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Data 13.02.19 

Ora 13.00

Locaţia sala mare, et.2 MSMPS

Ordinea de zi:

1. Situaţia epidemiologică prin gripă, IACRS şi SARI. Măsuri de răspuns şi 
control în R.M, raportor Dl. Nicolae Furtună, director interimar ANSP.

2. Situaţia epidemiologică prin Rujeolă raportor Dl. Nicolae Furtună, director 
interimar ANSP.

Miercuri data de 13.02.19, în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, a avut loc convocarea Comisiei pentru situaţii Excepţionale a 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

Şedinţa a fost deschisă de către Secretarul general de stat dl Boris Gîlcă, care 
a salutat prezenţa invitaţilor, şi a mers peste ordinea de zi. Toţi au acceptat ordinea 
de zi.
Specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, dl Nicolae 
Furtună, Datele prezentate de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC) şi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) denotă o creştere a activităţii gripale în 
regiunea europeană.

Din 48 de ţări care au raportat pentru săptămâna 05/2019 (28.01.2019- 
03.02.2019) 9 ţări au indicat o activitate de intensitate înaltă (inclusiv Romania), 
21 de ţări au indicat o activitate de intensitate medie (inclusiv Republica Moldova), 
16 ţări au raportat o activitate gripală de intensitate joasă (inclusiv Ucraina) şi 2 
ţări -  o activitate de fon.

Monitorizarea circulaţiei virusurilor gripali în regiunea europeană în rândul 
persoanelor din punctele sentinelă indică o rată de 55% pozitive din totalul 
probelor examinate de la persoanele cu gripă, IACRS şi SARI. Din acestea au 
dominat virusurile gripale de tip A (A(H3N2) şi A(HlNl)pdm09) şi doar într-o 
mică cantitate s-a identificat şi virusul gripal de tip B.

în Republica Moldova funcţionează sistemul de supraveghere epidemiologică 
şi virusologică la gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) şi 
infecţii respiratorii acute severe (SARI) şi monitorizarea circulaţiei virusurilor 
gripali în conformitate cu cerinţele OMS, ECDC şi CDC, conectat la reţelele



europeană TESSy şi globală FluNet ale OMS de supraveghere a gripei, IACRS şi 
SARI. Sistemul de Supraveghere de sentinelă se realizează în 9 teritorii 
administrative şi supravegherea operativă în toate teritoriile administrative. Datele 
colectate sunt analizate la nivel teritorial şi naţional şi furnizate factorilor de 
decizie şi în reţeaua europeană Euro Fiu şi globală FluNet a OMS.

Conform recomandărilor OMS, începând cu săptămâna 40/2018 
(01 octombrie 2018) şi până în prezent se efectuează permanent supravegherea 
epidemiologică şi monitorizarea răspândirii geografice, intensităţii şi tendinţei 
procesului epidemic, circulaţiei virusurilor gripale dominante şi codominante, 
rezistenţa la preparatele antivirale şi impactul gripei, IACRS şi SARI asupra 
sistemului de sănătate.

în scopul prevenirii cazurilor de gripă şi protejării contingentelor cu risc 
sporit în perioada octombrie-noiembrie 2018 au fost vaccinate cu tetravaccin 
antigripal ’’Vaxigrip” 30 mii persoane, vaccin recomandat de OMS, care conţine 
tulpinele de virus gripal A(HlNl)pdm09, A (H3N2), tip B (Victoria) şi tip B 
(Yamagata) procurat din sursele CNAM (3 561 900 MDL). Turul II de vaccinare 
antigripală a demarat începând cu 26 decembrie 2018 pentru grupurile profesionale 
şi cu risc sporit de îmbolnăvire, inclusiv bolnavii cu maladii cronice (130 mii doze 
de vaccin antigripal donat de The Task Force for Global Health, SUA).

