor fără bariere legale, sociale
şi individuale privind accesul la servicii de
imunizare pentru grupurile şi a persoanele greu
accesibile pentru vaccinare.
3. Instruirea profesională a managerilor şi
prestatorilor serviciilor de imunizări în scopul de
a pune în aplicare noi strategii de imunizare,
adaptate la contextul local relevante grupurilor
greu accesibile pentru vaccinare.

Reparaţiile
efectuate
CSP, IMSP
Condiţiile de
temperatură respectate

Permanent

CSP, IMSP
Utilajele procurate

Permanent
CMF, SCMB
2018-2020

Permanent

CMF

Permanent

IMSP

Identificate grupuri ale populaţiei cu
indicatori nefavorabili

Condiţiile create privind accesul la
servicii de imunizare

Nivelul de pregătire a personalului
Permanent

CSP

5

6

7

Fortificarea serviciilor
de imunizări,
supraveghere
epidemiologică şi
control a bolilor
infecţioase prevenibile
prin vaccinări ca o
parte integrantă al
sistemului de sănătate

Studii ştiinţifice în
domeniul imunizării şi
supravegherii bolilor
prevenibile prin
vaccinări

Fortificarea serviciilor
de imunizări,
supraveghere
epidemiologică şi
control a bolilor
infecţioase prevenibile

1. Menţinerea sistemului centralizat şi funcţiilor
de bază ale Programului de imunizări în cadrul
sistemelor de sănătate descentralizate pentru
asigurarea în continuare a beneficiului public al
imunizărilor
2. întreprinderea măsurilor relevante şi crearea
potenţialului necesar de acordare a asistenţei
medicale şi serviciilor de imunizări echitabile
pentru toată populaţia.
3. Crearea condiţiilor în care Programul dispune
de resurse umane suficiente pentru planificarea,
organizarea şi efectuarea serviciilor de imunizări
de înaltă calitate.
1. Evaluarea sistematică, cel puţin o dată la 2-3
ani, prin studii randomizate reprezentative a
acoperirii vaccinale şi screening a nivelului
păturii imune în mediul populaţiei la infecţiile
incluse în Program.

Permanent

CSP, IMSP

Permanent

IMSP

Menţinerea funcţiilor Programului
de imunizări

Acordarea serviciilor de imunizări

Resurse umane suficiente
Permanent

CSP, IMSP

Permanent

CSP, IMSP

Evaluarea efectuată

2. Evaluarea impactului Programului asupra
răspândirii infecţiilor prevenibile prin vaccinare

Permanent

CSP, IMSP

Evaluarea efectuată

3. Participarea specialiştilor din domeniul
imunizărilor la conferinţe, simpozioane, ateliere
de lucru naţionale şi internaţionale
1.Editarea şi distribuirea materialelor
informative privind beneficiile şi importanţa
imunizărilor.

Permanent
Permanent

CSP, IMSP
CSP, IMSP

Numărul participanţilor
Materialele distribuite

Permanent

CSP, IMSP

Răspuns asigurat

2. Asigurarea unui răspuns urgent, transparent şi
credibil la înregistrarea sau suspectarea unor

prin vaccinări ca o
parte integrantă al
sistemului de sănătate

reacţii postvaccinale sau preocupări ale
populaţiei privind siguranţa vaccinurilor.
3. Supravegherea bazată pe caz cu utilizarea
definiţiilor standard de caz, recomandate de
OMS şi ECDC
4. Elaborarea planurilor de acţiuni şi
procedurilor standard de operare pentru
intervenţia rapidă şi eficientă de răspuns la
apariţia focarelor epidemice de infecţii
prevenibile prin vaccinări, crize umanitare şi alte
situaţii de urgenţă.
5. Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului
naţional electronic de supraveghere a bolilor
infecţioase şi imunizărilor.
6. Depistarea precoce şi raportarea CSP a
fiecărui caz posibil (suspect) de infecţii
prevenibile prin vaccinări, inclusiv raportarea
săptămânală zero a cazurilor de paralizie acută
flască.
7. Investigarea clinico-epidemiologică şi de
laborator a fiecărui caz şi izbucnirilor de boli
infecţioase, prevenibile prin vaccinări, cu
aplicarea măsurilor de izolare, localizare,
lichidare şi prevenire ce se impun.

Anual

CSP, IMSP

Permanent

CSP, IMSP

Supravegherea petrecută

Planurile elaborate

Funcţionarea sistemului electronic
Permanent

CSP, IMSP
Depistarea precoce a fiecărui caz
posibil, raportarea săptămânală

Săptămânal

IMSP, CSP
Investigarea efectuată

Permanent

CSP, IMSP
Cazuri confirmate

8. Confirmarea în laboratoarele de referinţă
naţionale şi selectiv internaţionale regionale a
cazurilor de rujeolă, rubeolă, oreion, difterie,
hepatită virală B, tuse convulsivă, izolare a
virusurilor poliomielitici.

