ANEXA
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 205 din 01 aprilie 2010

Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2010
Instituţia: Ministerul Sănătăţii
Misiunea instituţiei: Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de
calitate şi cost-eficiente, prin susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie şi promovare a sănătăţii
Obiective
Acţiuni
Sub acţiuni
Termeni de
Responsabil
Indicatori de
Relaţia cu alte
realizare
monitorizare
documente
Direcţia de activitate (domeniul de politici publice): Reglementarea şi coordonarea instituţiilor medico-sanitare ale sistemului de asistenţă
medicală integrată
1.Asigurarea 1.1.Extinderea
1.1.1.Implementarea
Trimestrul I
DPBF,
Acoperirea
PG, SND, MP, SDSS
accesului
măsurilor de
planului de sporire a
DPAM,
populaţiei cu
tuturor
acoperire cu
acoperirii populaţiei cu
CNMS
asigurări
cetăţenilor
asigurări a
asigurări obligatorii de
obligatorii de
Republicii
persoanelor
asistenţă medicală
asistenţă medicală
Moldova la
neasigurate,
>80%
serviciile
precum şi
1.1.2.Realizarea în comun
Trimestrul II
CNMS
Raport final
SDSS
medicale şi
ameliorarea
cu partenerii pentru
realizat
farmaceutice procesului de
dezvoltare a studiului în
de calitate
selectare a
vederea sporirii protecţiei
grupurilor-ţintă
financiare a migranţilor care
pentru acoperire
se confruntă cu probleme de
din transferurile
sănătate
din buget
1.1.3.Elaborarea
Trimestrul II
DPAM
Propuneri
PSRE, SDSS
propunerilor de optimizare a
elaborate
conţinutului Programului
unic
1.1.4.Elaborarea proiectului
Trimestrul II
DPAM
Proiect de act
PSRE, SDSS
de act normativ de
normativ
optimizare a Programului
definitivat şi
unic
prezentat
Guvernului
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul II

1.1.5.Elaborarea şi
implementarea
mecanismului de asigurare a
accesului întregii populaţii la
asistenţa medicală primară şi
urgenţă prespitalicească,
precum şi a persoanelor
afectate de maladii socialcondiţionate cu impact
major asupra sănătăţii
publice la serviciile
medicale incluse în
Programul unic
1.1.6.Elaborarea
Trimestrul II
modificărilor cadrului
normativ aferent asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală cu scop de a spori
echitatea şi responsabilitatea
în plata contribuţiilor şi
garantării accesului la
servicii medicale
1.1.7. Elaborarea Normelor
Trimestrul IV
metodologice de aplicare a
Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală pentru anul 2011

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
DPAM, DPBF Mecanism de
asigurare a
accesului întregii
populaţii la
asistenţa medicală
primară şi urgenţă
prespitalicească
elaborat şi
implementat

Relaţia cu alte
documente
PG, PSRE

DPBF

Proiect de hotărîre
de Guvern
definitivat şi
prezentat
Guvernului

PG, PSRE, SND, SDSS

DPAM
DPBF
DPSP
DPAMFCGV
DPMCSM

Norme
metodologice
elaborate
şi aprobate de MS
şi CNAM

SDSS
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Obiective

Acţiuni
1.2.Extinderea
grupei de vîrstă a
copiilor pînă la
14 ani beneficiari
de medicamente
compensate

1.3.Implementare
a mecanismului
de reducere a
preţurilor cu
amănuntul pentru
o listă de 5-10
medicamente
esenţiale utilizate
în tratamentul
celor mai
răspîndite boli la
copii şi persoane
în etate

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul III

1.2.1. Evaluarea cu suportul
partenerilor pentru dezvoltare
în baza morbidităţii, cauzelor
principale ale invalidităţii şi
mortalităţii a medicamentelor
necesare pentru compensare
pentru copiii de la 5 la 10 ani
şi de la 11 la 14 ani.
1.2.2. Includerea
Trimestrul IV
medicamentelor definite
(conform listei) în lista
medicamentelor compensate
în cadrul asigurărilor
obligatorii de asistenţă
medicală pentru anul 2011
1.3.1. Elaborarea şi
Trimestrul IV
promovarea mecanismului de
reducere a preţurilor cu
amănuntul pentru o listă de 510 medicamente esenţiale
utilizate în tratamentul celor
mai răspîndite boli la copii şi
persoane în etate

Responsabil
DPAMFCGV

DPAMFCGV
DPDMDM
DPAS
DPBF

DPDMDM,
DPAMFCGV
DPAM

Indicatori de
monitorizare
Lista
medicamentelor
definită

Relaţia cu alte
documente
PSRE

Medicamente
PSRE
definite (conform
listei) incluse în lista
medicamentelor
compensate prin act
normativ al MS şi
CNAM
Proiect de act
PSRE
normativ
definitivat şi
prezentat
Guvernului
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
Responsabil
Indicatori de
Relaţia cu alte
realizare
monitorizare
documente
2. Crearea
2.1. Sporirea
2.1.1. Elaborarea propunerilor Trimestrul I
DPAM,
Propuneri elaborate PG, MP
condiţiilor
rolului sectorului de modificare a actelor
DPAMFCGV, şi prezentate
pentru
medical privat în legislative în vigoare în
DJ
Ministerului
accesul
finanţarea şi
contextul sporirii rolului
Economiei
companiilor prestarea
sectorului medical privat în
private în
serviciilor prin
prestarea serviciilor medicale
prestarea
dezvoltarea
prin dezvoltarea
serviciilor
parteneriatului
parteneriatului public-privat
medicale
public-privat
2.1.2.Semnarea acordului cu
Trimestrul IV
DREIE
Acord semnat
MP
(PPP)
privire la servicii de
consultanţă între Ministerul
Sănătăţii şi Corporaţia
Financiară Internaţională în
dezvoltarea Parteneriatului
public-privat în sănătate
Direcţia de activitate (domeniul de politici publice): Asigurarea cu resurse umane, tehnico-materiale şi tehnologii medicale a sistemului de
sănătate
3.Sporirea
3.1.Crearea unui
3.1.1. Elaborarea
Trimestrul II
DPMCSM
Recomandări
PG, SDSS
calităţii şi
sistem
recomandărilor privind
elaborate cu
securităţii
independent de
crearea Sistemului Naţional
scopul de a crea
serviciilor
control al calităţii de Asigurare şi Control al
Sistemul Naţional
medicale
serviciilor
Calităţii Serviciilor Medicale
de Asigurare şi
prin
medicale
Control al Calităţii
modernizare
Serviciilor
a bazei
Medicale

