MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău

„

2020

nr.

______

Cu privire Ia redirecţionarea
fluxului de pacienţi cu boli infecţioase
/v

In legătură cu situaţia epidemiologică creată, creşterea numărului de pacienţi
cu infecţii respiratorii acute internaţi în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase ”Toma Ciorbă”, determinarea riscului înalt pentru populaţia Republicii
Moldova privind importul şi răspîndirea infecţiei COVID-19 şi stabilirea de către
Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a gradului de alertă ”Cod
portocaliu” la nivel naţional, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,
O R D O N :

1. A suspenda temporar internarea pacienţilor cu boli infecţioase din raionul
Ialoveni în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă”.
2. A organiza temporar internarea şi tratamentul pacienţilor cu boli
infecţioase din raionul Ialoveni în secţia de boli infecţioase din cadrul IMSP
Spitalul Raional Hînceşti.
3. Directorul IMSP Spitalul Raional Hînceşti, dl Petru Ciubotaru, va
organiza şi asigura internarea şi tratamentul pacienţilor cu boli infecţioase din
raionul Ialoveni, în cadrul instituţiei din subordine.
4. A organiza temporar internarea şi tratamentul copiilor din mun. Chişinău
cu boli diareice acute, forme grav medii şi severe, în cadrul instituţiilor medicosanitare publice, după cum urmează:
Instituţia medico-sanitară
publică
IMSP
Spitalul
Municipal nr. 1

Contingentul de pacienţi

Clinic Copii din mun. Chişinău cu boli diareice acute,
cu vîrsta 0 luni - 1 an

IMSP
Spitalul
Clinic Copii din mun. Chişinău cu boli diareice acute,
Municipal pentru Copii nr. 1
cu vîrsta de 1 - 18 ani
5.
Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, stipulate în pct. 2 şi 4,
vor organiza şi asigura respectarea regimului sanitar-epidemiologic în cadrul

instituţiei, inclusiv cu asigurarea şi controlul implementării precauţiilor
suplimentare pentru infecţiile cu transmitere fecalo-orală, conform cadrului
normativ în vigoare.
6. Directorul IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă
Prespitalicească, dl Boris Golovin, va asigura transportarea pacienţilor cu boli
infectioase care necesită tratament în condiţii de staţionar, în conformitate cu
prevederile pct. 2 şi 4 la prezentul ordin.
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7. Secţia planificare asigurări sociale şi medicale va conlucra cu Compania
Naţională de Asigurări în Medicină, în vederea revizuirii contractelor de prestare a
serviciilor medicale pentru instituţiile vizate în pct. 2 şi 4 a prezentului ordin, în
funcţie de numărul cazurilor de internări a pacienţilor cu boli infecţioase, în această
perioadă.
8. Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi
comunitare, Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti şi Direcţia
politici în domeniul sănătăţii publice vor acorda instituţiilor medicale suport
consultativ-metodologic în implementarea şi realizarea prevederilor prezentului
ordin.
9. Controlul îndeplinirii prezentului ordin mi-1 asum.

Ministru

Viorica DUMBRAVEANU