Situaţia epidemiologică prin gripă
Procesul epidemic a morbidităţii prin gripă în republică se caracterizează 

printr-o activitate de intensitate joasă, răspîndire geografică extinsă cu tendinţa în 
creştere, tulpina dominantă A(HlNl)pmd09, impact scăzut asupra sistemului de 
sănătate. Gripa a afectat preponderent vîrsta 0-14 ani -  49,2%, 15 -  29 ani -  
12,7%, 30-64 ani -  32,4% şi > 65 ani -  5,7%.

în total 1255 cazuri de gripă clinică au fost înregistrate în 34 teritorii 
administrative.

în săptămâna 06/2018 (04.02.19-10.02.19) morbiditatea prin gripă a 
constituit 10,3 cazuri la 100.000 populaţie (pragul epidemic - 2,09 la 100.000 
populaţie, de intensitate medie -  13,36 la 100.000 populaţie).

A

In laboratorul virusologie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică în perioada săptămânilor 40/2018 -  06/2019 (la 11.02.2019) la prezenţa 
virusurilor gripale au fost investigate 781 probe, din care 309 probe au fost 
pozitive: în 256 -  s-a detectat ARN virusului gripal A(HlNl)pdm09 şi în 53 -  
A(H3N2).

Situaţia epidemiologică prin infecţii acute ale căilor respiratorii 
superioare (IACRS)

Morbiditatea prin IACRS se află la nivelul de intensitate medie în săptămâna 
06/2019 şi a constituit 510,88 cazuri la 100.000 populaţie.



Situaţia epidemiologică prin şi infecţii respiratorii acute severe (SARI)
/V

In perioada săptămânilor 40/2018 -  06/2019 au fost înregistrate 8834 cazuri 
de SARI (7124 cazuri în aceeaşi perioadă a sezonului precedent). Au fost afectaţi 
preponderent copiii 0-14 ani — 64,7%, 15-29 ani - 3,8%, 30-64 — 17,4% şi > 65 ani 
-  14,1%.

La 11.02.2019 în republică sunt înregistrate 20 cazuri de deces. Toate
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persoanele au fost confirmate de laborator cu virusul gripal A(HlNl)pdm09. In 
Romania au fost înregistrare 91 cazuri de deces, iar în Ucraina 30 cazuri de deces.

Măsurile de control şi răspuns
Măsurile de control şi răspuns se efectuează în corespundere cu:
•A Plan-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemice 

cu virusul gripal nou A(H1N1) în Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.824 din 15.12.2009;

A Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 824 din 31.10.2011 „Cu privirea la 
perfectarea sistemului de supraveghere la gripă şi infecţiile acute ale 
căilor respiratorii în Republica Moldova”;

A Dispoziţia MSMPS nr.450d din 12.09.2018 ”Cu privire la supravegherea 
epidemiologică la gripă, IACRS şi SARI şi prezentarea informaţiei 
săptămânale în perioada săptămânilor 40/2018 -  20/2019”.

A Ordinul MSMPS nr.1154 din 17.10.2018 ’’Privind vaccinarea contra 
gripei sezoniere cu vaccinul tetravalent ’’Vaxigrip” în sezonul gripal 
2018/2019 a contingentelor prioritare cu risc sporit de îmbolnăvire şi 
dezvoltare a complicaţiilor post-gripale”;

A Ordinul MSMPS nr.1524 din 21.12.2018 ’’Privind vaccinarea contra 
gripei sezoniere către sezonul gripal 2018-2019”;

A Ordinul MSMPS nr.109 din 28.01.2019 ”Cu privire la organizarea 
asistenţei medicale a pacienţilor cu gripă, infecţii acute ale căilor 
superioare şi infecţiilor respiratorii severe”.

Activitatea instituţiilor medico-sanitare, autorităţilor de resort
A Asistenţa medicală persoanelor cu infecţii respiratorii acute şi gripă, 

inclusiv cu forme severe şi complicaţii se efectuează conform 
prevederilor ordinului MSMPS nr.109 din 28.01.2019 ”Cu privire la 
organizarea asistenţei medicale a pacienţilor cu gripă, infecţii acute ale 
căilor superioare şi infecţiilor respiratorii acute severe”.

