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PROGRAMUL RAIONAL DE IMUNIZĂRI 

PENTRU ANII 2017-2020

I. Scopul şi obiectivele de bază ale Programului

1. Prezentul Program are drept scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii 
prin asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, garantate de stat contra tuberculozei, hepatitei 
virale B, poliomielitei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, oreionului, rubeolei, infecţiilor 
cu Haemophilus influenzae tip b, cu rotavirus, cu pneumococi, precum şi prin imunizări suplimentare 
din indicaţii epidemice a contingentelor cu risc sporit privind îmbolnăvirea, răspîndirea infecţiei şi 
decesul.

2. Obiectivele de baza ale Programului sînt:
Ţ

1) asigurarea acoperirii vaccinale a peste 95% din populaţie la vîrstele ţintă la nivel raional, 
vaccinarea tuturor persoanelor care nu au contraindicaţii medicale şi contingentelor de risc, conform 
calendarului de vaccinări pentru anii 2017-2020, cu vaccinuri conforme cerinţelor internaţionale de 
calitate şi inofensivitate, păstrate şi administrate în condiţii adecvate;

2) menţinerea statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită;

3) eliminarea durabilă a cazurilor indigene de difterie, rujeolă, rubeolă şi rubeolă congenitală;

4) menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tuberculoză generalizată la copii, cazurilor de tetanos 
şi statutului de eliminare a tetanosului neonatal;

5) reducerea nivelului de incidenţă prin hepatita virală В la populaţie generată la copii -  sub 1,0 
cazuri la 100.000 copii, prin tuse convulsivă şi prin oreion -  sub 2,0 cazuri la 100.000 populaţie .

6) reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin infecţia rotovirusului, meningite septice şi pneumonii, 
cauzate de infecţiile cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumonie la copii cu vîrsta 
sub 5 ani;

7) reducerea cu 30% a morbidităţii şi spitalizării copiilor, cauzate de boala diareică acută prin 
implementarea vaccinării contra infecţiei cu rotavirusuri;

8) fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări.

II. Acţiunile ce urmează a fî întreprinse pentru implementarea Programului

3. Asigurarea acoperirii vaccinale a peste 95% din populaţie la vîrstele ţintă, vaccinarea tuturor 
persoanelor care nu au contraindicaţii medicale şi contingentelor de risc conform calendarului de 
vaccinări pentru anii 2017-2020, cu vaccinuri conforme cerinţe^r internaţionale de calitate şi 
inofensivitate, păstrate şi administrate în condiţii adecvate.

1. Finanţarea durabilă a Programului.
Pe parcursul realizării prezentului Program se va asigura:



alocarea mijloacelor financiare necesare pentru procurarea vaccinurilor, seringilor şi a altor 
cheltuieli curente din mijloacele centrale destinate ocrotirii sănătăţii pentru realizarea 
prezentului Program, cu creşterea anuală a mijloacelor alocate în scopul trecerii treptate la 
finanţarea integrală a Programului după anul 2020.

Autorităţilor administraţiei publice locale vor asigura alocări de mijloace financiare pentru 
întreţinerea şi repararea clădirilor şi echipamentelor utilizate în vederea realizării prezentului Program.

2. Asigurarea permanentă cu vaccinuri, seringi şi alte consumabile pentru realizarea imunizărilor.

In scopul realizării obiectivului de cuprindere cu vaccinări se va asigura:

menţinerea stocului de rezervă de vaccinuri şi consumabile la depozitul Centrului Sănătate 
Publică nu mai puţin de 30% din necesitatea trimestrială;
stabilirea anuală a necesităţilor în vaccinuri şi consumabile pentru administrarea lor; 
repartizarea şi eliberarea trimestrială a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru 
administrarea lor de la CSP către centrele de sănătate;
repartizarea şi eliberarea lunară a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru administrarea lor 
de la centrele de sănătate publică teritoriale instituţiilor medico-sanitare publice; 
recepţionarea lunară a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru administrarea lor de la 
centrele de sănătate publică teritoriale de către instituţiile medico-sanitare publice, 
responsabile pentru efectuarea vaccinărilor, transportarea, păstrarea, mînuirea, administrarea 
corectă a vaccinurilor şi monitorizarea utilizării stocurilor;
monitorizarea la toate nivelurile a stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru administrare cu' 
utilizarea unui sistem unificat de evidenţă şi raportare a consumului şi stocurilor de vaccinuri 
şi materiale pentru injectare.

