
MINISTERUL S II
AL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I  I E
mun. Chi in u

28.06.2011 Nr. 288 d
Despre convocarea
seminarelor zonale

În scopul optimiz rii conlucr rii intersectoriale, întru eficientizarea
surilor de control a tuberculozei, în conformitate cu activit ile Programului

Na ional de control al tuberculozei pentru anii 2011 – 2015, aprobat prin Hot rîrea
Guvernului Nr. 1171 din 21.12.2010 în conformitate cu programul congreselor,
conferin elor, simpozioanelor, seminarelor, expozi iilor tiin ifice i tiin ifico-
practice în  anul  2011, aprobat prin Ordinul MS  04 - p § 1 din 13.01.2011 „Cu
privire la organizarea întrunirilor tiin ifice în anul 2011” i în temeiul punctului nr.
9 al Regulamentului privind organizarea i func ionarea Ministerului S ii,
structurii i efectivului-limit  ale aparatului central al acestuia, aprobat prin
Hot rîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,

D I S P U N:

1. Se aprob :
1) programul seminarelor zonale cu tematica „Ameliorarea activit ilor de

depistare precoce a cazurilor de tuberculoz ” conform anexei.
2) participarea la seminar a conduc torilor IMSP Asocia iile Medico-Teritoriale,

Centrele Medicilor de Familie, Centrele de S tate Autonome, medicilor
ftiziopneumologi din institu iile raionale, municipale i republicane, medicilor
epidemiologi din Centrul Na ional de S tate Public i Centrele de S tate
Public  teritoriale, responsabili de realizarea activit ilor de control al
tuberculozei.

2. Directorul interimar IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril
Draganiuc”(dl Constantin Iavorschi), eful Sec iei S tate a Prim riei mun.

i (dl Veaceslav Batîr) vor asigura organizarea i buna desf urare a
seminarelor zonale cu tematica nominalizat , dup  cum urmeaz :

1) la data de 06.07.2011 ora 900, în incinta  Institutului de Ftiziopneumologie
„Chiril Draganiuc” (mun. Chi in u, str. C.Vârnav 13), pentru speciali tii din
raioanele  din  zonele  de  centru  i  sud  ale  republicii  precum  i  din  mun.
Chi in u,



2) la data de 07.07.2011 ora 900, în incinta Spitalul clinic regional B i
Departamentul ftiziopneumologie (mun. B i, str. Decebal, 101), pentru
speciali tii din raioanele din zona de nord a republicii i mun. B i.

3. Conduc torii institu iilor vor asigura deplasarea la seminare a speciali tilor
nominaliza i din institu iile subordonate;

4. Cheltuielile pentru deplasarea medicilor la seminar vor fi achitate la locul de
munc  de baz ;

5. Cheltuielile determinate de organizarea seminarelor vor fi suportate din
sursele grantului Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, ITS,
tuberculozei i malariei.
Controlul execut rii prezentei dispozi ii se asum   d-nei Aliona Serbulenco,
ef Direc ie politici în s tate public .

Viceministru Mihai MAGDEI



Anex
la Dispozi ia MS nr._288 d
din                   28.06. 2011

Programul seminarelor zonale „Ameliorarea activit ilor de depistare precoce
a cazurilor de tuberculoz "

6 iulie 2011 IMSP IFP „Ch. Draganiuc"Sala de edin e
7 iulie 2011 SCM B i, Sala de edin e

09:00 -10:00 înregistrarea participan ilor

10:00 - 10:30 Depistarea tardiv  a cazurilor de  - testul de eficien  a unui
sistem (Liliana Domente)

10:30 -l 0:50 Dificult i în implementarea activit ilor de depistare precoce a
cazurilor de tuberculoz  la nivelul asisten ei medicale primare (Ala Nemerenco)

10:50 - 11:10 Dificult i în desf urarea activit ilor de control al tuberculozei în
focarele de tuberculoz . (Savca Leonid)

11:10- 10:30 Discu ii

11:30- 12:00 Pauz  de cafea

12:00 - 14:00 Raportul speciali tilor din teritorii privind activit ile de profilaxie i
depistarea tuberculozei (cazuri tardiv depistate):

6 iulie 2011 IMSP IFP „Ch. Draganiuc"

-    Coordonator AMT Botanica
-    Coordonator teritorial raionul Hînce ti
-    Coordonator teritorial raionul Ialoveni
-    Epidemiolog CSP mun. Chi in u
-    Epidemiolog CSP raionul Hînce ti
-    Vicedirector AMT Botanica
-    CMF raionul Ialoveni

7 iulie 2011 SCM B i, Sala de edin e

-    Coordonator teritorial mun. B i
-    Coordonator teritorial raionul Soroca
-    Coordonator teritorial raionul Flore ti
-    Medic ef adjunct CSP mun. B i
-    Epidemiolog CSP raionul Soroca
-    CMF mun. B i


