
Aprobat                       Consiliul sătesc al Aprob ________A.CARAMAN
            Primăriei COLONITEI Director IMSP CS  Colonita

PROGRAMUL DE CONTROL ŞI PROFILAXIE A TUBERCULOZEI
PENTRU   ANII 2011 - 2015 ÎN SAT. COLONITA

Republica Moldova este printre ţările cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei în
Europa. Agravarea situaţiei epidemiologice în lume la momentul actual e determinată de
răspîndirea HIV infecţiei, migraţia populaţiei, cresterea rezistenţei micobacteriilor faţă de
preparatele antituberculoase, starea social- economică a ţării. Programul de control şi
profilaxie a TBC pentru anii 2011 - 2015 are drept scop stabilizarea situaţiei epidemice a
tuberculozei în sat. Colonita pe parcursul următorilor 5 ani.

OBIECTIVE PRINCIPALE :

- Coordonarea activităţii organelor publice locale şi Centrului de Sănătate în
realizarea măsurilor de control şi profilaxie a TBC;

- Stabilizarea nivelului incidenţei globale prin TBC, cu reducerea acesteia pînă la 85,0
la 100.00 populaţie şi formalor MDR până la 4%;

- Reducerea nivelului indicelui mortalităţii prin TBC;
- Depistarea a cel puţin 70 % dintre cazurile estimate de TbC pulmonară cu

microscopie pozitivă;
- Examinarea maximală a contigentului din grupul de risc, inclusiv copii;
- Obţinerea succesului la tratamentul specific a formelor BK pozitive până la 80%.

STRATEGII PRIORITARE ALE PROGRAMULUI

1. Fortificarea capacităţilor de control al tuberculozei clasice, sensibile la
tratament standartizat

SCOPUL: Consolidarea eforturilor Primăriei, Centrului de Sănătate în asigurarea
instituirii controlului asupra TBC clasice, sensibile la tratamentul antituberculos
standartizat, în prevenirea răspîndirii infecţiei în sat. Colonita şi a dezvoltării formelor
de tuberculoză multirezistentă.



Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI
EXECUTORI

1 22 3 4
1 Îmbunătăţirea calităţii de depistare a

cazurilor de tuberculoză în rîndurile
persoanelor ce manifestă simptoame
suspecte de TbC, grupelor de risc şi a
contigentelor periclitante.

Director CS
Colonita

A.Caraman

2011 - 2015

2 Fortificarea realizării tratamentului
antituberculos standartizat (DOTS- bazat),în
conformitate cu principiile OMS, în special
supravegherea acestuia în faza de continuare
a medicaţiei

Director CS
Colonita

2011 - 2015

3 Îmbunătăţirea calităţii tratamentului
cazurilor de TBC, în special a celor cu
microscopie pozitivă, reducerea nivelului
ratei de abandonuri ale tratamentului

Director CS 2011 - 2015

4 Asigurarea continuă adecvată şi fără
întreruperi cu medicamente antituberciloase
de prima linie

Director CS 2011 - 2015

5 Instruirea personalului medical privind
modalitatea acordării asistenţei medicale
pacienţilor cu forma de TBC clasică, în
conformitate cu principiile OMS

Director CS 2011 - 2015

6 Perfecţionarea sistemului de raportare
trimestrială a cazurilor de TBC clasică

Director CS 2011 - 2015

II. ORGANIZAREA ŞE REALIZAREA CAPACITĂŢILOR DE CONTROL AL
TUBERCULOZEI

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Instruirea personalului medical privind
modalitatea acordării asistenţei medicale
pacienţilor cu forma de TBC multirezistentă

Director CS 2011 - 2015

2 Perfecţionarea şi menţinerea unui sistem de
asigurare adecvată cu medicamente de linia
II ( de rezervă)

Director CS 2011 - 2015



2 Perfecţionarea sistemului de supraveghere,
monitorizare şi evaluare a cazurilor de
tuberculoză multirezistentă

Director CS 2011 - 2015

III. ORGANIZAREA  ŞI REALIZAREA CAPACITĂŢILOR DE CONTROL A
COINFECŢIEI TBC/HIV/SIDA

SCOPUL:   Prevenirea transmiterii infecţiei tuberculoase printre persoanele HIV
infectate, asigurarea tratamentului antituberculos şi a celui antiretroviral persoanelor
coinfectate TBC/HIV/SIDA.