3. Asigurarea accesului universal al populaţiei la serviciile de imunizare incluse în prezentul 
Program.

Cuprinderea cu vaccinări a populaţiei la vîrstele ţintă la nivelul obiectivului stabilit de prezentul 
Program se va asigura prin:

prestarea serviciilor de vaccinare gratuită pentru populaţie în cadrul pachetului unic de servicii 
de asistenţă medicală, la adresarea pacientului în maternitate sau instituţii de asistenţă 
medicală primară din raion;
asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare a nou-născuţilor 
în maternitate, pentru vaccinarea zilnică contra hepatitei virale В şi de cel puţin 2 ori pe 
săptămînă pentru vaccinarea cu vaccinul BCG (împotriva tuberculozei);
asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare în cadrul 
cabinetelor şi punctelor de vaccinări din instituţiile de asistenţă medicală primară, iar în caz de 
necesitate, de regulă, săptămînal, dar cel puţin o dată pe lună -  prin intermediul echipelor 
mobile;
asigurarea admiterii în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţilor medicale, doar a 
copiilor vaccinaţi în conformitate cu prezentul Program;
utilizarea vaccinurilor combinate, cu mai multe componente şi a schemelor de vaccinare 
concomitentă;
dezvoltarea şi promovarea serviciilor alternative de imunizări contra plată de către instituţiile 
medicale private şi instituţiile medico-sanitare publice a contingentelor de populaţie şi cu 
vaccinuri neacoperite gratuit în cadrul Programului.

4. Asigurarea calităţii şi inofensivităţii imunizărilor:

-  asigurarea cabinetelor şi punctelor de vaccinări cu medicamente şi instrucţiuni pentru conduita 
adecvată a cazurilor de reacţii adverse în urma imunizării;

- securitatea injecţiilor, realizate în cadrul prezentului Program, prin efectuarea lor doar cu seringi şi 
ace sterile de unică folosinţă, cu mecanism de blocare automată după utilizare, care vor fi colectate,



înlăturate şi nimicite, ul'ilizîndu-se containere jetabile, astfel excluzîndu-sc riscul de infectare pentru 
prestatorul de servicii şi public;

- admiterea la activităţile de imunizare doar a personalului instruit în domeniu, cu testarea 
cunoştinţelor şi efectuarea imunizărilor în locuri special amenajate, de regulă, în instituţii medicale, cu 
respectarea condiţiilor de prevenire a contaminării;

- păstrarea în condiţii adecvate de temperatură a vaccinurilor la toate etapele de transportare şi păstrare 
a lor la depozitul CSP, şi instituţiile medico-sanitare publice prestatoare a serviciilor de imunizare;

- întreţinerea în stare funcţională şi repararea echipamentului frigorifer pentru păstrarea vaccinurilor 
sub responsabilitatea personală a conducătorilor instituţiilor de sănătate publică şi medico-sanitare 
publice, în colaborare cu fondatorul instituţiilor respective;

- implementarea actelor normative şi regulatorii privind standardizarea condiţiilor de păstrare, 
transportare şi administrare a produselor biologice la nivelul tuturor factorilor de răspundere;

- instituirea unui sistem de certificare a depozitelor de vaccinuri din instituţiile de sănătate publică în
conformitate cu cerinţele OMS privind managementul efectiv al depozitului de vaccinuri.

\

5 . Menţinerea statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită.