4

Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni
3.1.2. Elaborarea şi aprobarea
proiectului Regulamentului
de activitate a Sistemului
Naţional de Asigurare şi
Control al Calităţii Serviciilor
Medicale

3.1.3. Aprobarea
Regulamentului-cadru al
Consiliilor Calităţii
instituţiilor medico-sanitare

Termeni de
realizare
Trimestrul
III - IV

Responsabil
DPMCSM

Trimestrul II

DPMCSM

3.1.4. Elaborarea şi aprobarea
Indicatorilor Calităţii
Asistenţei Medicale

Trimestrul
III - IV

DPMCSM

3.1.5. Crearea Registrului
mijloacelor fixe si a utilajelor
al instituţiilor medicosanitare publice

Trimestrul
III - IV

DPDMDM,
Centrul
Republican de
Diagnosticare
Medicală
DPMCSM,
CNEAS

3.1.6. Actualizarea de către
CNEAS a criteriilor,
standardelor şi indicatorilor
de evaluare şi acreditare a
instituţiilor şi
întreprinderilor medicosanitare şi farmaceutice

Trimestrul III

Indicatori de
monitorizare
Proiectul
Regulamentului
Sistemului
Naţional de
Asigurare şi
Control al Calităţii
Serviciilor
Medicale elaborat
şi prezentat
Guvernului spre
aprobare
Regulamentulcadru al
Consiliilor
Calităţii IMS
aprobat
Set de Indicatori ai
Calităţii Asistenţei
Medicale elaboraţi
şi aprobaţi
- Registru creat
- Menţinerea
registrului
mijloacelor fixe şi
utilajelor al IMSP
Criterii,
standarde şi
indicatori de
evaluare şi
acreditare
aprobate

Relaţia cu alte
documente

SDSS

SDSS

MP, SDSS

MP, SDSS
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Obiective

Acţiuni

3.2.Elaborarea şi
implementarea
Programului de
dezvoltare a
asistenţei
medicale
spitaliceşti în
Republica
Moldova
3.3.Optimizarea
sectorului
spitalicesc prin
consolidarea şi
restructurarea
spitalelor în baza
Programului de
dezvoltare a
asistenţei
medicale
spitaliceşti în

Sub acţiuni
3.1.7. Elaborarea
standardelor medicale, a
ghidurilor şi protocoalelor
clinice şi monitorizarea
implementării acestora de
către instituţiile medicosanitare (Elaborarea şi
implementarea Protocoalelor
clinice naţionale pentru 60
(20 suplimentare) de boli
frecvent întîlnite)
3.2.1. Elaborarea proiectului
Programului de dezvoltare a
asistenţei medicale
spitaliceşti
3.2.2. Elaborarea proiectului
Legii spitalelor

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

DPMCSM

Trimestrul II

DPAM

Trimestrul II

DPAM

3.2.3. Finalizarea Studiului
Trimestrul IV
de fezabilitate a Institutului
Oncologic
3.3.1. Elaborarea cadrului
Trimestrul II
normativ de reglementare a
activităţii unităţilor de
primire urgentă şi a
departamentelor de urgenţă în
cadrul spitalelor
3.3.2. Elaborarea şi aprobarea Trimestrul III
Registrului spitalelor

Responsabil

DPAM

DPAM

DPAM

Indicatori de
monitorizare
Protocoale
clinice aprobate
şi implementate

Relaţia cu alte
documente
MP, SDSS

Proiect de HG
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect de lege
prezentat
Guvernului
Studiu de
fezabilitate
finalizat
Cadru normativ
aprobat prin
ordinul MS

PG; PSRE, SND, SDSS

Registrul spitalelor
elaborat şi aprobat
de Ministerul
Sănătăţii

PG

PG

PG, SND, SDSS

SDSS
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni
3.3.3. Selectarea şi
contractarea companiei de
proiectare în cadrul licitaţiei
pentru achiziţionarea
serviciilor de proiectare a
construcţiilor şi
reconstrucţiilor IMSP
Spitalul Clinic Republican, în
cadrul proiectului „Servicii
de sănătate şi asistenţă
socială”
3.3.4. Iniţierea lucrărilor de
proiectare a construcţiei şi
reconstrucţiei IMSP SCR
3.3.5. Continuarea
modernizării Spitalului de
ftiziopneumologie din s.
Vorniceni
3.3.6. Modernizarea bazei
tehnico-materiale a Spitalul
de psihiatrie din mun. Bălţi
3.3.7. Dotarea cu echipament
imagistic, diagnostic etc. a
spitalelor raionale AneniiNoi şi Criuleni în cadrul
programului de finanţare
CUZANONE

Termeni de
realizare
Trimestrul III

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
Contractul semnat
cu compania de
proiectare

Relaţia cu alte
documente
PG, PSRE, SND, SDSS

DPBF

Trimestrul III

DPBF

Lucrări de
proiectare iniţiate

PG, PSRE, SND, SDSS

Trimestrul I-IV

DPBF

Număr de lucrări
de modernizare
realizate

PG, PSRE, SND, SDSS

Trimestrul IV

DPBF

PG, PSRE, SND, SDSS

Trimestrul II

DPDMDM

Număr de lucrări
de modernizare
realizate
Număr unităţi de
echipament
distribuit şi instalat

PG, PSRE, SND, SDSS
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Obiective

Acţiuni
3.4.Reabilitarea
infrastructurii
instituţiilor de
asistenţă
medicală primară
în baza normelor
noi de planificare
a capacităţii şi cu
sprijinul
donatorilor
internaţionali

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul II

3.4.1. Selectarea şi
contractarea companiilor de
construcţie pentru construcţia
şi reconstrucţia a 12 Centre
de Sănătate (CS) din lotul II,
în cadrul proiectului „Servicii
de sănătate şi asistenţă
socială” (CS Gribova (rnul
Drochia), CS Pîrliţa (rnul
Ungheni), CS Coşcodeni
(rnul Sîngerei), OMF
Drepcăuţi (rnul Briceni), CS
Pîrliţa (rnul Dubăsari), CS
Vasilău (rnul , Soroca), CS
Cuizăuca (rnul Rezina), CS
Onişcani (rnul Călăraşi), CS
Lozova (rnul Străşeni), CS
Ciolacu Nou (rnul Făleşti),
CS Moşana (rl Donduşeni),
CS Teleşeu (rl Orhei)
3.4.2. Construcţia şi/sau
Trimestrul IV
reconstrucţia a 6 Centre de
Sănătate din lotul II, în cadrul
proiectului „Servicii de
sănătate şi asistenţă socială”
(primele şase la care se vor
semna contractele cu
companiile de construcţie)