A Activitatea instituţiilor medico-sanitare în perioada de sporire a 
morbidităţii prin gripă, IACRS şi SARI se efectuează în regim intensiv cu 
acordarea asistenţei medicale acestei categorii de bolnavi, prioritar la 
domiciliu, cu spitalizarea şi tratamentul în condiţii de staţionar a



bolnavilor cu gripă, IACRS şi SARI cu evoluţie severă conform 
protocoalelor clinice şi cu intensificarea depistării precoce a persoanelor 
cu semne compatibile cu gripa.

'A în contextul multiplelor adresări privind disponibilitatea medicamentului 
Tamiflu în farmacii, la data de 5 februarie curent, circa 4720 de doze de 
Tamiflu, au fost distribuite în farmaciile din ţară, garantând accesul 
pacienţilor la medicamente.

A Astfel, Tamiflu a fost distribuit farmaciilor, care au solicitat 
medicamentul, din mun. Chişinău şi 27 raioane ale republicii: Briceni, 
Şoldăneşti, Anenii-Noi, Bălţi, Basarabeasca, Cahul, Călăraşi, Căuşeni, 
Ceadîr-Lunga, Nisporeni, Cimişlia, Comrat, Drochia, Donduşeni, Edineţ, 
Făleşti, Glodeni, Hînceşti, Ialoveni, Leova,Orhei, Ocniţa, Sîngerei, 
Străşeni, Teleneşti şi Ungheni.

•A în perioada săptămânilor 40/2018 -  06/2019, au fost spitalizate 996 
persoane cu gripă (79,4%), IACRS -  3691 persoane (3,2%).

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică pentru monitorizarea 
circulaţiei virusurilor gripali şi non-gripali este aprovizionată cu echipament 
modem, reactive şi consumabile, sisteme de transport pentru efectuarea a 1200 de 
investigaţii de laborator. în cadml supravegherii epidemiologice a gripei, IACRS şi 
SARI şi monitorizării circulaţiei virusurilor gripali, săptămânal se efectuează 
transportarea probelor biologice, de la bolnavii cu gripă, IACRS şi SARI din 9 
puncte sentinelă (Chişinău, Bălţi, Cahul, Căuşeni, Comrat, Rezina, Soroca, Edineţ 
şi Ungheni) cu transportul ANSP. Total la 11.02.2019 au fost transportate şi 
investigate 781 probe biologice.

Situaţia prin gripă, IACRS şi SARI şi imunizarea antigripală a fost evaluată 
de către specialiştii ANSP cu deplasarea în Anenii Noi, Căuşeni, Străşeni, Cahul şi 
Hâncesti.
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Pentru populaţie au fost elaborate, editate şi distribuite:
- 215000 exemplare Pliantul ””Trei acţiuni” pentru a lupta cu gripa”

(Dispoziţia MSMPS nr.96d din 12.03.2018 ”Cu privire la distribuirea pliantului: 
„Trei acţiuni” pentm a lupta cu gripa”);

16600 exemplare Broşura ”101 întrebări şi răspunsuri despre gripă” 
(Dispoziţia MSMPS nr.448d din 12.09.2018 ”Cu privire la distribuirea broşurii: 
”101 întrebări şi răspunsuri despre gripă””);

iar pentm cadml medical 200 exemplare Monografia ” Gripa: măsuri de 
supraveghere, control şi răspuns” (Dispoziţia ANSP nr.293 din 29.10.2018 ”Cu 
privire la distribuirea monografiei: ’’Gripa: măsuri de supraveghere, control şi 
răspuns”).



Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, conform dispoziţiei MSMPS nr.27d 
din 01.02.2019 ”Cu privire la desfăşurarea atelierelor de lucru în supravegherea 
epidemiologică, profilaxia şi promovarea vaccinării împotriva gripei sezoniere” a 
demarat organizarea şi desfăşurarea acestor ateliere. în săptămâna 11-17 februarie 
2019 atelierele de lucru au loc în municipiul Chişinău şi raionul Ungheni.