în vederea menţinerii statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită, de rînd cu 
realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

depistarea importului posibil de cazuri de poliomielită din alte ţări prin depistarea şi 
investigarea fiecărui caz de paralizie acută flască;
supravegherea epidemiologică bazată pe informarea urgentă la nivel naţional despre fiecare 
caz de paralizie acută flască cu indicele de supraveghere mai înalt de 1.0 caz la 100.000 copii 
sub vîrsta de 15 ani;
supravegherea epidemiologică activă şi raportarea săptămînală, inclusiv „zero”, a cazurilor de 
paralizie acută flască;
investigarea prin metode de laborator a fiecărui caz de paralizie acută flască în Laboratorul
Naţional de Referinţă din Centrul Naţional de Sănătate Publică;
controlul asupra circulaţiei viruşilor poliomielitici în mediul ambiant şi populaţie;
controlul de laborator al păturii imune la poliomielită în rîndul populaţiei;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinai la vîrstele ţintă sub 92%, depistarea
falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de paralizie acută flască la persoane
nevaccinate, apariţia focarelor multiple de paralizie acută flască).

6. Eliminarea durabilă a cazurilor indigene de difterie, rujeolă, rubeolă şi rubeolă congenitală:

1) Difteria

în scopul menţinerii statutului de eliminare a cazurilor indigene de difterie în ţară, de rînd cu 
realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

controlul serologic al păturii imune la difterie; ф

depistarea activă a posibililor bolnavi prin difterie printre bolnavii cu angine „albe” şi 
necrotice, abcese paratonzilare prin investigarea lor la difterie prin metode bacteriologice; 
screeningul circulaţiei microbilor difterici toxigeni printre populaţie prin investigaţii de 
laborator;
supravegherea bazată pe informarea urgentă la nivel naţional despre fiecare caz suspect la 
difterie şi depistare a purtătorilor de microbi difterici toxigeni;
investigarea de laborator a fiecărui caz suspect la difterie şi contacţilor din anturajul lor;



controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinaiă la vîrslele ţintă sub 90%, nivelul păturii 
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de difterie la 
persoane nevaccinate, apariţia focarelor multiple de difterie).

2) Rujeola

în scopul menţinerii statutului de eliminare a cazurilor indigene de rujeolă în ţară, de rînd cu 
realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

controlul serologic al păturii imune la rujeolă; 
depistarea importului posibil de cazuri din alte localităţi;
supravegherea bazată pe informarea urgentă la nivel naţional despre fiecare caz suspect la 
rujeolă;
investigarea de laborator în Laboratorul Naţional de Referinţă din Centrul Naţional de 
Sănătate Publică a fiecărui caz suspect Ia rujeolă;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinaiă la vîrstele ţintă sub 92%, nivelul păturii 
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de rujeolă la 
persoane nevaccinate, apariţia focarelor cu cazuri multiple de rujeolă).

3) Rubeola şi rubeola congenitală

în scopul menţinerii statutului de eliminare a cazurilor indigene de rubeolă, de rînd cu 
realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

controlul serologic al păturii imune la rubeolă; 
depistarea importului posibil de cazuri din alte ţări;
supravegherea bazată pe informarea urgentă la nivel naţional despre fiecare caz suspect la 
rubeolă şi rubeolă congenitală;
investigarea de laborator în Laboratorul Naţional de Referinţă din Centrul Naţional de
Sănătate Publică a fiecărui caz suspect la rubeolă şi rubeolă congenitală;
supravegherea stării de vaccinare contra rubeolei a femeilor de vîrstă fertilă;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinaiă la vîrstele ţintă sub 92%, nivelul păturii
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de rubeolă
la persoane nevaccinate, apariţia focarelor cu cazuri multiple de rubeolă).

7. Menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tuberculoză generalizată la copii, cazurilor de 
tetanos şi statutului de eliminare a tetanosului neonatal

1) Tuberculoza la copii

în scopul menţinerii la nivel de unităţi a cazurilor de tuberculoză generalizată la copii, de rînd 
cu realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

supravegherea bazată pe caz, cu raportarea la nivel naţional a fiecărui caz de tuberculoză la 
copii;
investigarea epidemiologică a fiecărui caz de tuberculoză la copii; 
izolarea şi tratamentul preventiv al copiilor din focarele de tuberculoză; 
supravegherea activă a copiilor neimunizaţi;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinaiă primară la vîrsta de 12 luni sub 95% nu 
mai puţin depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de tuberculoză la 
copii nevaccinaţi, depistarea cazurilor de tuberculoză la gravide, apariţia focarelor cu cazuri 
multiple de tuberculoză în colectivităţile de copii).

2) Tetanos şi tetanosul nou-născuţilor



în scopul menţinerii la nivel de unităţi a cazurilor de tetanos şi statutului de eliminare a 
tetanosului neonatal, de rînd cu realizarea obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform 
calendarului aprobat, vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

controlul serologic al păturii imune la tetanos;
supravegherea bazată pe caz, cu raportarea la nivel naţional a fiecărui caz suspect la tetanos şi 
tetanos neonatal;
investigarea epidemiologică a fiecărui caz de tetanos şi tetanos neonatal; 
supravegherea stării de vaccinare contra tetanosului a femeilor de vîrstă fertilă; 
primirea naşterilor doar în maternităţi;
acordarea asistenţei medicale conform protocoalelor naţionale, în caz de traume, naşteri în 
afara maternităţilor cu includerea măsurilor de profilaxie specifică;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinală la vîrstele ţintă sub 90%, nivelul păturii 
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de tetanos la 
persoane nevaccinate).

8. Reducerea nivelului de morbiditate prin hepatita virală В în populaţia generală la copii -  sub 
1,0 cazuri la 100.000 copii, prin tuse convulsivă, prin oreion -  sub 2,0 cazuri la 100.000 populaţie.

' \

1) Hepatita virală В

In scopul reducerii în continuare a morbidităţii prin hepatita virală B, de rînd cu realizarea 
obiectivelor de cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse următoarele 
acţiuni:

vaccinarea persoanelor expuse unui risc sporit de infectare;
supravegherea epidemiologică bazată pe caz, cu raportarea la nivel naţional a fiecărui caz de 
hepatită virală В la copii şi lucrătorii medicali;
investigarea de laborator în Laboratorul Naţional de Referinţă din Centrul Naţional de 
Sănătate Publică a fiecărui caz suspect de hepatita virală В la copii şi lucrătorii medicali; 
investigarea epidemiologică a fiecărui caz de hepatită virală B;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinală la vîrstele ţintă sub 90%, depistarea 
falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de hepatită virală В la copii 
nevaccinaţi).

2) Tuşea convulsivă

In scopul reducerii morbidităţii prin tuşea convulsivă, de rînd cu realizarea obiectivelor de 
cuprindere cu vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

depistarea activă a posibililor bolnavi prin tuşea convulsivă printre bolnavii cu tuşea 
persistentă prin investigarea lor prin metode bacteriologice;
supravegherea bazată pe informarea la nivel naţional despre fiecare caz de tuse convulsivă; 
investigarea de laborator a fiecărui caz suspect la tuşea convulsivă şi contacţilor din anturajul 
lor;
fortificarea capacităţilor în diagnosticul de laborator al tusei convulsive;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinală la vîrstele ţintă sub 90%, nivelul păturii 
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, apariţia focarelor cu cazuri 
multiple de tuse convulsivă).

3) Oreionul

în scopul reducerii morbidităţii prin oreion, de rînd cu realizarea obiectivelor de cuprindere cu 
vaccinări, conform calendarului aprobat, vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

controlul serologic al păturii imune la oreion;
supravegherea bazată pe informarea urgentă la nivel naţional despre fiecare caz suspect la 
oreion;



investigarea de laborator în Laboratorul Naţional de Referinţă din Centrul Naţional de 
Sănătate Publică a fiecărui caz suspect la oreion;
controlul asupra situaţiilor de risc (acoperire vaccinală la vîrstele ţintă sub 92%, nivelul păturii 
imune sub 85%, depistarea falsificării datelor de vaccinări, înregistrarea cazurilor de oreion la 
persoane nevaccinate, apariţia focarelor cu cazuri multiple de oreion).

9. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin meningite septice şi pneumonii, cauzate de infecţiile 
cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumoniae la copii sub vîrsta de 5 ani.

In scopul reducerii morbidităţii şi mortalităţii prin meningite septice şi pneumonii, cauzate de 
infecţiile cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumoniae la copii cu vîrsta sub 5 ani, 
vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

10. Reducerea cu 30% a morbidităţii şi spitalizării copiilor, cauzate de boala diareică acută prin 
implementarea vaccinării contra infecţiei cu rotavirusuri

In scopul reducerii morbidităţii şi spitalizării copiilor, cauzate de boala diareică acută 
provocată de rotavirusuri vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

investigarea de laborator a fiecărui caz suspect la infecţia rotavirală sau deces de boală 
diareică acută;
controlul asupra situaţiilor de risc (nivel de acoperire vaccinală sub 90% a copiilor cu vîrsta de 
un an).

11. Prevenirea prin vaccinări a altor boli contagioase

Anual se vor elabora recomandări pentru vaccinare a unor contingente de populaţie cu risc 
sporit contra rabiei, gripei, hepatitei virale A, infecţiei meningococice, varicelei, infecţiei cu virusul 
papilomei umane, holerei, antraxului, leptospirozei, tularemiei, febrei tifoide şi brucelozei, în funcţie 
de situaţia epidemică, recomandările OMS şi posibilităţile financiare.

Imunizarea împotriva febrei galbene, encefalitei acariene şi pestei va fi aplicată persoanelor 
care pleacă în regiunile endemice în mod individual.

12. Fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări.

In scopul fortificării sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări 
vor fi întreprinse următoarele acţiuni:

corelarea legislaţiei interne în domeniul prevenirii infecţiilor dirijabile prin vaccinare cu 
legislaţia Uniunii Europene;
supravegherea bazată pe caz cu utilizarea definiţiilor standard de caz, adoptate de OMS; 
raportarea săptămînală zero;
clasificarea cazurilor de îmbolnăvire: indigen sau de import, primar sau secundar; 
analiza sistematică a morbidităţii, utilizînd caracteristicile de timp, loc şi persoană; 
aprecierea situaţiei epidemiologice de risc pentru fiecare infecţie; 
evaluarea eficienţei măsurilor profilactice şi antiepidemice;
modernizarea suportului de laborator în diagnosticul bolilor infecţioase prevenibile prin
vaccinări (implementarea testelor rapide, a tehnicilor de diagnostic modeme (inclusiv bazate
pe reacţiile de polimerizare în lanţ, reacţii imunoenzimatice etc.);
eşalonarea investigaţiilor de laborator şi asigurarea transportării mostrelor;
funcţionarea eficientă a sistemului naţional electronic de supraveghere a bolilor infecţioase şi
imunizărilor.



13. Instruirea personalului.

Pentru asigurarea prestării serviciilor calitative de imunizări vor fi întreprinse acţiuni 
permanente de instruire a personalului medical, antrenat în efectuarea imunizărilor:

implementarea curriculei de instruire universitară şi postuniversitară a medicilor de familie şi 
asistentelor medicale în domeniul imunizărilor;
implementarea materialelor didactice în scopul instruirii lucrătorilor din asistenţa medicală 
primară şi din medicina preventivă în domeniul imunizărilor;
organizarea atestării cunoştinţelor şi practicilor personalului ce prestează servicii de imunizare 
o dată la 2 ani şi în caz de necesitate;
implementarea unui sistem de atestare şi licenţiere a instituţiilor antrenate în prestarea 
serviciilor de imunizări.

