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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

2015 Nr. 

DISPOZIŢIE 
mun. Chişinău 

Cu privire la desfăşurarea Săptămânii Europene 
de conştientizare a rezistenţei 
la antibiotice 16 - 22 noiembrie 2015 

în conformitate cu calendarul evenimentelor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii pentru anul 2015, prevederile Legii privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 şi în temeiul Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului 
- limită ale aparatului central a! acestuia, aprobat prin Hotărirea Guvernului 
nr.397 din 31 mai 2011, emit următoarea: 

L A aproba Planul activităţilor de bază privind desfăşurarea Săptămânii 
Europene de conştientizare a rezistenţei la antibiotice 16 - 22 noiembrie 2015 cu 
genericul „Antibioticele. Trataţi-vă cu grijă", conform anexeiA 

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale şi raionale, 
medicii-şefi ai Centrelor de Sănătate Publică municipale şi raionale: 
1) vor organiza şi desfăşura în teritoriul deservit şi instituţiile subordonate 

activităţi ce ţin de sensibilizarea populaţiei privind utilizarea antibioticelor pentru 
tratamentul infecţiilor bacteriene, numai atunci când sunt prescrise de un cadru 
medical autorizat prin: discuţii publice, instruiri, emisiuni radio şi TV, informaţii 
în presă, etc; 

2) vor asigura participarea activă şi colaborarea a lucrătorilor medicali cu 
mijloacele media (presa, televiziunea, radioul) în scopul informării populaţiei 
despre apariţia şi răspândirea rezistenţei la antibiotice; 

3) vor prezenta în termen până Ia 25 noiembrie 2015, informaţia privind 
măsurile realizate în cadrul Săptămânii Europene de conştientizare a rezistenţei 
la antibiotice 16-22 noiembrie 2015. 

3. Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale vor prezenta în termen 
până la 30 noiembrie 2015, informaţia generalizată privind măsurile realizate în 
cadrul Săptămânii Europene de conştientizare a rezistenţei la antibiotice Centrului 
Naţional de Sănătate Publică (str. Gh. Asachi 67"a", 2028, Chişinău si e-mail: 
educ@cnsp.md). 
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4. Prim-vicedirectorul general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (dl 
Ion Bahnarel) va acorda ajutor organizator-metodic instituţiilor medico-sanitare 
publice din republică la organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de 
conştientizare a rezistenţei la antibiotice 16-22 noiembrie 2015. 

5. Prim - vicedirectorul general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (dl 
Ion Bahnarel), va generaliza informaţiile parvenite din teritorii şi va informa 
Ministerul Sănătăţii către 04.12.2015. 

6. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Carolina 
Cerniciuc, şef Direcţie sănătate publică, dnei Rodica Scutelnic, şef Direcţie 
asistenţa medicală spitalicească şi urgenţă. 

• 
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Anexa 
la Dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

nr. fîflS d i r c ^ 9 ^ 2 Q I 5 
Planul 

activităţilor de bază privind desfăşurarea Săptămânii Europene de conştientizare a 
rezistenţei la antibiotice 1 6 - 2 2 noiembrie 2015 

Nr 
d/o 

Măsuri 
planificate 

Descrierea 
măsurilor 

Responsabili de 
realizare 

Parteneri Termenul 
realizării 

1. Elaborarea şi 
diseminarea 
informaţiei 
privind 
rezistenţa 
an ti microbi ană 

1.1.In adresa 
insiiiuţiiior meuieo-
sanitare din 
domeniul asistenţei 
medicale primare 

CNSP 09.11.2015 1. Elaborarea şi 
diseminarea 
informaţiei 
privind 
rezistenţa 
an ti microbi ană 

1.2. în adresa 
instituţiilor medico-
sanilare din 
domeniul 
spitalicesc 

CNSP 09.11.2015 

1. Elaborarea şi 
diseminarea 
informaţiei 
privind 
rezistenţa 
an ti microbi ană 

1.3. în adresa 
farmaciilor. 

CNSP 09.11.2015 

2. Elaborarea 
suportului 
informativ 
privind 
organizarea 
acţiunilor de 
comunicare şi 
informare 

2.1. Elaborarea 
suportului 
informativ pentru 
instituţii SSSSP. 

CNSP 10.11.2015 2. Elaborarea 
suportului 
informativ 
privind 
organizarea 
acţiunilor de 
comunicare şi 
informare 

2.2. Elaborarea 
materialelor 
informaţionale 
pentru populaţie 
privind 
conştientizarea 
rezistenţei la 
antibiotice. 

CNSP 11.11.2015 

3. Mediatizarea 
evenimentului 

3.1. Elaborarea 
comunicatului de 
presă şi plasarea pe 
pagina web a 
CNSP şi MS. 

Serviciul de presă 
CNSP 
Serviciul de 
informare şi 
comunicare MS 

Agenţiile de 
presă 

15.11.2015 3. Mediatizarea 
evenimentului 

3.2. Interviuri, 
informaţii, articole 
în mass-media 
privind fenomenul 
rezistenţei la 
antibiotice. 

CNSP 
USMF 
"N.Testemiţanu" 
IMSP republicane 

Sursele mass-
media 

16¬
21.11.2015 

4. Activităţi de 
informare, 

4.1 Derularea la 
posturile TV, ' 
ecranele LED 

CNSP 
CSP Chişinău 
IMSP teritoriale 

Sursele mass-
media 
Regia transport 

16¬
22.11.2015 
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educare şi 
comunicare în 
domeniul 
rezistenţei la 
antibiotice. 

disponibile în 
IMSP. transportul 
public a spotului 
social 
"Antibioticele. 
Trătaţi-vă cu grijă". 

electric din mun. 
Chişinău 

4.2. Sensibilizarea 
publicului prin 
reţele de telefonie 
mobilă privind 
rezistenţa 
antimicrobiană 

CNSP Campaniile de 
telefonie mobilă 
Orange. 
Moldcell 
Unite 

16¬
11.2015 

i 

4.3. Realizarea 
activităţilor de 
informare, educare 
şi comunicare în 
domeniul rezistenţei 
antimicrobiene, 
inclusiv prin: 
- discuţii publice şi 
individuale; 
- seminare, şedinţe 
informative; 
- activităţi în mass-
media locală; 

Centrul de 
Educare a 
Personalului 
Medical şi 
Farmaceutic cu 
Studii Medii 
CSP şi IMSP 
teritoriale 

AP L-uri, 
instituţii de 
educaţie 
ONG-uri 

16¬
22.11.2015 

5. Acţ iun i î n 
comunitate 

5.1 Organizarea 
acţiunii privind 
distribuirea 
materialelor 
informaţionale în 
holul Centrului 
Comercial 
Malldova; 
Aeroport; Scuarul 
grădinii publice 
Ştefan ce Mare şi 
Sfănt. 

Centrul Naţional 
de Sănătate 
Publică 

USMF 
„N.Testemiţanu" 
Colegiul National 
de Medicina si 
Farmacie "Raisa 
Pacalo" 

CC Malldova 
ONG-uri 

16¬
22.11.2015 

5.2 Organizarea 
seratelor tematice, 
concursurilor de 
desen, eseuri, etc. 

CSP teritoriale APL-uri, 
instituţii de 
educaţie 
ONG-uri 

16¬
22.11.2015 