Responsabil

Indicatori de
Relaţia cu alte
monitorizare
documente
DPBF, DPAM Număr de contracte PG, MP, PSRE, SND,
semnate cu
SDSS
companiile de
construcţie

DPBF, DPAM Număr de Centre
de Sănătate date în
exploatare

PG, MP, PSRE, SND,
SDSS
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Obiective

4.Dezvoltarea
domeniului
de
telemedicină

Acţiuni

4.1.Implementare
a pe etape a
Sistemului
Informaţional
Medical Integrat

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul II

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
Număr de instituţii
de asistenţă
medicală primară
selectate

Relaţia cu alte
documente
PG, MP, PSRE, SND,
SDSS

Proiectele HG
prezentate
Guvernului
Proiectele HG
prezentate
Guvernului

SDSS, SND

3.4.3. Selectarea instituţiilor
de asistenţă medicală primară
pentru reconstrucţie din
sursele suplimentare ale
Băncii Mondiale, în cadrul
proiectului„Servicii de
sănătate şi asistenţă socială”
4.1.1. Elaborarea Conceptului Trimestrul II
SIA Asistenţa medicală
primară
4.1.2. Elaborarea Conceptelor Trimestrul III
SIA Asistenţa medicală
spitalicească, SIA „Centrul
de e-sănătate”, SIA
TELEMEDICINA.MD

DPAM

4.1.3. Elaborarea
documentaţiei tehnice al SIA
Asistenţa medicală primară,
4.1.4. Elaborarea
documentaţiei tehnice al SIA
Asistenţa medicală
spitalicească şi
TELEMEDICINA.MD
4.1.5. Implementarea SIA
„Serviciul de Sînge” în
Cabinetele TS din RM

Trimestrul IV

DPAM,
CNMS

Documentaţie
tehnică elaborată

SDSS, SND

Trimestrul IV

DPDMDM,
CNMS

Documentaţie
tehnică elaborată

SDSS, SND

Trimestrul IV

DPDMDM,
CNMS

4.1.6. Elaborarea Registrului Trimestrul IV
electronic naţional al
donatorului
4.1.7. Instalarea căsuţelor
Trimestrul IV
poştale oficiale ale instituţiilor
medico-sanitare publice

DPDMDM,
CNMS

SIA „Serviciul de
SDSS, SND
Sînge” în
Cabinetele TS
implementat
Registrul electronic SDSS, SND
naţional al
donatorului elaborat
Căsuţe poştale
SDSS, SND
oficiale instalate

DPAM,
CNMS
DPDMDM,
CNMS

DPDMDM,
CNMS

SDSS, SND
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

4.1.8. Elaborarea
Regulamentului de activitate
şi funcţiilor de state pentru
specialiştii din domeniul
tehnologiilor informaţionale
şi comunicaţionale al
Serviciului de Informatică şi
Statistică Medicală
4.1.9. Elaborarea Strategiei
de e-Health (e-Sănătate)
4.1.10. Implementarea
sistemului informaţional
automatizat de circulaţie a
documentelor electronice în
cadrul MS
5.Perfecţion 5.1. Licenţierea
5.1.1. Elaborarea în comun
area
activităţilor,
cu Organizaţia Internaţională
mecanismul certificarea
pentru Migraţie a bazei de
ui de
specialiştilor şi
date a resurselor umane din
pregătire,
acreditarea
sistemul de sănătate
motivare şi
instituţiilor
5.1.2. Elaborarea cadrului
amplasare în medicale în
normativ necesar licenţierii
cîmpul
calitate de metode activităţilor profesionale
muncii a
universale de
5.1.3. Elaborarea Strategiei
cadrelor
asigurare a
de dezvoltare a resurselor
medicale şi
diversificării şi
umane din sistemul sănătăţii
farmaceutice calităţii
şi a Planului de acţiuni pentru
serviciilor
realizarea Strategiei
medicale prestate
populaţiei

Termeni de
realizare
Trimestrul II

Indicatori de
monitorizare
Regulament
aprobat prin
ordinul MS

Relaţia cu alte
documente
SDSS, SND

DPDMDM,
CNMS
DPDMDM,
CNMS

Strategie elaborată

SDSS, SND

Sistem
implementat

SDSS, SND

Trimestrul II

DPMPM

Registru funcţional

PG, MP, PSRE, SND,
SDSS

Trimestrul III

DPMPM

Proiect elaborat

PNS, SDSS

Trimestrul IV

DPMPM

- Strategie
prezentată
Guvernului
- Implementarea
planului de acţiuni
pentru realizarea
SDRU

MP, SDSS

Trimestrul III
Trimestrul IV

Responsabil
DPDMDM,
CNMS
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Obiective

Acţiuni

5.2. Asigurarea
de către
Ministerul
Sănătăţii a
implementării
actelor normative
adoptate de
Parlament în
vederea susţinerii
medicilor de
familie care
lucrează în
regiuni
dezavantajate din
punct de vedere
social şi
economic

Sub acţiuni
5.1.4. Aprobarea programelor
de educaţie medicală
continuă, a planului anual de
instruire postuniversitară prin
rezidenţiat, secundariat clinic
şi formarea profesională
continuă a medicilor,
farmaciştilor şi personalului
medical mediu
5.2.1. Dezvoltarea
mecanismelor pentru
atragerea şi asigurarea cu
cadre medicale a instituţiilor
medico-sanitare publice
5.2.2. Aprobarea Curriculei
pentru educaţia medicală a
medicilor de familie şi a
asistenţilor medicilor de
familie
5.2.3.Instruirea şefilor
centrelor de sănătate în
managementul asistenţei
medicale primare
5.2.4.Perfecţionarea cadrului
normativ privind activitatea
profesională a personalului
medical din asistenţa
medicală primară

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
Curricula şi
modulele specifice
în domeniul
calităţii aprobate

Relaţia cu alte
documente
PG, SDSS

DPMPM

Trimestrul III

DPMPM

Trimestrul I

DPAM

Trimestrul II

DPAM

Număr de persoane
instruite

Trimestrul IV

DPAM

- Profesiograma
SDSS
revizuită şi aprobată
prin ordin MS
- Modelul fişei de
post elaborat şi
aprobat prin ordin
MS

Nr. tinerilor
PG; MP, SND, SDSS
specialişti care
beneficiază de
facilităţile
prevăzute de
legislaţia în vigoare
Curricula aprobată SDSS