14. Studii ştiinţifice.

Prin studii ştiinţifice se va asigura:

evaluarea sistematică, cel puţin o dată la 2-3 ani, a nivelului acoperirii vaccinale a populaţiei la 
infecţiile prevenibile incluse în Program;
evaluarea impactului Programului asupra răspîndirii infecţiilor prevenibile prin vaccinare; 
studierea fezabilităţii introducerii unor vaccinuri şi scheme noi de imunizare în scopul lărgirii 
spectrului de infecţii prevenibile prin vaccinare;
efectuarea controlului selectiv asupra nivelului imunităţii prin metode serologice; 
participarea specialiştilor din domeniul imunizărilor la conferinţe, simpozioane, ateliere de 
lucru naţionale şi internaţionale.

15. Mobilizarea socială şi informarea populaţiei.

Realizarea cu succes a Programului depinde direct de acceptarea lui de către populaţie, de 
nivelul participării acesteia în prevenirea infecţiilor prevenibile prin vaccinări. în acest context, vor fi 
întreprinse următoarele acţiuni de mobilizare socială şi informare a populaţiei:

folosirea bucletelor şi posterelor pentru populaţie privind eficienţa şi beneficiile vaccinării; 
editarea posterelor pentru lucrătorii medicali privind practicile sigure de imunizare; 
pregătirea, multiplicarea şi distribuirea fişelor informaţionale privind beneficiile şi riscurile 
fiecărui vaccin pentru persoanele ce urmează a fi vaccinate;
pregătirea sistematică a articolelor, emisiunilor radio, emisiunilor TV privind realizările 
Programului, eficienţa şi beneficiile vaccinării;
promovarea sistematică a multiplicării, distribuţiei şi eliberării certificatelor de vaccinare, 
pentru a fi păstrate la domiciliu;
elaborarea, în comun cu Direcîia de Educaţie, a propunerilor privind modalităţile didactice de 
familiarizare a elevilor cu problemele legate de eficienţa şi necesitatea imunizărilor şi punerea 
lor în aplicare;
organizarea anuală a săptămînii imunizărilor în cadrul Săptămînii Europene a Imunizărilor.

III. Responsabilii pentru implementarea 

Programului şi atribuţiile lor

16. La nivel local
»

1) Instituţiile de asistenţă medicală primară

Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de familie sînt responsabili 
nemijlocit de planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de imunizare populaţiei, coordonarea 
acestor activităţi cu structurile locale şi ierarhic superioare interesate. Instituţiile de asistenţă medicală 
primară vor asigura întreprinderea următoarelor acţiuni:



continuitatea şi accesul populaţiei la servicii de imunizare şi calitatea serviciilor de imunizare; 
instruirea personalului medical şi evaluarea cunoştinţelor lui;
organizarea funcţionării sistemului de evidenţă a populaţiei şi a vaccinărilor efectuate şi de 
triere lunară a persoanelor care urmează a fi vaccinate;
stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinului şi materialelor pentru injectare de la centrele de 
sănătate publică teritoriale, transportarea, păstrarea, mînuirea, administrarea corectă şi 
monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile; 
respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor; 
depistarea, investigarea, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii prevenibile prin vaccinări 
şi efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, în comun cu serviciul de supraveghere în 
sănătatea publică;
monitorizarea sistematică a cuprinderii cu vaccinări a populaţiei eligibile, respectarea „lanţului 
frig”, consumului de vaccinuri, apariţiei cazurilor de boli prevenibile şi a altor indicatori de 
performanţă din teritoriul deservit, precum şi prezentarea rapoartelor respective instanţelor 
superioare în modul stabilit;
informarea populaţiei despre beneficiile vaccinării şi despre data imunizării pentru fiecare 
persoană eligibilă.

integrarea serviciilor de imunizare a populaţiei în cadrul serviciilor de asistenţă medicală primară;

2) Autorităţile administraţiei publice locale:

- aprobă programele teritoriale de imunizări, asigură monitorizarea realizării lor şi întreprind măsuri 
de mobilizare a populaţiei şi instituţiilor subordonate în realizarea prezentului Program;

- acordă suport nemijlocit instituţiilor de sănătate publică pentru crearea condiţiilor de efectuare a 
vaccinărilor, inclusiv întreţinerea localului, asigurarea cu echipament pentru păstrarea vaccinurilor, 
legăturii telefonice, înlăturarea inofensivă a deşeurilor ascuţite şi tăioase, provenite în urma procesului 
de vaccinare şi susţinerea mesajelor de comunicare şi mobilizare socială adresate populaţiei.