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Implimentarea metodelor de depistare
precoce a TBC la bolnavii cu infecţia HIV
şi a infecţiei HIV la bolnavii cu TBC

Director CS 2011 - 2015

2 Asigurarea asistenţei medicale integrate
persoanelor cu infecţie mixtă TBC/HIV

Director CS 2011 - 2015

2 Instruirea persoanelor cu infecţia TBC/HIV
şi a membrilor familiilor lor în problema de
conduită habituală

Director CS 2011 - 2015

IV. SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGICĂ ŞI MONITORIZAREA
INFECŢIEI PRIN TUBERCULOZĂ

SCOPUL: Supravegherea epidemiologică a afecţiunii, evaluarea situaţiei şi elaborarea
măsurilor de răspuns adecvate, monitorizarea şi evaluarea performanţelor Programului

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Supravegherea morbidităţii prin TBC în
rîndul populaţiei sat. Ghidighici

Director CS 2011 - 2015

2 Efectuarea monitoringului examinării la
TBC a grupurilor de risc, contigentului
pereclitant şi celor cu indicaţii clinice,
inclusiv copiii

Director CS
Colonita
A. Caraman

2011 - 2015

3 Realizarea măsurilor imunoprofilactice Director CS 2011 - 2015



4 Anchetarea epidemiologică a tuturor
cazurilor de TBC

Director CS 2011 - 2015

5 Controlul efectuării măsurilor antiepidemice
în focare

Şefa CS Permanent

6 Realizarea măsurilor preventive în
combaterea TBC

Direcector CS 2011 - 2015

7 Realizarea continuităţii acordării asistenţei
medicale, supravegherii epidemiologice în
rîndurile bolnavilor de TBC depistaţi, din
unităţi medicale specializate TBC cu
subordonare ministerială diferită

Director CS Permanent

8 Realizarea sistemului de Monitorizare a
Programului Naţional concordat la cerinţele
OMS şi ale donatorilor externi

Director CS 2011 - 2015

V. SUSŢINEREA SOCIALĂ A BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ ŞI
FAMILIILE ACESTORA

SCOPUL: Asigurarea accesului la serviciile sociale ale bolnavilor de tuberculoză care
se află sub tratament antituberculos şi al membrilor familiilor acestora. Respectarea
drepturilor persoanelor bolnave de TBC

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Reabilitarea şi reîncadrarea profesională a
bolnavilor de TBC

Primăria sat.
Colonita

Permanent

2 Ameliorarea condiţiilor sociale a bolnavilor
de TBC şi familiile acestora

Primăria sat.
Colonita

Permanent

2 Distribuirea coletelor alimentare, igienice,
mese gratuite păturilor social vulnerabile în
timpul curei medicale, acordarea
transportului din contul mijloacelor speciale ,
ajutoarelor umanitare, granturilor;
colaborarea la acest capitol cu ONG.

Primăria sat.
Colonita

Permanent



VI. Organizarea activităţilor de comunicare, informare şi educaţie
Scopul: Informarea populaţiei şi a personalului medical privind căile de transmitere a
TBC, reducerea stigmatizării bolnavilor de TBC şi a familiilor acestora.