SND
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Semestrul I

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
- Concept elaborat
- Campanie
desfăşurată

Relaţia cu alte
documente
PNS, SDSS

5.2.5. Elaborarea conceptului
DPAM
şi desfăşurarea campaniei de
comunicare în asistenţă
medicală primară
Direcţia de activitate (domeniul de politici publice): Sănătatea publică, promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
6. Creşterea 6.1. Promovarea
6.1.1.Implementarea
Trimestrul I- III DPSP,
Nr. de activităţi de PG, MP, SND
nivelului de sănătăţii prin
activităţilor de informare a
CNŞPMP,
informare (despre
responsabilit consolidarea
populaţiei cu privire la
DRN
factorii de risc
ate a
eforturilor
factorii de risc pentru
pentru sănătate:
cetăţenilor
comunităţii
sănătate, în special despre
alcool, tutun, etc.)
pentru
orientate spre
alimentaţia bogată în grăsimi,
realizate
propria
implementarea
abuzul de alcool şi tutun,
sănătate prin unui mod de viaţă hipoactivitatea fizică
propagarea
sănătos
6.1.2. Implementarea în
Trimestrul II
DPSP,
Numărul de
şi cultivarea
comun cu partenerii pentru
CNŞPMP
intervenţii realizate
unui mod
dezvoltare a campaniei de
în cadrul campaniei
sănătos de
informare privind riscurile
viaţă, lupta
pentru sănătate a
consecventă
fenomenului migraţiei
cu fumatul
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

6.2. Diminuarea
impactului
factorilor nocivi şi
a riscurilor din
mediul
ocupaţional,
habitual şi social
prin sporirea
rolului
televiziunii, presei
şi radioului în
motivarea
populaţiei de a
adopta stiluri de
viaţă cu impact
pozitiv asupra
sănătăţii

6.2.1. Elaborarea cadrului
normativ pentru fortificarea
capacităţilor de supraveghere
a sănătăţii populaţiei în relaţie
cu factorii care o influenţează:
Reguli şi norme sanitare
privind utilizarea materialelor,
reagenţilor şi instalaţiilor de
filtrare a apei în alimentarea
cu apă potabilă
Regulament sanitar privind
produsele alimentare şi
furajele modificate genetic
Regulament sanitar privind
formulele de început şi
formulele de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi
pentru copii mici
Regulament sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de
sănătate înscrise pe produsele
alimentare
Regulament sanitar privind
zonele de protecţie a surselor
de apă potabilă
Regulament sanitar privind
zonele de recreere aferente
bazinelor acvatice
Modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 83 din
31 ianuarie 2008 cu privire la
aprobarea Reglementării
Tehnice ”Jucării. Cerinţe de
securitate”
Regulament sanitar privind
materialele şi obiectele care
vin în contact cu produsele
alimentare

Termeni de
realizare
Trimestrul IIIIV

Responsabil
DPSP,
CNŞPMP

Indicatori de
monitorizare
Proiecte de HG
elaborate şi
prezentate
Guvernului

Relaţia cu alte
documente
PG, Planul de armonizare
legislativă p/u anul 2010
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Obiective



Acţiuni

Sub acţiuni

6.3. .Reducerea
riscurilor,
prevenirea şi
combaterea
fumatului,
consumului abuziv
de alcool şi
consumului ilicit
de droguri prin
implementarea
măsurilor
complexe, inclusiv
intersectoriale
6.4. Fortificarea
sistemului de
supraveghere şi
control al bolilor
contagioase prin
programul de
vaccinări şi alte
măsuri profilactice,
inclusiv tratament
preventiv, precum
şi depistarea
precoce a
maladiilor
contagioase, în
special celor
cauzate de agenţi
patogeni noi

6.3.1. Elaborarea planului de
acţiuni pentru combaterea
tabagismului.

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

6.4.1. Fortificarea sistemului
informaţional de
supraveghere epidemiologică
a maladiilor infecţioase

Trimestrul IV

6.4.2. Continuarea
implementării programelor
naţionale TB şi HIV-SIDA,
de prevenire a hepatitelor

Pe parcursul
anului

Responsabil
DPSP,
CNŞPMP

CNMS

DPSP,
CNŞPMP,
IF „Chiril
Draganiuc”,

Indicatori de
monitorizare
- Plan de acţiuni
elaborat

Relaţia cu alte
documente
PG, MP

-Nr. de centre de
medicină
preventivă şi
instituţii medicosanitare aliniate la
sistem
-Nr. de cabinete ce
utilizează la nivel
de raion SIME
MDR T,SIME ITS,
SIME HIV inclusiv
Centrele de
Medicină
Preventivă
Număr activităţi
realizate

SND

PG, SND, MP

Activitate permanentă

14

Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare

virale
6.4.3. Elaborarea
Trimestrul IIprogramelor naţionale
III
(Programul naţional de
control al infecţiei HIV/SIDA
pentru anii 2011-2015;
Programul Naţional de
combatere şi profilaxie a
holerei şi BDA pentru anii
2011-2018; Programul
naţional de imunizări pentru
anii 2011-2015; Programul
Naţional de eradicare a
tulburărilor prin deficit de iod
pentru anii 2011- 2015;
Programul Naţional de
control al tuberculozei pentru
anii 2011-2015; Programul
Naţional de combatere a
diabetului zaharat pe anii
2011- 2015)
6.4.4. Perfecţionarea
Trimestrul II
măsurilor de control şi
prevenire a gripei pandemice
6.4.5. Elaborarea listei
Trimestrul III
maladiilor social-condiţionate
şi a celor cu impact negativ
asupra sănătăţii publice, a
serviciilor medicale specifice,
acordate unor categorii de
bolnavi neasiguraţi, inclusiv
urgenţe finanţate în limita
bugetului de stat anual

Responsabil
SBI „Toma
Ciorbă”, DRN
DPSP,
CNŞPMP,
IF „Chiril
Draganiuc”;
SBI „Toma
Ciorbă”;
DRN;
IMSP SCR

DPSP,
CNŞPMP
DPAM
DPSP,
DPAM,
DPBF

Indicatori de
monitorizare

Relaţia cu alte
documente

Programe naţionale
elaborate

PG, SND, MP

Ordin revizuit şi
aprobat

PG

Lista elaborată
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

6.5. Reducerea
poverii maladiilor
cronice asupra
sănătăţii
populaţiei,
inclusiv a
patologiilor
cardiovasculare şi
a celor
oncologice