Dl Secretar General de Stat, Boris Gîlca, a solicitat intensificarea măsurilor 
de control şi răspuns, cu restricţionarea vizitatorilor în IMSP.

Conducătorii IMSP s-au arătat îngrijoraţi de severitatea cazurilor de gripă,dar 
totodată au comunicat că sunt asiguraţi cu preparate medicamentoase inclusiv 
anti virale.

2. Cu referire la situaţia epidemiologică, privind Rujeola, dl Furtun a raportat 
că 3 ani de lipsă a cazurilor de rujeolă (2015-2017) în anul 2018 în Republica 
Moldova au fost înregistrate 340 cazuri de rujeolă, indicatorul incidenţei 
constituind 83,1 cazuri/mln (Romania -  70,5 cazuri/mln), decese cauzate de rujeolă 
n-au fost constatate. Din totalul de cazuri înregistrate în anul 2018 în mediul 
populaţiei rurale au avut loc 75,6% şi 24,4% în mediul populaţiei urbane. Prin 
rujeolă au fost afectate 15 din 44 teritorii administrative ale ţării, cele mai multe 
cazuri fiind înregistrate în raioanele Ceadâr Lunga -  164, raioanele Vulcăneşti şi 
Soroca -  câte 35, Drochia -  21, Ungheni -  20, mun. Chişinău -  19. N-au fost 
vaccinaţi contra rujeolei 89,1% bolnavi, la 3,2% cazuri datele despre imunizare n-a
fost posibil de a fi stabilite, 6,5% bolnavi au avut primite doar o doză de vaccin
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antirujeolic şi 1,2% două doze cu mai mult de 10 ani până la debutul bolii. In 
grupul de vârstă 0 -  2 ani au fost înregistrate 17,9% cazuri de rujeolă (inclusiv 
6,8% la copii cu vârsta sub 12 luni), la copii cu vârsta 3 -  6 ani -  28,9%, 7-17 ani - 
43,5%, adulţi -  9,7%. în a. 2018 -  15 cazuri au fost de import din ţările vecine 
Romania şi Ucraina. Prin investigaţii genotipice, realizate în LRR Moscova s-a 
stabilit că în ţara au circulat genotipurile B3 şi D6 a virusului rujeolic, similare 
celor circulante în Ucraina, România.

Situaţia în ţările vecine pe parcursul lunii ianuarie 2019 în Ucraina sunt 
înregistrate circa 8.500 cazuri de rujeolă ( reg. Cernăuţi -  800, reg. Odessa -  80) cu 
6 decese, România -  191 cazuri, Georgia -  716, Kazahstan -  1876, Federaţia Rusă 
circa 4.000.

Tab. 1. Distribuirea cazurilor de rujeolă în timp în anii 2018-2019
Ian Feb Mar Apr Ma

i
Iu
n

Iu
1

Au
g

Sep
t

Oct Noim Dec Ian Feb.

1 1 0 0 18 17 0 234 32 9 24 4 2 1+1
?

In urma analizei datelor de acoperire vaccinală în anul 2018 comparativ 
cu a. 2017, se atestă o creştere a valorilor la fiecare vârstă şi total pe ţară.