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Organizarea campaniilor de informare în
masă ţinînd cont de strategiile Programului

Primăria sat.
Director cS

2011 - 2015

2 Realizarea programelor de educaţie în
rîndurile pacienţilor de TBC şi familiile
acestora, inclusiv în peniteciare.

Primăria sat.
Colonita

Director CS

2011 - 2015

2 Realizarea activităţilor consacrate Zilei
Mondiale de combatere a TBC

Primăria sat.
Colonita

Director CS

2011 - 2015

VII. Realizarea activităţilor de control al infecţiei tuberculoase.
Scopul: Asigurarea activităţilor de control al infecţiei tuberculoase în Centrul de
Sănătate Colonita, prevenirea răspîndirii infecţiei în sat. Colonita, prevenirea
îmbolnăvirii personalului medical. Realizarea măsurilor de profilaxie a maladiei în
rîndul grupurilor de risc sporit de îmbolnăvire şi focarele de TBC.

Nr.
d/o

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI
DE

EXECUTARE

TERMENI DE
EXECUTARE

1 Asigurarea respectării condiţiilor la toate
etapele de examinare şi tratament al
persoanelor bolnave de TBC (
administrative, inginereşti şi personale)

Director CS 2011 - 2015

2 Ajustarea politicii de imunizare BCG, în
conformitate cu situaţia evolutivă a TBC la
copii, ţinînd cont de recomandările OMS.

Director CS Permanent

2 Ajustarea efectuării măsurilor antiepidemice
în focare, conform cerinţelor în vigoare.

Director CS Permanent



Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Direcţia Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău
IMSP CS Colonita, str Hipocrat 8 ,tel.fax- 57-93-05

Ordin

Nr._31____                                                                               __04.04.11____

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
săptămânii de promovare a cunoştinţelor medico-
igienice în profilaxia tuberculozei în perioada 17-
23 martie 2011 şi a Zilei Mondiale de combatere
a tuberculozei – 24.03.2011

În conformitate cu ord. MS RM nr.135 din 24.02.2011, prevederile Programului Naţional de
promovare modului sănătos de viaţă pentru 2007- 2015, aprobat prin Hot. Guv. Nr.658 din 12.06.2007,
Planurilor de activitate al DS şi CMPM pe n. 2008,ord. DS nr.55/38 din 11.03.08, Declaraţia Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, ţinând cont de situaţia nefavorabilă privind morbiditatea şi mortalitatea populaţiei
prin tuberculoză,

ORDON:

1. A organiza şi desfăşura în cadrul  CS Colonita în  perioada 17-23 martie  2011
săptămâna de promovare a cunoştinţelor medico- igienice în profilaxia tuberculozei
şi Ziua Mondială de combatere a tuberculozei – 24 martie 2011.

2. Aprobarea unui plan de măsuri concrete de promoare a cunoştinţelor medico-
igienice în profilaxia şi combaterea tuberculozei.

3. Informarea administraţiei publice locale  despre indicii morbidităţii şi mortalităţii
din teritoriu la tuberculoză.

4. Participarea activă a lucrătorilor medicali la promovarea modului sănătos de viaţă
pentru prevenirea tuberculozei.

5. Intensificarea activităţii profilactice şi de asanare în focarele de tuberculoză în
scopul limitării răspândirii acestei maladii.

6. Dnei Iulia Cristal, responsabil de organizarea activităţii la capitolul „Mod sănătos de
viaţă”:  a prezentarea până la 05 aprilie curent DS a CMC şi CSPC informaţia
privind măsurile întreprinse la acest compartiment.

Director IMSP CS Colonita______________________A. Caraman



LISTA
Bolnavilor de tuberculoză

Care necesită ajutor material, situaţia la 01.08.2011

numele,
prenumele

Anul
naşterii

domiciliul Preţ/lună Produse
alimentare

Preţ
/semestru

Preţ /an total

Gojin
Cristina

Rebeja
Nadejda

Burciu
Patricia

Sajin
Elena

Bucico
Leonid

Malachi
Cristina

1988

1985

1992

1977

1953

1990

Carne(pasăre
2 kg -38lei
Peşte-
1kg/40,0lei
Ulei

1494,0lei 2988,0
lei

2988,0
lei

       Director  IMSP CS Colonita_______________A.Caraman