3) Direcţia rGenerală Educaţie, instituţiile de educaţie şi învăţămînt:

- oferă suport în organizarea imunizării preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

- contribuie la informarea corectă a cadrului didactic şi discipolilor privind eficienţa, beneficiile şi 
necesitatea imunizărilor;

- cooperează cu instituţiile medicale pentru admiterea în instituţii doar a persoanelor vaccinate, 
conform prezentului Program, excepţie servind unele stări medicale rare, care urmează a fi constatate 
de medicul de familie.

1) Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice:

- poartă responsabilitate pentru elaborarea programelor teritoriale de imunizare şi monitorizare a 
implementării lor în colaborare cu administraţia instituţiilor medico-sanitare publice;

- elaborează planurile de vaccinare teritoriale, recepţionează şi distribuie la timp vaccinurile şi alte 
consumabile necesare pentru imunizări;

- monitorizează atingerea obiectivelor prezentului Program şi a altoMrndicatori de performanţă la nivel 
de sector şi instituţie medicală;

- conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale în privinţa organizării implementării 
Programului;



- participă Ia atestarea cunoştinţelor personalului medical, precum şi la autorizarea instituţiilor care 
prestează servicii de imunizare;

- participă la instruirea personalului sanitar privind practicile de imunizare;

- organizează supervizarea instituţiilor de asistenţă medicală primară şi acordă ajutorul metodic şi 
practic necesar;

- asigură, trimestrial, recepţionarea vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la depozitul 
naţional, transportarea, stocarea, păstrarea în condiţii adecvate şi distribuirea lor lunară instituţiilor 
medico-sanitare publice, precum şi monitorizarea sistematică a utilizării;

- efectuează controlul periodic selectiv al respectării condiţiilor de transportare, păstrare şi 
administrare a vaccinurilor, respectare a calendarului de vaccinări, veridicităţii efectuării vaccinărilor 
şi cuprinderii cu vaccinări în instituţia medico-sanitară publică şi instituţiile medicale private;

- exercită supravegherea epidemiologică, organizează şi efectuează măsuri antiepidemice la 
înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire prin infecţii prevenibile prin vaccinare şi reacţii adverse la 
administrarea vaccinurilor;

- organizează şi efectuează activităţi de informare şi promovare a cunoştinţelor populaţiei privind 
beneficiile imunizărilor.

2) Instituţiile medico-sanitare publice:

- în colaborare cu serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, poartă responsabilitate pentru 
elaborarea programelor teritoriale de imunizare şi monitorizarea implementării lor;

- asigură cu cadre instituţiile medicale primare pentru a garanta accesul populaţiei la servicii de 
imunizare;

- conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea implementării 
Programului;

- organizează, planifică, monitorizează şi evaluează îndeplinirea Programului;

- organizează şi participă la instruirea personalului sanitar privind practicile de imunizare, evaluarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale lucrătorilor medicali care prestează servicii de imunizări, la 
atestarea acestui personal;

- prestează servicii de imunizări contingentelor eligibile;

- efectuează controlul calităţii serviciilor de imunizări acordate de instituţiile de asistenţă medicală 
primară şi acordă ajutorul metodic şi practic necesar;

- asigură crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea 
imunizărilor;

- asigură depistarea, investigarea de laborator, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii prevenibile 
prin vaccinări şi efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, în*fcomun cu serviciul de supraveghere 
în sănătatea publică;

- evaluează anual necesitatea şi asigură comanda centralizată a formularelor statistice de evidenţă şi 
raportare a vaccinărilor;

- asigură informarea populaţiei privind eficacitatea imunizărilor şi importanţa lor pentru sănătate.