Tab. 2. Acoperirea vaccinală contra rajeolei în aa. 2017 -  2018

Total
municipii

Total
raioane

UT A 
Găgăuzia

Transnistr
ia

RM M 
Dre

aiul
3t

Total RM

2017 201 201 201 201 2018 201 201 2017 201 201 201
8 7 8 7 7 8 8 7 8

1 an i 83 ,4 85 ,5 90 ,3 93 ,3 90 ,0 91 ,5 78 ,9 87 ,4 88,1 90 ,6 87,1 90 ,3

2 ani 94,5 95,7 95,4 96,5 94,5 97,3 89,7 93,0 95,1 94,4 94,5 95,9
3 ani 96,2 97,6 97,4 97,5 96,3 97,8 92,6 94,3 96,9 97,5 96,4 97,2
4 ani 97,6 98,0 97,8 98,2 96,7 98,1 93,3 95,6 97,7 98,1 97,4 97,8
5 ani 98,4 98,3 98,4 98,5 96,1 98,1 94,4 95,9 98,3 98,4 97,8 98,1
6 ani 98,8 98,7 98,6 98,9 95,1 99,0 94,6 96,6 98,5 98,9 98,0 98,6
7 an i 92,1 95,1 95 ,3 97 ,4 93 ,5 98,3 90 ,5 91,1 94 ,2 96 ,7 93,8 96 ,0

8 ani 97,4 97,3 97,6 98,2 97,1 99,1 90,0 92,4 97,5 98,0 96,6 97,3
9 ani 98,2 97,9 97,7 98,6 97,6 98,6 91,7 95,2 97,9 98,4 97,1 98,0
10 ani 98,1 98,1 97,9 98,9 97,8 99,1 92,8 94,6 98,0 98,7 97,3 98,2
11 ani 98,3 98,2 98,5 99,0 96,8 98,6 94,9 96,4 98,4 98,7 98,0 98,5
12 ani 98,4 98,6 98,9 98,1 98,3 99,0 94,7 96,4 98,7 99,0 98,3 98,7
13 ani 98,9 98,9 98,7 99,2 99,2 99,5 95,7 96,6 98,8 99,1 98,4 98,8
14 ani 99,1 99,2 99,2 99,3 98,0 99,6 96,0 96,6 99,1 99,3 98,8 98,9
15 an i 91 ,8 96 ,7 96 ,9 98 ,0 93 ,7 98 ,8 90 ,4 95 ,0 95 ,5 97 ,7 94 ,9 97 ,4

Se înregistrează o acoperire înaltă de vaccinare la nivel naţional, la vârstele
ţintă:

Anii 1 an 2 ani 7 ani 15 ani
2017 87,1% 94,5 93,8% 94,9%
2018 90,3% 95,9 96% 97,4%

Totuşi, în unele teritorii administrative nivelul acoperirii vaccinale la 
vârstele tintă rămâne insuficient:

9

1. La vârsta 1 an: mun. Bălţi -  77,5%, mun. Tiraspol -  85,9%, raioanele 
Donduşeni -  78,9%, Dubăsari SN -71,6%, Slobozia -  76,6%, Căuşeni -  
82,8%, Ceadâr Lunga -  85,9%.

2. La vârsta 7 ani: mun. Bălţi -  83,2%, mun. Tiraspol -  86,7%.
3. La vârsta 15 ani -  raionul Camenca -  82,1%.
4. Evenimentele adverse post imunizare s-au manifestat prin forme uşoare de 

oreion postvaccinal, prevăzut în instrucţiunea de folosire a vaccinului, care 
s-au finalizat benefic în timp de 2-3 zile. Total pe ţară au fost înregistrate 34



evenimente adverse post-imunizare (dintre care 31 -  după ROR1 şi 3 -  după 
ROR2).

Specialiştii de sănătate publică din cadrul ANSP, au solicitat anularea Codului 
galben pentru rujeolă la nivel naţional şi trecerea la supravegherea acestei infecţii 
în regim de rutină, cu condiţia menţinerii nivelului sporit de vigilenţă şi nivelului 
înalt de vaccinare pe ţară.

Dl secretar general de stat a solicitat implicarea asistenţei medicale primare în 
continuare în imunizarea populaţiei.

Reieşind din cele menţionate, Comisia pentru situaţii Excepţionale a 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Agenţia Naţională pentru 
Sănătate Publică privind situaţia epidemiologică prin gripă, IACRS; 
SARI şi măsurile de răspuns şi control şi a situaţiei epidemiologice 
privind rujeola.

