
Ministerul  Sănătăţii  al Republicii  Moldova

UNIVERSITATEA    DE   STAT  DE  MEDICINĂ  ŞI  FARMACIE
 “NICOLAE   TESTEMIŢANU”

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE
mun.Chişinău

DECIZIE
02.11.2009 nr.16/1
┌ ┐
  Cu privire la măsurile de prevenire şi
  tratament a gripei pandemice A (H1N1)

În baza discuţiilor cu privire la necesitatea intensificării măsurilor de
reducere a riscului răspândirii gripei pandemice A (H1N1) în cadrul USMF
„Nicolae Testemiţanu” , Consiliul de Administraţie

A  DECIS:
1. A lua act de informaţie.

2. Specialiştii principali netitulari ai MS (V.Prisacari, N.Opopol, G.Russu,
T.Holban, V.Pântea) să participe activ la informatizarea comunităţii academice,
cu privire la măsurile de prevenire şi tratament a gripei pandemice A(H1N1),
elaborarea planurilor de acţiuni şi organizarea consultaţiilor în cadrul Universităţii.

3. Şefii catedrelor Boli infecţioase şi Epidemiologie (V.Prisacari, N. Opopol,
T.Holban, G.Russu, V.Pântea) să efectueze analiza operativă a tendinţelor
incidenţei prin gripă şi să propună măsuri adecvate de prevenire şi combatere

(permanent)

4. Conducătorii tuturor subdiviziunilor universitare să informeze urgent
administraţia Universităţii despre înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire a
studenţilor, rezidenţilor, angajaţilor în Campusul Studenţesc, Clinicile Universitare
şi în alte subdiviziuni.

5. Decanii facultăţilor, şefii catedrelor, conducătorii tuturor subdiviziunilor:
5.1. să efectueze o evidenţă strictă a frecvenţei studenţilor la prelegeri şi lucrări
practice.
5.2. să prezinte listele studenţilor, rezidenţilor, secundarilor clinici şi doctoranzilor,
membrilor corpului profesoral-didactic la MS pentru includerea în planificarea
vaccinărilor contra gripei pandemice A (H1N1).

6. Decanii facultăţilor:



6.1. să asigure, la necesitate, participarea studenţilor, rezidenţilor, cadrului
profesoral-didactic în măsurile antiepidemice şi de profilaxie în teritoriile
administrative ale Republicii Moldova.
6.2. să formeze echipe din specialişti epidemiologi şi infecţionişti pentru lucrul
consultativ în instituţiile de învăţământ din mun.Chişinău şi din republică (la
solicitare).

7. Şef Secţie Curativ-consultativă (L.Lupu), Direcţia Complexului studenţesc
(A.Vâzdoagă, L.Migali)  să asigure funcţionarea permanentă a Punctului medical
în incinta Campusului studenţesc şi a izolatoarelor în căminele  studenţeşti.

( pe parcursul anului)
8. Direcţia Complexului studenţesc (A.Vâzdoagă, L.Migali), şefii
subdiviziunilor universitare :
8.1. să asigure respectarea regimului de dezinfecţie în cămine, clinicile
universitare, blocurile de studii.
8.2. să asigure utilizarea mijloacelor individuale de protecţie (măşti) şi igienizare
(detergenţi, săpun lichid) de către studenţi, rezidenţi, cadrul profesoral-didactic şi
personalul auxiliar.
8.3. să asigure funcţionarea sistemului centralizat de canalizare şi menţinerea
temperaturii confortabile în cămine, blocurile de studii şi la catedrele clinice.

9. Farmacistul diriginte al Centrului Farmaceutic Universitar (H.Golovei),
decanul facultăţii Farmacie (N.Ciobanu) să asigure accesibilitatea tuturor
angajaţilor, studenţilor, rezidenţilor la procurarea preparatelor antivirale şi a
măştilor în Centrul Farmaceutic Universitar.

10. Şef secţie Economie (Svetlana Lupaşco) să prevadă surse financiare necesare
pentru implementarea măsurilor antiepidemice şi de profilaxie în teritoriile
administrative ale Republicii Moldova.

11. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se atribuie
prorectorului V.Chicu.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
profesor universitar, dr.hab. în medicină,
academician al AŞ a RM Ion      Ababii

Secretar ştiinţific
dr. în filosofie, conf.univ. Didina Nistreanu


