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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

DISPOZIŢIE 
mun.Chişinău 

.. - l ^ 2015 > m 
Cu privire la Ziua Internaţională 
a îngrijirii Urechii - 03 martie 2015 

In conformitate cu calendarul evenimentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
pentru anul 2015, prevederile Programului Naţional de promovare a modului sănătos 
de viaţă pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.658 din 12 
iunie 2007 şi în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al 
acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.397 din 31mai 2011, emit următoarea: 

DISPOZIŢIE: 

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind desfăşurarea Zilei Internaţionale a îngrijirii 
Urechii - 03 martie 2015 cu genericul „Asiguraţi o audiţie inofensivă", conform 
anexei, 

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 cu privire la sănătatea urechii, deficienţele 
de auz şi măsurile de prevenţie, care să includă: discuţii publice şi individuale, 
instruiri, informaţii în mass-media naţionale şi teritoriale, etc; 

2) vor asigura participarea activă şi colaborarea lucrătorilor medicali cu 
mijloacele media (presa, televiziunea, radioul) în scopul informării populaţiei privind 
sănătatea urechii şi metodele de prevenţie a deficienţelor de auz; 

3) vor prezenta în termen până la 11 martie 2015 informaţia privind măsurile 
realizate în cadrul Zilei Internaţionale a îngrijirii Urechii Centrelor de Sănătate 
Publică raionale şi municipale. 

3. Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale vor prezenta Centrului 
Naţional de Sănătate Publică (str. Gh. Asachi 67 "a", 2028, Chişinău şi e-mail: 
educ@cnsp,md). până la 17 martie 2015 informaţia generalizată privind măsurile 
realizate la acest capitol. 

4. Direcţia asistenţa medicală spitalicească şi urgenţă (dna Rodica Scutelnic), 
membrii comisiei de specialitate în otorinolaringologie (Dl Andrei Antohi, Dl Minai 
Maniuc, Dl Nicolae Buracovschi), Centrul Naţional de Sănătate Publică (Dl Mihail 
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Pîsla) va acorda suport informativ şi metodic instituţiilor medicale la organizarea şi 
desfăşurarea Zilei Internaţionale a îngrijirii Urechii - 03 martie 2015. 

5. Centrul Naţional de Sănătate Publică (dl Mihail PÎSLA) va generaliza 
informaţiile parvenite din teritorii şi va informa Ministerul Sănătăţii către 20.03.2015. 

6. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Rodica Scutelnic, şef 
Direcţie asistenţa medicală spitalicească şi urgenţă şi dnei Elena Boleac, şef Secţie 
programe naţionale. 

I 

Viceministru 
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Anexa 
la dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

nr. .or I din fo-t-.: 2015 

Planul de acţiuni 
privind desfăşurarea Zilei Internaţionale a îngrijirii Urechii - 03 martie 2015 cu 

genericul „Asiguraţi o audiţie inofensivă" 

Nr 
Ai 
o 

Măsuri 
planificate 

Descrierea măsurilor Responsabili de 
realizare 

Parteneri Termenul 
realizării 

1. Elaborarea 
suportului 
informativ 

1.1. Elaborarea 
suportului informativ 
pentru specialişti privind 
organizarea Zilei 
Internaţionale a îngrijirii 
Urechii. 

CNSP, 
Comisia de 
specialitate în 
otorinolaringologie 

24 februarie 

2. Mediatizarea 
evenimentului 

2.1. Elaborarea 
comunicatului de presă 
privind Ziua 
Internaţională a îngrijirii 
Urechii. 

CNSP 
Serviciului 
Informare şi 
Comunicare al MS 

Agenţiile de 
presă 

27 februarie 

2.2. Interviuri, informaţii 
în mass-media cu 
următoarele tematici: 
- situaţia epidemiologică 
privind bolile de urechi: 
tendinţele şi măsurile de 
prevenire; 
- semnele pierderii 
auzului, factorii care 
contribuie la slăbirea 
auzului; 
- metode contemporane 
de tratament şi 
reabilitare a auzului 

Comisia de 
specialitate în 
otorinolaringo logie: 

Andrei Antohi, 
Mihai Maniuc, 
Nicolae 
Buracovschi 

Mass-media 2-6 martie 

3. Activităţi de 
informare, 
educare şi 
comunicare în 
domeniul 
sănătăţii urechii 

3.1. Realizarea 
activităţilor de 
informare, educare şi 
comunicare în domeniul 
prevenirii deficienţelor 
de auz, inclusiv prin: 
- Discuţii publice şi 
individuale; 
- Seminare, şedinţe 
informative; 
- Activităţi în mass-
media locală; 

Centrele de 
Sănătate Publică 
municipale şi 
raionale 

DMSP republicane 
şi teritoriale 

ONG-le, 
Mass-media, 
Instituţiile de 
educaţie 

martie 
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