2. A anula Codul galben pentru rujeolă.

3. IMSP desemnate pentru acordarea asistenţei medicale bolnavilor cu 
gripă, IACRS şi SARI:
1) vor asigura cu medicamente, inclusiv preparate antivirale, 

consumabile şi echipamente necesare îngrijirilor medicale.
2) vor intensifica măsurile de control şi intervenţie pentru perioada 

epidemică, prescrise în Ordinul MS nr. 366 din 30.10.2009 "Cu 
privire la măsurile de vigilenţă şi răspuns la pandemia cu noul virus 
gripal A(H1N1)", Instrucţiunea metodică „Infecţia cu virusul gripal 
nou A(H1N1) (etiologia, epidemiologia, tabloul clinic, definiţia de caz 
standard, diagnosticul şi tratamentul)”.

4. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică:
1) va asigura supravegherea epidemiologică şi virusologică a gripei, IACRS 

şi SARI, monitorizarea circulaţiei virusurilor gripali în timp real cu 
realizarea măsurilor de control, intervenţie şi răspuns pe parcursul 
supravegherii situaţiei epidemiologice (până la săptămâna 20/2019), 
inclusiv în situaţii de sporire a morbidităţii prin gripă.

2) va expedia probele pozitive la Institutul Francis Krick, Londra al OMS 
pentru confirmare şi analiza aprofundată a tulpinilor de virusuri gripale 
identificate în Republica Moldova şi amplasarea lor în arborele 
filogenetic global.

5. Instituţiile medico-sanitare publice şi private vor asigura:



1) implementarea cerinţelor privind controlul infecţiei în instituţiile medico- 
sanitare sub supravegherea Comitetului de control al infecţiei;

2) activitatea în regim intensiv în perioada de sporire a morbidităţii prin gripă, 
IACRS şi SARI, acordarea asistenţei medicale bolnavilor cu gripă, IACRS 
prioritar la domiciliu; spitalizarea şi tratamentul în condiţii de staţionat a 
bolnavilor cu gripă, IACRS şi SARI cu evoluţie severă, conform 
protocoalelor clinice;

3) crearea stocurilor de medicamente necesare pentru tratamentul bolnavilor cu 
gripă, IACRS şi SARI conform protocoalelor clinice.

6. Direcţiile de sănătate publică teritoriale (CSP):
1) vor examina situaţia epidemiologică la gripă, IACRS şi SARI cu 

valorificarea măsurilor de optimizare a supravegherii epidemiologice, de 
intervenţie şi profilaxie ale acestor infecţii;

2) vor realiza măsurile de control, intervenţie şi răspuns pe parcursul 
supravegherii situaţiei epidemiologice (până la săptămâna 20/2019), inclusiv 
în situaţii de sporire semnificativă a morbidităţii prin gripă, IACRS şi SARI;

3) vor monitoriza circulaţia virusurilor în punctele sentinelă prin stocarea şi 
pregătirea probelor pentru transportare în Laboratorul virusologie din cadrul 
ANSP;

4) vor asigura intensificarea supravegherii epidemiologice la gripă, IACRS şi 
SARI, controlul eficacităţii măsurilor de profilaxie în instituţiile preşcolare, 
de învăţământ preuniversitar şi universitar, la întreprinderi şi în instituţiile 
medicale;

5) vor introduce triajul epidemiologie în unităţile pre-şcolare şi pre- 
universitare, reţinerea la domiciliu de către părinţi a copiilor cu afecţiuni 
respiratorii acute în cazul agravării situaţiei epidemiologice;

6) vor asigura informarea permanentă a populaţiei în special copiii, părinţii, 
profesorii privind măsurile de profilaxie a gripei şi IACRS prin toate canalele 
mass-media.

7. Conjugarea eforturilor tuturor componentelor sistemului sănătăţii, 
orientate spre prevenirea, diminuarea, răspunsul prompt şi eficient a gripei, IACRS 
şi SARI.

Vicepreşedinte

Secretar Daniela Demişcan