6.5.1. Sporirea numărului
pacienţilor cuprinşi de
programul de screening al
factorilor de risc pentru
maladiile cardiovasculare
(hipertensiunea arterială,
nivelul sporit de colesterol şi
glucoză, IMC sporit)
6.5.2. Elaborarea proiectului
Planului naţional de acţiuni
în domeniul alimentaţiei şi
nutriţiei
6.6.1. Monitorizarea cantităţii
de iod în sarea iodată
6.6.2. Promovarea în comun
cu partenerii pentru
dezvoltare a aplicaţiei de
proiect regional de fortificare
a făinii cu fier şi acid folic
6.6.3. Fortificarea cu suportul
partenerilor internaţionali
pentru dezvoltare a
sistemului de monitorizare a
sării universale iodate
(crearea bazei de date)

6.6. Promovarea
iodării universale
a sării şi
fortificarea făinii
cu fier şi acid
folic, programe
de sănătate
publică
recomandate de
OMS în vederea
prevenirii
carenţei de
micronutrienţi la
femei şi copii

Termeni de
realizare
Trimestrul III

Responsabil
DPAM

Indicatori de
monitorizare
Nr. pacienţi
investigaţi la
colesterol şi
glucoză

Relaţia cu alte
documente
PG, MP

Trimestrul IV

DPSP,
CNŞPMP

Plan aprobat

SND

Trimestrul IV

CNŞPMP

PG, SND

Trimestrul IV

DPSP,
CNŞPMP

Ponderea probelor
nestandarde
Plan elaborat

Trimestrul III

CNŞPMP

Bază de date
funcţională

PG, SND

PG, SND
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Obiective

Acţiuni
6.7.Ameliorarea
sănătăţii mintale
prin activităţi de
prevenire şi
dezvoltare a
serviciilor de
sănătate mintală
pe principii
comunitare

7.
Îmbunătăţirea
sănătăţii
mamei şi
copilului

7.1 Perfecţionarea
continuă a
cadrului normativ
pentru fortificarea
serviciilor de
sănătate pentru
mamă şi copil

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
6.7.1. Realizarea Programului Trimestrul III
Naţional de sănătate mintală
pentru anii 2007-2011 cu
perfecţionarea cadrului
normativ în domeniul
sănătăţii mintale şi crearea de
alternative la
spitalizare/îngrijire şi
supraveghere a bolnavilor
6.8.2. Elaborarea ghidurilor
Trimestrul IV
şi protocoalelor clinice în
sănătatea mintală
7.1.1 Regionalizarea cu
Trimestrul II
suportul partenerilor pentru
dezvoltare a serviciilor
pediatrice spitaliceşti de
urgenţă şi terapie intensivă şi
dotarea acestora cu
echipament medical
7.1.2 Elaborarea
Trimestrul IV
mecanismului de colaborare
intersectorială în vederea
reducerii ratei mortalităţii
copiilor sub vîrsta de 5 ani
7.1.3 Perfecţionarea cadrului Trimestrul IV
normativ în domeniul sănătăţii
reproducerii

Responsabil
DPAM

DPMCSM

Indicatori de
monitorizare
Acte normative
elaborate şi
aprobate

Relaţia cu alte
documente
SND

Număr ghiduri şi
protocoale clinice
elaborate şi
aprobate
Mecanism elaborat
şi aprobat prin
ordinul
Ministerului
Sănătăţii

SND, SDSS

DPAMFCGV

Proiect de HG
elaborat şi
prezentat
Guvernului

PG, SND, PNS, SDSS

DPAMFCGV

Proiect de HG
elaborat şi
prezentat
Guvernului

PG, SND, PNS, SDSS

DPAMFCGV

PG, SND, PNS, SDSS
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

DPAMFCGV

7.2.1 Evaluarea la mijloc de
termen a Strategiei Naţionale
de Sănătate a Reproducerii
7.2.2 Extinderea serviciilor
de sănătate prietenoase
tinerilor

Trimestrul II

DPAMFCGV

Pe parcursul
anului

DPAMFCGV

7.2.3 Dezvoltarea
implementării Anchetei
Confidenţiale de analiză a
cazurilor de deces matern şi
cazurilor de proximitate de
deces matern
7.2.4 Dezvoltarea Serviciului
republican de diagnostic şi
supraveghere a nounăscutului

Pe parcursul
anului

DPAMFCGV

Pe parcursul
anului

DPAMFCGV

7.1.4 Elaborarea
Regulamentului de activitate
a lucrătorului medical în
instituţiile de învăţămînt

7.2 Sporirea
calităţii şi
securităţii
serviciilor
medicale acordate
mamei şi
copilului

Responsabil

Indicatori de
monitorizare
Regulament de
activitate a
lucrătorului
medical în
instituţiile de
învăţămînt elaborat
şi aprobat prin
ordinul comun a
MS şi ME.
Raport elaborat

Relaţia cu alte
documente
PG, SND, PNS, SDSS

Numărul de
instituţii ce
prestează servicii
de sănătate
prietenoase
tinerilor
Numărul cazurilor
examinate

PG, SND, PNS, SDSS

PG, SND, PNS, SDSS

PG, SND, PNS, SDSS

Serviciul republican PG, PSRE, SDSS
de diagnostic şi
supraveghere a nounăscutului instituit.
Nr. de copii incluşi
în Serviciul
republican de
diagnostic şi
supraveghere a
nou-născutului
18

Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

7.3 Dezvoltarea şi
coordonarea
adecvată a
diferitelor forme
de organizare a
îngrijirilor
medico-sociale cu
un spectru larg de
servicii orientate
spre satisfacerea
nevoilor
pacienţilor şi
familiilor
acestora
7.4 Profilaxia şi
combaterea
violenţei şi
traumelor la
domiciliu, la
locul de muncă,
în societate

7.3.1 Acordarea asistenţei
medico-sociale familiilor
aflate în dificultate prin
intermediul secţiilor maternale
7.3.2 Participarea în
acordarea suportului şi
asistenţei în procesul de
repatriere a copiilor minori
7.3.3 Participarea în
reabilitarea şi (re)integrarea
cuplului mamă-copil în
familia biologică sau lărgită
7.4.1 Desfăşurarea
Campaniei naţionale de
comunicare „O casă fără
pericole pentru copilul tău”
pe trei arii tematice: arsuri şi
opăriri; intoxicaţii şi otrăviri;
înec şi submersiune

