
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A L REPUBLICII M O L D O V A 

Cu privire la crearea punctelor de testare Ia glicemie 
în raioanele Cimişlia, Hînceşti, Cantemir, Leova şi Cahul 

A 

In conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 
1995, Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008¬
2017, aprobată prin Hotătîrea Guvernului nr. 1471 din 24 decembrie 2007, 
Programului naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 
2011-2015, aprobat prin Ilotărîrca Guvernului nr.549 din 21 iulie 2011, în scopul 
asigurării accesului populaţiei la testare pentru glicemie în zilele consacrate Zilei 
Mondiale a Diabetului, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin llotărîrea Guvernului nr. 397 din 
31 mai 2011, 

D I S P U N : 

1. Şefii instituţiilor medico-sanitare publice Centre de Sănătate Cimişlia, 
Hînceşti, Cantemir, Leova şi Cahul, încadraţi în proiectul „Prevenirea şi 
tratamentul diabetului zaharat 2015", susţinut de Guvernul Republicii Cehe prin 
intermediul Programului „Cooperarea Cehă de Dezvoltare" şi implementat de către 
Asociaţia Obştească Homecare în colaborare cu Ministerul Sănătăţii: 

1) vor organiza de Ziua Mondială a Diabetului, 14 noiembrie 2015, Puncte 
de testare gratuita a glucozei în sînge în raioanele Cahul (7 puncte de testare 
gratuită a glucozei); Cantemir - 5 puncte; Cimişlia - 5 puncte; Leova - 5 puncte; 
Hînceşti - 5 puncte; 

2) vor utiliza în acest scop glucometrele, testele şi lancetele repartizate 
conform dispoziţiei nr.556-d din 16.10.2015, cu ulterioara repartizare a celor 
neutilizate pacienţilor aliaţi la evidenţă cu diabet zaharat cu titlu gratuit. 
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3) vor informa Ministerul Sănătăţii, în termen pînă la 02.11.2015, despre 
locurile de desfăşurare Punctelor de testare gratuita a glucozei în singe, în vederea 
organizării venirii la data de 14 Noiembrie 2015 a reprezentanţilor A O . Ilomecare 
pentru repartizarea pacienţilor cu titlu gratuit materiale informaţionale şi 
educaţionale referitor Ia diabetul zaharat elaborate în cadrul proiectului „Prevenirea 
şi tratamentul diabetului zaharat 2015". 

2. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Tatiana Zatîc, şef 
Direcţie asistenţa medicală primară, urgentă şi comunitară. 

Viceministru Ghcorghc ŢURCANli 