Permanent

CSP, IMSP

Depistarea riscurilor pentru fiecare
infecţie

9. Monitorizarea circulaţiei agenţilor cauzali ai
infecţiilor prevenibile prin vaccinări în populaţie
şi mediul ambiant.
Permanent
10. Monitorizarea prin investigaţii serologice
selective de screening a nivelului păturii imune
în populaţie faţă de bolile prevenibile prin
vaccinări.
11. Analiza sistematică a morbidităţii, utilizând
caracteristicile de timp, loc şi persoană,
clasificarea cazurilor de îmbolnăvire ca indigen,
de import, primar, secundar.
12. Evaluarea riscului de apariţie şi răspândire
pentru fiecare infecţie prin prisma variabilelor de
probabilitate şi consecinţe în cazul acoperirii
vaccinale sub 85% în vârstele ţintă, nivelului sub
80%, a păturii imune, depistării falsificărilor
datelor despre vaccinările efectuate, apariţiei
focarelor cu cazuri multiple de infecţii
prevenibile prin vaccinări.
8

Instruirea
personalului

CSP
Monitoring efectuat

Permanent

CSP, IMSP
Analiza efectuată, clasificare

Permanent

CSP, IMSP
Depistarea riscurilor

Permanent
CSP

1. Implementarea materialelor didactice în
scopul instruirii lucrătorilor din asistenţa
medicală primară şi din medicina preventivă în
domeniul imunizărilor.

Permanent

2. Fortificarea capacităţilor personalului implicat
în implementarea Programului, în domeniul
comunicării şi promovării vaccinărilor.

Permanent

CSP

Materialele didactice implimentate

Nivel potenţial al personalului
CSP, Serviciul Sănătate
Implementarea sistemului
3. Implementarea unui sistem de atestare şi
licenţiere a instituţiilor antrenate în prestarea
serviciilor de imunizări.

CSP, IMSP
Permanent
Atestările efectuate

4. Organizarea atestării cunoştinţelor şi
practicilor personalului ce prestează servicii de
imunizare o dată la 2 ani şi în caz de necessitate.
9

Sporirea gradului de
conştientizare a fiecărei
persoane şi a
comunităţii privind
importanţa imunizării şi
promovarea la toate
nivelele vaccinarea
drept unul dintre
drepturile şi obligaţiile
omului

1. Organizarea studiilor sociologice pentru
identificarea cauzelor refuzurilor de la vaccinare.
2. Instruirea lucrătorilor medicali în difuzarea
informaţiilor cu privire la riscurile nevaccinării
pentru a spori rolul lor în convingerea populaţiei
privind siguranţa înaltă a vaccinărilor.

CSP, 1MSP
Permanent

Permanent

CSP, IMSP

Permanent

CSP, IMSP

3. Selectarea şi implicarea în promovarea
vaccinărilor a persoanelor noi, adepte ale
imunizărilor instruiţi în domeniul imunizărilor.

Permanent

4. Elaborarea a propunerilor privind modalităţile
didactice de familiarizare a elevilor şi studenţilor
despre beneficiile, eficienţa şi necesitatea
imunizărilor şi punerea lor în aplicare.

Permanent

5. Dezvoltarea relaţiilor cu mass-media,
instruirea lor în domeniul prevenirii bolilor
infecţioase prin imunizări şi încurajarea lor în
publicarea materialelor şi difuzarea emisiunilor
echilibrate şi veridice despre vaccinare şi
beneficiile ei, mai cu seamă în cadrul emisiunilor
difuzate în direct.

Permanent

6. Elaborarea şi realizarea planurilor de
comunicare în situaţii de criză, pentru
implementarea vaccinurilor noi, realizarea
campaniilor de imunizări în masă din indicaţii
epidemice.

Efectuarea studiilor

Nivel de pregătire lucrătorilor
medicali

CSP, IMSP, Serviciul
Sănătate

Promovarea vaccinărilor

CSP, IMSP, Serviciul
Sănătate, Direcţia
învăţământ,
Tineret, Sport.

Implicarea elevilor

CSP, IMSP

Articolele şi
emisiunile pregătite

Permanent
CSP, IMSP
Planurile elaborate

7. Organizarea şi desfăşurarea anuală a
Săptămânii Imunizărilor în cadrul evenimentelor
similare la nivel regional şi global.
8. Iniţierea şi menţinerea permanentă a
dialogului cu adepţii şi oponenţii vaccinărilor în
reţelele de socializare şi alte mijloace de
comunicare bazate pe tehnologii noi de
mediatizare şi alte mijloace de mass-media.
9. Monitorizarea şi reacţionarea rapidă la
informaţiile neclare sau perverse, precum şi la
orice îngrijorare sau frică a populaţiei privind
vaccinările

Săptămîna
Imun izărilor(Ultim
a săptămîna
apriliei)

CSP, IMSP, Serviciul
Sănătate

Permanent

CSP, IMSP

Evenimente desfăşurate

Menţinerea dialogului
Permanent

CSP, IMSP
Monitorizarea efectuată
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Consiliul de coordonare
a implementării şi monitorizării a Programului municipal de Imunizări
pînă anul 2020
1.

Lilia Sava - viceprimar mun. Bălţi, preşedintele Consiliului;

2.

Veaceslav Chişlari - medic-şef sanitar de Stat, CSP Bălţi, vicepreşedinte;

3.

Feodora Rodiucova - şef Serviciul Sănătate mun. Bălţi, vicepreşedinte;

4.

Valeria Dascal - şef Cabinetul organizator-metodic pentru preşcolari, elevi, studenţi,
coordonator al Programului.

Membrii Consiliului coordonator:
1. Svetlana Oserbaeva - preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru
educaţie, protecţie socială şi sănătate publică a Consiliului municipal Bălţi;
2. Vera Rusu - şef Direcţia Generală Financiar-Economică;
3. Tatiana Dubiţkaia - şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport;
4. Elena Tureac - şef secţie epidemiologie bolilor transmisibile al IMSP CSP Bălţi;
5. Serghei Rotari-medic-şef al IMSP SCM Bălţi;
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