Termeni de
realizare
Pe parcursul
anului

Responsabil
DPAMFCGV

Indicatori de
monitorizare
Nr. de beneficiari
asistaţi prin secţiile
maternale

Relaţia cu alte
documente
PG

Pe parcursul
anului

DPAMFCGV

Nr. copii asistaţi
medical în procesul
de repatriere

PG

Pe parcursul
anului

DPAMFCGV

Nr. de cupluri
mamă-copil
asistate în procesul
(re)integrării în
familie

PG

Trimestrul I-II

DPAMFCGV

Campanie
naţională de
comunicare
desfăşurată

SND
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

8.Participare
a largă a
tuturor
partenerilor
în procesul
de
fortificare a
sănătăţii
populaţiei

8.1.Elaborarea
cadrului legislativ
şi normativ
adecvat, care să
permită
înfiinţarea şi
implementarea
serviciilor
medicale şi
sociale
comunitare şi de
îngrijire la
domiciliu, cu
eliminarea
barierelor de
orice caracter în
calea accesului la
aceste servicii
8.2.Dezvoltarea şi
coordonarea
adecvată a
diferitelor forme
de organizare a
îngrijirilor
medico-sociale cu
un spectru larg de
servicii orientate
spre satisfacerea
nevoilor
pacienţilor şi
familiilor
acestora

8.1.1. Estimarea şi aprobarea
costurilor pentru prestarea
serviciilor medicale
comunitare, a îngrijirilor la
domiciliu şi a celor paliative

8.2.1. Acordarea asistenţei
medico-sociale familiilor
aflate în dificultate prin
intermediul secţiilor
maternale
8.2.2. Participarea în
acordarea suportului şi
asistenţei în procesul de
repatriere a copiilor minori
8.2.3. Participarea în
reabilitarea şi (re)integrarea
cuplului mamă-copil în
familia biologică sau lărgită

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

Responsabil
DPBF,
DPAM,
CNMS

Indicatori de
monitorizare
Costuri aprobate
prin act normativ a
Ministerului
Sănătăţii

Relaţia cu alte
documente
PG, SND

Pe parcursul
anului

DPSFCGV

Nr. de beneficiari
asistaţi prin secţiile
maternale

PG

Pe parcursul
anului

DPSFCGV

Nr. copii asistaţi
medical în procesul
de repatriere

PG

Pe parcursul
anului

DPSFCGV

Nr. de cupluri
mamă-copil
asistate în procesul
(re)integrării în
familie

PG
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

8.3. Implicarea
sectorului
neguvernamental
ca un partener de
valoare pentru a
aduce grupurilor
vulnerabile din
Republica
Moldova
serviciile de
suport, îngrijire şi
tratament

8.3.1. Prestarea unor servicii
în domeniul sănătăţii în
parteneriat cu societatea
civilă, în special pentru
bolnavii cu HIV/SIDA,
tuberculoză etc.

8.3.2. Acordarea de suport
informaţional în societate
(desfăşurarea săptămînii
dedicate sănătăţii mentale)

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

Trimestrul IV

Responsabil
DPSP

DPSP,
DPAM

8.3.3. Consolidarea
Trimestrial
Secretariatul
capacităţilor autorităţilor
Consiliului
administraţiei publice
Naţional de
centrale şi a comunităţii prin
Coordonare a
TB/HIV/SIDA,
parteneriat şi coordonare
SPICSC
sporită cu societatea civilă
Direcţia de activitate (domeniul de politici publice): Finanţarea sistemului de ocrotire a sănătăţii

Indicatori de
Relaţia cu alte
monitorizare
documente
Număr de parteneri PG
ai societăţii civile
prestatori de
servicii de suport,
îngrijire şi
tratament pentru
grupurile
vulnerabile
Număr de
SND
intervenţii
organizate în cadrul
săptămînii dedicate
sănătăţii mentale
Număr de şedinţe a PG
Consiliului
Naţional de
Coordonare a
TB/HIV/SIDA
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Obiective
9.Moderniza
rea şi
perfecţionar
ea
sistemului
de utilizare a
surselor
financiare
destinate
sănătăţii

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
9.1.1. Perfecţionarea continuă Trimestrul I-II
a CCTM pentru sectorul
sănătăţii

9.1.2.Neadmiterea diminuării
cheltuielilor publice pt.
sectorul sănătăţii (MDL),
ajustate la inflaţie din bugetul
public naţional 2011.
Menţinerea alocărilor pentru
asistenţa medicală primară la
cel puţin 30% din bugetul
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală Creşterea
alocărilor pentru
medicamentele compensate
cu 40%, în comparaţie cu
anul 2009

Trimestrul III

Responsabil
DPBF

DPBF

Indicatori de
Relaţia cu alte
monitorizare
documente
- Continuarea
MP
îmbunătăţirii
CCTM pentru
sectorul sănătăţii,
inclusiv conectarea
bugetului multisectorial şi
planului naţional de
combatere a
tabagismului
- Continuarea
trainingului şi
fortificării
capacităţii în cadrul
programului de
asistenţă tehnică
alăturat
programului de
susţinere a politicii
sectoriale
Ponderea
PG, MP, SDSS
cheltuielilor pentru
sănătate din
bugetul public
naţional 2011
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

9.2.Îmbunătăţirea
mecanismelor de
plată şi
contractare a
serviciilor

9.2.1. Elaborarea şi aplicarea
formulei de ajustare a cotei
per-capita stabilite în
normele metodologice pentru
asistenţa medicală primară
9.2.2. Selectarea spitalelor
pentru includerea în proiectul
pilot de testare a noului
mecanism de achitare bazat
pe caz-mixt
9.2.3. Elaborarea anuală a
listei medicamentelor,
consumabilelor şi produselor
de uz medical ce se vor
procura din contul
mijloacelor centralizate
9.2.4. Elaborarea şi
implementarea Conturilorsatelit în sănătate, pentru
creşterea transparenţei în
alocarea şi utilizarea
resurselor financiare ale
sistemului de sănătate
9.2.5. Lansarea proiectuluiplot de testare a noului
mecanism de achitare a
asistenţei spitaliceşti bazat pe
caz-mixt
9.2.6. Includerea Ministerului
Sănătăţii în pilotarea
procurărilor electronice

Termeni de
realizare
Trimestrul I

Responsabil
DPBF

Trimestrul IV

CNMS

Trimestrul III

DPDMDM

Trimestrul III

CNMS

Trimestrul III

CNMS

Trimestrul III

DPDMDM

Indicatori de
Relaţia cu alte
monitorizare
documente
Formulă de ajustare PSRE, SDSS
a cotei per-capita
elaborată şi aplicată

