
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

DISPOZIŢIE 

• &t t 0 2015 m U n C h i S i n ä U m.Jţfld 
Cu privire la organizarea 
Zilei Mondiale a sănătăţii mintale 

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 Hotărîrea Guvernului nr.658 din 12 iunie 
2007, Programului naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2012-2016 aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.1025 din 28 decembrie 2012 şi în temeiul Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului -
Urnită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 
mai 2011, emit următoarea: 

D I S P U N : 

1. A aproba Planul de acţiuni privind desfăşurarea în Republica Moldova a Zilei 
mondiale a sănătăţii mintale- 10 octombrie 2015 cu genericul „Demnitatea în 
domeniul sănătăţii mintale", conform anexei. 

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale şi raionale, 
medicii-şefi ai Centrelor de Sănătate Publică municipale şi raionale: 

2.1) vor organiza şi desfăşura în Republica Moldova activităţi de 
comunicare,informare şi sensibilizare în cadrul Zilei Mondială a sănătăţii mintale, care 
să includă: discuţii publice şi individuale, foruri ştiinţifice, expoziţii, acţiuni în 
comunitate, emisiuni radio şi TV, informaţii în presă, etc.; 

2.2) vor colabora cu mijloacele media (presa, televiziunea, radioul), cu autorităţile 
publice locală, ONG-urile, în scopul creşterii gradului de conştientizare că persoanele 
cu condiţii de sănătate mintală pot continua să trăiască cu demnitate, respect pentru 
consimţământul informat pentru tratament; 

2.3) vor prezenta în termen până la 19 octombrie curent Centrelor de Sănătate 
Publică teritoriale informaţia privind măsurile întreprinse la acest compartiment. 

3. Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale vor prezenta în termen pînă la 23 
octombrie 2015 informaţia generalizată privind activităţile desfăşurate din cadrul 
Zilei Mondiale a sănătăţii mintale Centrului Naţional de Sănătate Publică (str. Gh. 
Asachi 67"a", 2028, Chişinău sau e-mail: educfgicnsp.md). 

4. Comisia de specialitate a MS în psihiatrie (dl Mihail Hotineanu, dl Anatol Nacu, dna 
Eugenia Dumitraş), Centrul Naţional de Sănătate Publică (prim-vicedirector dl Ion 
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Anexă 
la Dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

n r . _ / ^ i n J 4 Qj 2015 

Planul de acţ iuni 
pr ivind desfăşurarea în Republ ica M o l d o v a a Z i l e i Mond ia l e a sănătăţ i i mintale 

10 octombrie 2015 

Nr 
d/o 

Măsuri 
planificate 

Descrierea măsurilor Responsabili de 
realizare 

Parteneri Termenul 
realizării 

1. Elaborarea 
suportului 
informativ 
privind 
organizarea 
Zilei Mondiale 
a sănătăţii 
mintale 

Elaborarea materialului 
informativ pentru 
lucrătorii medicali 
privind organizarea Zilei 
Mondiale a sănătăţii 
mintale cu genericul 
"Demnitatea în domeniul 
sănătăţii mintale"-10 
octombrie 2015. 

Comisia de 
specialitate a MS 
în psihiatrie 
CNSP 

• 

6.10.2015 

2. Mediatizarea 
evenimentului 

2.1 Elaborarea 
comunicatului de presă 
2.2. Interviuri, informaţii, 
articole în mass-media 
privind sănătatea mintală: 
situaţia actuală, 
promovarea sănătăţii, etc. 

Serviciului de 
presă al MS 

IMSP SCP 
Comisia de 
specialitate a MS 
în psihiatrie 

Agenţiile de 
presă 

Mass-media 

7.10.2015 

Octombrie 
2015 

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

3.1 Realizarea 
activităţilor de informare 
comunicare şi 
sensibilizare privind 
promovarea sănătăţii 
mintale, inclusiv prin: 
- Discuţii publice şi 
individuale; 
- Seminare, şedinţe 
informative; 
-Activităţi în comunitate: 
concursuri, flash mob, 
distribuirea materialelor 
informaţionale, etc. 

Centrele de 
Sănătate Publică 
municipale şi 
raionale, 
IMSP teritoriale 

Autorităţile 
publice locale, 
ONG-le, 
Mass-media, 

Octombrie 
2015 
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Bahnarel), vor acorda ajutor metodic instituţiilor medico-sanitare publice din 
republică Ia organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de comunicare şi informare în 
cadrul Zilei Mondiale a sănătăţii mintale. 

5. Centrul Naţional de Sănătate Publică (prim-vicedirector dl Ion Bahnarel) va informa 
Ministerul Sănătăţii despre acţiunile realizate la acest capitol către 27 octombrie 
2015. 

6. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Carolina Cerniciuc, şef 
Direcţie sănătate publică. 

Viceministru 
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