MINISTERUL SANATAITT, MUNCII $I PRoTECTIEI SoCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun.Chiqinlu

nr.

ffi.4

Cu privire la examinlrile medicale profilactice
ale salaria{ilor din institufiile pentru copii, in condi{iile
pandemiei cu infec{ia cu Coronavirus de tip nou (COVID-l9)

conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sdndtdlii ff. 4lIlI995,
Programului unic aI asigurbrii obligatorii de asistenJd medicald, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 138712007,Dispozi1iilor nr.10 qi nr.l1 din 15 mai 2020 a
Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd privind declararea stdrii de
urgen!6 de sdndtate public6, in scopul eficientizdrii realizdrii examindrilor medicale
cu scop profilactic al salarialilor din instituliile pentru copii, in condiliile
pandemiei cu infeclia cu Coronavirus de tip nou (COVID-l9), in temeiul
Regulamentului privind organizarca Ei funclionarea Ministerului SdndtSfii, Muncii

in

Ei

Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 69412017

ORDON:

1. Se prelungeqte perioada de realizare a examindrilor

medicale periodice
cu scop profilactic a salariafilor din instituliile pentru copii pind la data de 01
octombrie 2020.

2.Exarnenele medicale la angajare pentru salarialii din instituliile pentru
copii se va realiza in volum deplin in conformitate cu prevederile actelor
normative.

3. $efii Direcliei Generale Asistenld SocialS Ei Sdndtate a

Consiliului
municipal Chiqindu, Direcliei Generale Asistenla Medicald qi Proteclie Sociald
UTA Gdgduzia, Secliei Sdndtate a Primdriei municipiului BAUi, conducdtorii
instituliilor medico-sanitare publice Centre de Sdndtate, Centre ale Medicilor de
Familie, Asocialii Medicale Teritoriale, prestatorii privali de servicii medicale de
asistenld medicald primard vor asigura:
1) efectuarea examindrilor medicale cu scop profilactic al salarialilor din
instituliile pentru copii in corespundere cu prevederile ordinului nr.255 din
15.11.1996 ,,Cr privire Ia organizarea obligatorie a examenului medical aI
salarialilor din intreprinderile alimentare, instituliile medicale, comunale qi pentru
copii", cu modificdrile ulterioare prin ordinul nr.14 din 23.01.2001, precum gi

ordinului nr.5961404A din 2I.07.2016 ,,Cu privire la Normele metodologice

de

aplicare a Programului unic al asigurdrii obligatorii de asistenlb medical6".
2) trimiterea pentru radiografia pulmonard standard pentru depistarea
tuberculozei numai dacd salariatul din institulia pentru copii face parte din grupul
de risc sporit de imbolndvire de tuberculozd,, sau din grupul de persoane care
necesiti vigilenld sporitd privind tuberculoza, confoffn prevederilor din anexa nr.1
la ordinul nr.1080 din 13 .10.2014, modificatd prin ordinul nr.4I1 din 3L05.2017;
3) efectuarea investigaliilor de laborator prevdzute in ordinul nr.255 din
15.11.1996 (RMP, frotiu la gonoree) de cdtre institulia medical5 pimard,, lard
platd,, din contul mijloacelor asigurdrii obligatorii de asistenld medical6 a instituliei
de asistenld medical[ primarS;

4) trimiterea pentru investigalii de laborator la helmintiaze, portajul de
germeni ai infecliilor intestinale acute qi stafilococului patogen a salaria{ilor inclusi
in punctele 4 qi 5 din anexa nr.l la ordinul nr.255 din 15.11.1996,la angajare qi
periodice, cdtre Agenlia Nalionald pentru Sdndtate Publicd (Centrul de Sbndtate
Publicd teritorial);

4. Direclia politici in domeniul asistenlei medicale primare, urgente qi
comunitare, Direclia politici in domeniul asistenlei medicale spitaliceqti qi Direclia
politici in domeniul sdndtdlii publice vor acorda suportul consultativ-metodic
necesar in vederea implementdrii prevederilor prezentului ordin.

5. Controlul realizdrii prezentului ordin se pune in sarcina dnei Marina
Golovaci qi dlui Constantin RimiE, Secretari de Stat.

Ministru

Viorica DUMBRAVEANU