Număr de spitale
incluse în proiectul
pilot prin ordinul
Ministerului
Sănătăţii
Lista elaborată

PSRE, SDSS

- Matricele
Conturilor Satelit
în Sănătate
elaborate
- Instituţionalizarea
Conturilor Satelit
în Sănătate
Proiect-pilot lansat

MP, SDSS

Numărul
procurărilor
electronice

MP

SDSS
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

9.2.7. Extinderea achiziţiilor
electronice asupra
echipamentului medical şi
afişarea anunţurilor de
achiziţii pe site-uri web
9.2.8. Organizarea
seminarelor de instruire a
personalului selectat din
cadrul spitalelor implicate în
proiectul-pilot de testare a
mecanismului de achitare
bazat pe caz-mixt.
9.2.9. Elaborarea
mecanismelor de plată şi
semnarea contractelor cu
prestatorii în baza setului
standard de indicatori de
calitate/performanţă,
diferenţiate, corelarea cu
plăţile de stimulare
9.3.Efectuarea
9.3.1. Efectuarea misiunilor
auditului intern de de audit intern
către SAI al MS
9.3.2. Auditul valorii reale a
echipamentului medical
important achiziţionat în a.
2008 şi 2009 de către MS şi
instituţiile subordonate

Termeni de
realizare
Trimestrul III

Responsabil
DPDMDM

Indicatori de
monitorizare
Numărul
procurărilor
electronice

Relaţia cu alte
documente
MP

Trimestrul IV

DPBF,
DPAM,
CNMS

Două seminare
organizate

SDSS

Trimestrul IV

DPBF,
DPMCSM

Mecanisme de
plată aprobate prin
act normativ a MS
şi a CNAM

SDSS

Pe parcursul
anului

SAI

Număr de misiuni
de audit realizate

MP

Trimestrul III

SAI, în comun Raport de audit
cu CNAM

MP
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

9.4.Programarea,
avizarea şi
aprobarea
investiţiilor în
domeniul sanitar în
instituţiile medicosanitare din
subordine
9.5.Definitivarea
autonomiei
instituţionale în
cadrul asistenţei
medicale primare,
inclusiv prin
contractarea
directă de către
Compania
Naţională de
Asigurări în
Medicină
(CNAM) a
oficiilor
medicilor de
familie

9.4.1. Prioritizarea
investiţiilor în domeniul
sănătăţii prin identificarea
celor cu impact major asupra
sănătăţii publice

Termeni de
realizare
Trimestrul III

Responsabil
DPBF

9.5.1. Analiza rezultatelor
Trimestrul II
DPAM
managementului performanţei
asistenţei medicale primare
realizat de Curtea de Conturi
cu suportul Băncii Mondiale şi
elaborarea unui Plan de
acţiuni în vederea
îmbunătăţirii situaţiei
9.5.2. Actualizarea strategiei Trimestrul III
DPAM
de dezvoltare a asistenţei
medicale primare şi aprobarea
acesteia prin act normativ al
Ministerului Sănătăţii
9.5.3. Sporirea numărului de Trimestrul I
DPAM
instituţii de asistenţă medicală
primară acoperite de
contractarea directă
Direcţia de activitate (domeniul de politici publice): Dirijarea sistemului de ocrotire a sănătăţii
10.Fortificar 10.1.Elaborarea şi 10.1.1. Actualizarea planului Trimestrul I
SRU
ea
implementarea
de dezvoltare a resurselor
capacităţilor Planului anual de umane
Ministerului dezvoltare a

Indicatori de
Relaţia cu alte
monitorizare
documente
Propuneri pentru
PG, PSRE, MP
investiţii prezentate
MF

- Raport de analiză
a rezultatelor
elaborat
- Plan de acţiuni
elaborat şi aprobat
de MS

PG, MP

Strategie
actualizată şi
aprobată prin ordin
al MS

MP

Nr. instituţii
contractate direct

MP

Plan anual aprobat
prin ordinul
ministrului

MP
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni

Termeni de
realizare
Trimestrul III

10.1.2. Elaborarea
Curriculumului de instruire a
funcţionarilor publici din MS
în domeniul e-Guvernare,
aprobat prin Ordinul MS
10.2.Actualizarea 10.2.1. Elaborarea raportului Trimestrul II
în caz de necesitate privind realizarea Planului de
a Strategiei de
acţiuni de implementare a
Dezvoltare a
Strategiei de dezvoltare a
Sistemului de
sistemului de sănătate în
Sănătate în
perioada 2008-2017
perioada 20082017
10.3. Efectuarea
10.3.1. Promovarea în comun Trimestrul I
analizei şi
cu partenerii internaţionali
evaluarea
pentru dezvoltare a iniţierii
periodică a
studiului de indicatori
activităţii
multipli în cuiburi
sistemului de
10.3.2. Realizarea în comun
Trimestrul II
ocrotire a
cu societatea civilă a
sănătăţii şi
sondajelor privind gradul de
performanţei
satisfacţie a pacienţilor şi
instituţiilor
includerea rezultatelor
medico-sanitare
acestuia în raportul anual în
publice
sănătate

Responsabil
SRU

DAMEP

DAMEP

DAMEP

Indicatori de
monitorizare
Curriculumul
aprobat

Relaţia cu alte
documente
PG

Raport elaborat
MP
(care conţine
propuneri de
actualizare sau
argumente că nu
este cazul de
actualizat
Strategia)
Propunere pentru
PG
efectuarea studiului
acceptată de
finanţatorii
internaţionali
- Sondaj realizat
PG, MP
- Includerea
rezultatelor
sondajului în
raportul cu privire la
activitatea
Ministerului
Sănătăţii,
actualizarea
Strategiei de
Dezvoltare a
Sistemului de
Sănătate în perioada
2008-2017
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Obiective

Acţiuni

Sub acţiuni
10.3.3. Iniţierea realizării în
comun cu partenerii de
dezvoltare a studiului privind
cost-eficacitatea unor
intervenţii în domeniul
sănătăţii (Demararea unui
studiu privind cost-eficienţa
serviciilor medicale acordate
la diferite nivele de asistenţă
medicală)
10.3.4. Monitorizarea
volumului şi calităţii
serviciilor medicale prestate
în cadrul asigurărilor
obligatorii de asistenţă
medicală, includerea
rezultatelor în raportul anual
de activitate a MS şi CNAM

10.4.Organizarea
trimestrială a
şedinţelor
Consiliului
sectorial de
sănătate în
domeniul
asistenţei externe