Finanţarea Programului

A n i i M i j l o a c e l e  a u t o r i t ă ţ i l o r  p u b l i c e  l o c a l e  p e n t r u  m e n t e n e n ţ a  f r i g i d e r i l o r  p e n t r  

i n s t i t u ţ i i l e  m e d i c o - s a n i t a r e  p u b l i c e  d e  a s i s t e n ţ ă  m e d i c a l ă  p r i m a r ă  ş i  m a t e r n i t i

2017 10 000

2018 10 000

2019 10 000

2020 10 000

T O T A L 5 0  0 0 0
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Anexă
la Programul raional de Imunizări 

pentru anii 2017-2020

CALENDARUL VACCINĂRILOR OBLIGATORII ÎN RAIONUL FLOREŞTI PENTRU
ANII 2017-2020

Vîrsta efec tu ării 
vaccinării

H epa tite i 
vira le В  
H ep В

T ubercu lozei
B C G

P o lio m ie lite i
V P O /V P I

In fec ţie i cu  
ro taviru s  

R V

In fec ţie i
H ib
H ib

In fec ţie i cu  
p n eu m o co c i  

P C

D ifte r ie i 
te tan osu lu i, 

tu se i con vu lsive  
D T P

D ifteriei,
te ta n o su lu i

D T /T d

R u jeo le i
O reion u lu i
R u b eo le i

R O R

N ote

| 24 ore HepB-0 In maternitate
j 2-5 zile BCG 1 In maternitate

2 luni НерВ-1 VPO-1 RV-1 Hib-1 PC-1 DTP-1 Concomitent în aceeaşi zi; 
Injectabil intramusculai 
HepB+DTP+Hib în componenţa 
vaccinului pentavalent,PC şi VPI 
separat cu diferite serinji şi îr 
diferite locuri anatomice;
VPO + RV picături în gură

4 lunu НерВ-2 VPO-2 RV-2 Hib-2 PC-2 DTP-2

6 luni НерВ-3 VPO-3
VPI

Hib-3 DTP-3

12 luni PC-3 ROR-1 Separat cu diferite serinji şi îr 
diferite locuri anatomice

22-24 ore VPO-4 DTP-4 Concomitent, peste 16 -18 Iun. 
după vaccinare

6-7 ani
•

VPO-5 DT ROR-2 VPO-5 şi DT concomiten 
primăvara,pînă la admitere; 
copiilor la şcoală; ROR-2 toamn; 
(în clasa I)

15-16 ani Td ROR-3 Concomitent (clasa IX, separat ci 
diferite serinji şi în diferite locur 
anatomice)

Adulţii:
La 20,30,40,50 şi 
60 ani

Td Imunizarea este efectuată li 
atingerea vîrstei indicate

Note:
1. vaccinările opţionale recomandate în mod individual, inclusiv contra plată: contra papilomavirusului uman -  fetele de la vîrsta de 12 ani 2 doze cu interval de 6 luni între ele; gripei - de la vîrsta de 6 luni anua;

Hepatitei virale A de la vîrsta de 1 an 1 doză persoanele nevaccinate; infecţiei meningococice -  vaccinuri mono-sau polivalente neconjugate -  de la vîrsta de 2 ani, conjugate -  de la vîrsta de 2 luni; varicelei -  de
la vîrsta de 9 luni pentru persoanele care nu au suportat infecţia; tusei convursive cu component pertusis acelular -  membrii familiilor şi ingrijitorilor bebeluşilor.

2. vaccinarea împortiva altor boli infecţioase (holera, tularemia, febra tifoidă, bmceloza etc) va fi efectută grupelor de populaţie cu ruse sporit de infectare, in funcţie de situaţia epidemiologică şi în conformitate cu
deciziile Ministerului Sănătăţii.

3. imunizarea împortiva febrei galbene, incefalitei acariene, peste va fi aplicată persoanelor care pleacă în regiunile endemice în mod individual inclusiv contra plată


