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Cu privire la intensificarea măsurilor
de reducere a riscului răspîndirii
gripei pandemice A(H1N1) în cadrul
USMF „Nicolae Testemiţanu”

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr.277 din 12.08.2009 „Cu privire la
organizarea examenului medical în scopul prevenirii şi răspîndirii infecţiei gripale A(H1N1) în
instituţiile de educaţie şi instruire”, ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM nr.648 din
14.08.2009 „Cu privire la profilaxia virusului gripal A(H1N1) în sistemul educaţional din Republica
Moldova” şi ordinul Ministerului Sănătăţii nr.350 din 17.10.2009 „Cu privire la vaccinarea contra
gripei sezoniere în a. 2009”, ordinul MS nr.366 din 30.10.2009 „Cu privire la măsurile de vigilenţă şi
răspuns la pandemia cu noul virus gripal A(H1N1), decizia Consiliului de Administraţie  nr. 16 din
02.11.09, dispoziţia MS nr. 650 din 05.11.2009 „Cu privire la unele măsuri antiepidemiologice” şi
scopul asigurării protejării antigripale a contingentelor cu risc sporit de infectare şi complicaţii
postgripale, pentru organizarea măsurilor de reducere a riscului de răspîndire, depistării precoce a
cazurilor suspecte, efectuării măsurilor profilactice şi antiepidemice primare, în asigurarea
funcţionalităţii serviciilor de îngrijiri medicale a studenţilor, rezidenţilor şi colaboratorilor USMF
„Nicolae Testemiţanu”,

O R D O N:

1.A institui Comisia de lucru pentru monitorizarea şi evaluarea situaţiei epidemiologice la gripa
pandemică cu virusul gripal A(H1N1), în următoarea componenţă:

Presedinte: CHICU Valeriu, conferenţiar universitar, catedra Epidemiologie

Vicepresedinte: COTELEA Adrian, conferenţiar universitar, catedra Epidemiologie,

Membrii comisiei:

REVENCO Valeriu decan facultatea Rezidenţiat şi secundariat clinic, profesor universitar,
PLĂCINTĂ Gheorghe decan facultatea Medicină generală, conferenţiar universitar,
LUPAN  Ion decan facultatea Stomatologie,  profesor universitar,
CIOBANU Nicolae decan facultatea Farmacie, conferenţiar universitar,
NEMERENCO Ala medic-şef  IMSP Clinica Universitară Asistenţă Medicală Primară,
LUPU Lilia şef secţie Sănătate studenţi/rezidenti, CUAMP,
MIGALI  Raisa, medic- igienist,
GOLOVEI Haralambie farmacist-diriginte Centrul Farmaceutic Universitar,
CAZACU Gheorghe şef secţie Organizarea lucrului curativ, conferenţiar universitar,
PÂNTEA Victor şef catedră Boli infecţioase, FPM, conferenţiar universitar,
RUSSU Galina şef catedră Boli infecţioase, conferenţiar universitar,
VÎZDOAGĂ Anatol director Complexul studenţesc „Malina Mică”.
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2. A fortifica sistemul informaţional despre înregistrarea  cazurilor de îmbolnăvire a studenţilor,
rezidenţilor în Campusul Studenţesc, Clinicie Universitare şi alte subdiviziuni.

                (Responsabili: conducătorii subdiviziunilor)

3.  A efectua analiza operativă a tendinţelor incidenţei prin gripă şi propune măsuri adecvate de
prevenire şi combatere.   (Responsabili: şefii catedrelor boli infecţioase şi epidemiologie - V. Prisacari,

N. Opopol, T. Holban, G. Russu, V. Pântea,)

4. A asigura funcţionarea permanentă a punctului medical în incinta Campusului studenţesc şi
izolatoarelor în cămine                                               (Responsabili: L.Lupu, R. Migali, A. Vîzdoagă)

5. A asigura respectarea regimului de dezinfecţie în cămine, clinicile universitare, blocurile de studii.
                                           (Responsabili: R. Migali, A. Vîzdoagă, şefii subdiviziunilor)

6. A asigura utilizarea mijloacelor individuale de protecţie (măşti) şi igienizare (detergenţi, săpun) de
către studenţi, rezidenţi, cadrul profesoral didactic şi personalul auxiliar.

7. A asigura funcţionarea sistemului centralizat de încălzire în cămine şi blocurile de studii, catedrele
clinice pentru menţinerea temperaturei comfortabile.

8. Decanii facultăţilor, şefii catedrelor, conducătorii subdiviziunilor vor duce evidenţa strictă a
frecvenţei studenţilor la prelegeri şi lucrări practice.

9. A prezenta Ministerului Sănătăţii informaţia argumentată despre cantitatea necesară de vaccin şi
preparate necesare pentru realizarea măsurilor profilactice în mediul studenţilor, rezidenţilor,
secundarilor clinici şi doctoranzilor, membrilor corpului profesoral-didactic, personalului tehnic şi
auxiliar al USMF „Nicolae Testemiţanu”.

10. A asigura accesibilitatea  tuturor colaboratorilor, studenţilor la procurarea preparatelor antivirale,
măştilor în Centrul Farmaceutic Universitar , IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală
Primară.  (Responsabili: H. Golovei, N. Ciobanu, L. Lupu)

11. Şef secţie economie-finanţe (dna Svetlana Lupaşcu) a prevedea surse financiare pentru
implementarea măsurilor antiepidemice şi profilactice în subdiviziunile USMF.

12. Decanii facultăţilor la necesitate vor forma echipe din specialişti epidemiologi, infecţionişti pentru
asistenţă consultativă-informaţională instituţiilor de învăţămînt din Chişinău şi republică .

13. Şefii catedrelor, specialiştii principali netitulari ai MS (V. Prisacari, N. Opopol, G. Rusu, T.
Holban, V. Pîntea) vor participa activ în realizarea activităţilor informaţionale, elaborarea planurilor de
acţiuni şi organizarea consultaţiilor în USMF.

Controlul executării prezentului ordin  mi-l asum personal

Rector
      Profesor universitar Ion Ababii

academician AŞ RM