Termeni de
realizare
Trimestrul IV

Responsabil
DAMEP,
CNMS

Indicatori de
monitorizare
Studiu iniţiat

Relaţia cu alte
documente
MP

Trimestrul II

CNMS

- Raport despre
MP
volumul şi calitatea
serviciilor medicale
prestate elaborat
- Rezultatele incluse
în Raportul anual al
MS

Pe parcursul
anului

DREIE

Număr de şedinţe
organizate

PSRE
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LISTA ABREVIERILOR
1. PG - Programul de activitate al Guvernului Integrarea Europeană:Libertate, Democraţie, Bunăstare pentru anii 2009-2011
2. SND - Strategia Naţională de Dezvoltare
3. SDSS - Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate
4. PSRE - Programul de stabilizare şi relansare economică a RM pe anii 2009-2011
5. MP - Matricea Politicii la Acordul de finanţare nr. ENPI/2008/019-655 pentru suportul bugetar
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Anexă
la Planul de activitate al Ministerului
Sănătăţii pentru anul 2010
Programul şedinţelor Colegiului Ministerului Sănătăţii pentru anul 2010
Nr.
Întrebarea
1. Situaţia în sistemul de sănătate în anul 2009. Măsuri întreprinse şi acţiuni
planificate pentru anul 2010
2. Cu privire la elaborarea cadrului normativ necesar licenţierii activităţilor
profesionale
3. Cu privire la perspectivele de dezvoltare a serviciului spitalicesc.
Prezentarea Planului General al Spitalelor.
4. Cu privire la realizarea Programului Naţional de imunizări pentru anii
2006-2010
5. Cu privire la asistenţa medicală pediatrică. Aprobarea programului de
perspectivă în prevenirea şi reducerea malformaţiilor congenitale în
Republica Moldova
6. Privind rezultatele achiziţiilor publice de medicamente şi alte produse de
uz medical pentru anul 2010
7. Cu privire la realizarea Programului Naţional de profilaxie şi control al
infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010

Termen
Martie

Responsabil

Raportor

Aprilie

N. Jelamschi

N. Jelamschi

Aprilie

O. Grama

T. Zatîc

Aprilie

M. Magdei
A. Serbulenco
Gh. Ţurcanu
R. Scutelnic

I. Bahnarel

O. Grama
L. Topchin
M. Magdei
A. Serbulenco

N. Onilov

Mai

Mai
Mai

P. Stratulat

Şt. Gheorghiţă
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Cu privire la evaluarea morbidităţii şi a modului de organizare a asistenţei
Iunie
medicale pacienţilor cu pneumonie pe parcursul anului 2009,
particularităţile de evoluţie şi aprecierea corectitudinii conduitei de
diagnostic şi tratament aplicate la toate etapele de acordare a asistenţei
medicale, inclusiv constatarea factorilor determinanţi, care au dus la deces
din cauza pneumoniei.
Sănătatea în relaţie cu factorii de mediu şi măsuri de redresare în comun
Iunie
cu Ministerul Mediului a Republicii Moldova
Cu privire la eficienţa utilizării tehnologiilor medicale în sistemul de
Iulie
sănătate
Cu privire la realizarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor
Iulie
virale B, C şi D pentru anii 2007-2011
Despre activitatea ştiinţifică şi de cercetare a CNŞPMP şi acordarea
Iulie
suportului practic şi metodic
Privind activitatea instituţiilor medico-sanitare private, nivelul de
August
interacţiune cu instituţiile medico-sanitare publice teritoriale şi
parteneriatul public privat
Cu privire la realizarea Programului Naţional de control şi profilaxie a
August
tuberculozei pentru anii 2006-2010
Calitatea serviciilor medicale în contextul rezultatelor evaluării şi Septembrie
acreditării instituţiilor medico-sanitare
Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind punerea în acţiune a Septembrie
Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), în Republica Moldova
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 475 din 26.03.2008
Pregătirea instituţiilor medico-sanitare publice şi de învăţămînt medical Septembrie
către sezonul rece 2010-2011

O. Grama
T. Zatîc

T. Zatîc

M. Magdei
A. Volneanschi
A. Serbulenco
O. Grama
A. Nacu
L. Topchin
M. Magdei
C. Spînu
A. Serbulenco
T. Holban
M. Magdei
I. Bahnarel
A. Serbulenco
O. Grama
T. Zatîc
T. Zatîc
M. Magdei
A. Serbulenco
Gh. Ţurcanu
M. Cumpănă
M. Magdei
A. Serbulenco

V. Botnaru
D. Sain
M. Bolocan

V. Sava

V. Sava

I. Bahnarel
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18. Cu privire la asistenţa medicală acordată femeilor

Septembrie

19. Cu privire la reţeaua farmaceutică de stat

Octombrie

20. Privind activitatea în condiţiile autonomiei şi nivelul de conlucrare a
asistenţei medicale primare cu instituţiile medico-sanitare spitaliceşti şi
rolul administraţiei publice locale în dezvoltarea asitenţei medicale
primare.
21. Cu privire la realizarea Programului Naţional privind sănătatea mintală
pentru anii 2007-2011
22. Privitor la sistemul independent de control al calităţii serviciilor medicale

Octombrie

23. Cu privire la realizarea Programului Naţional de eradicare a tulburărilor
prin deficit de iod pînă în 2010
24. Cu privire la realizarea Programului Naţional de profilaxie şi combatere a
diabetului zaharat
25. Aprobarea Strategiei resurselor umane în sistemul sănătăţii şi a planului
de acţiuni
26. Aprobarea repartizării bugetului de stat dintre programele şi instituţiile
din subordine, programate prin Legea bugetului pe anii 2011
27. Cu privire la realizarea Programului Naţional de promovare a modului
sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015
28. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Ministerului Sănătăţii
pentru anul 2011

Noiembrie

Octombrie
Noiembrie

Noiembrie
Noiembrie

Gh. Ţurcanu
R. Scutelnic
O. Grama
L. Topchin
O. Grama
T. Zatîc

M. Rotaru
N. Onilov
T. Zatîc

M. Magdei
M. Hotineanu
A. Serbulenco
Gh. Ţurcanu
M. Cumpănă
M. Cumpănă
M. Magdei
A. Volneanschi
A. Serbulenco
M. Magdei
Z. Anestiadi
A. Serbulenco
N. Jelamschi
N. Jelamschi

Decembrie

V. Sava

V. Sava

Decembrie

M. Magdei
A. Serbulenco
Gh. Ţurcanu

V. Calmîc

Decembrie

Gh. Ţurcanu
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