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Cu privire la perfecţionarea măsurilor
de diagnostic, profilaxie şi supraveghere
epidemiologică a unor zooantroponoze
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Din grupul major al infecţiilor zooantroponoze, o problemă actuală pentru Republica Ţ i
Moldova reprezintă leptospiroza, tularemia, antraxul, febra Q, bruceloza, borelioza Lyme,
rabia.
Faptul, că situaţia epizootică şi epidemiologică este determinată de cazuri
sporadice, existenţa în teritoriu a focarelor naturale (tularemie, leptospiroze) şi telurice
(antrax) permite a susţine, că problema infecţiilor menţionate va exista încă mulţi ani în
ţara.
Riscul apariţiei atât a cazurilor sporadice de boală la oameni, cât şi a îmbolnăvirilor
în grup persistă. Există neajunsuri serioase privind calitatea asistenţei medicale acordate
bolnavilor şi efectuarea complexului de măsuri profilactice. Spitalizarea provizorie a
bolnavilor cu astfel de maladii se reduce doar la cazuri unice în republică, iar în unele
teritorii administrative nu se înregistrează nici suspecţii la cazuri de zooantroponoze zeci
de ani. Este exprimată tendinţa de diminuare a volumului investigaţiilor de laborator cu
scopul diagnosticului, inclusiv, şi diferencial al infecţiilor date. Majoritatea investigaţiilor se
efectuează fără a se lua în consideraţie anamneza epidemiologică, perioada clinică a bolii.
Aproximativ 80-90% din bolnavi nu se investighează în dinamică. Necalitativ se colectează
şi transportează materialul pentru investigaţiile de laborator.
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Toate cele menţionate se reflectă negativ asupra nivelului de diagnostic al
zooantroponozelor şi, ca rezultat, nu permite a determina răspândirea epidemiologică reală
a infecţiilor date în republică.
Neajunsuri se atestă şi în lucrul de profilaxie al infecţiilor menţionate: nu se asigură
condiţiile necesare pentru respectarea igienei personale şi de producere la obiectele cu
semnificaţie epidemiologică, insuficient se efectuează lucrul de deratizare şi dezinsecţie,
măsurile de combatere a animalelor vagabonde, localizare şi lichidare a focarelor naturale
şi telurice, protejare a bazinelor acvatice deschise şi surselor de apă de poluarea cu ape
reziduale şi rozătoare. Insuficient se lucrează cu mijloacele de informare în masă în
vederea educaţiei pentru sănătate.
Reieşind din cele menţionate şi în scopul perfecţionării lucrului de diagnostic,
profilaxie şi combatere a zooantroponozelor ORDON:
1. Conducătorilor instituţiilor medicale republicane, departamentale şi teritoriale a lua act
de următoarele documente editate anterior şi monitoriza realizarea lor.
•

Epidemiologia, clinica şi supravegherea epidemiologică la tularemie. Instrucţiune de
lucru nr.7-d din 14.01.1997.

•

Epidemiologia, clinica, supravegherea epidemiologică la leptospiroze. Instrucţiune de
lucru nr.8-d din 14.01.1997.
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•

Etiologia, epidemiologia, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia boreliozei
Lyme. Indicaţii metodice nr.01-9 din 04.09.1998.

•

Epidemiologia, tabloul clinic, diagnosticul şi profilaxia febrei Q. Instrucţiune de lucru
nr.06.3.9.31 din 22.12.1999.

•

Etiologia, epidemiologia, tabloul clinic, diagnosticul şi supravegherea epidemiologică în
antrax. Instrucţiune de lucru. nr.06.3.9.27 din 16.08.1999.

•

Epidemiologia, clinica, supravegherea epidemiologică la bruceloză. Instrucţiune de
lucru nr.06.9.3.7 din 17.12.2001.

2. CNŞPMP (M.Magdei); SCBI „T.Ciorba” (V.Deatişen), specialiştilor principali netitulari ai
MS (C.Andriuţa, V.Prisacari):
2.1.

A asigura conducerea metodică şi acordarea ajutorului consultativ şi practic

instituţiilor medicale şi sanitaro-epidemiologice teritoriale în diagnosticul

şi tratamentul

bolnavilor, organizarea şi efectuarea supravegherii epidemiologice, măsurilor de profilaxie
şi combatere a zooantroponozelor.
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2.2.

A efectua studii ştiinţifico-practice în problemele infecţiilor zooantroponoze.

2.3.

A extinde colaborările internaţionale în scopul perfecţionării diagnosticului infecţiilor

zooantroponoze şi profilaxiei lor.
3. CNŞPMP (M.Magdei):
3.1.

A asigura instituţiile medicale teritoriale ale republicii cu documentele instructive

sus-numite.
3.2.

A realiza monitoringul metodic şi practic în organizarea şi efectuarea supravegherii

epidemiologice a infecţiilor zooantroponoze.
3.3.

A asigura efectuarea investigaţiilor de laborator specifice la zooantroponoze în baza

laboratorului secţiei epidemiologia bolilor convenţionale şi extrem de periculoase.
4. Conducătorilor instituţiilor medicale teritoriale să asigure:
4.1.

Familiarizarea lucrătorilor medicali interesaţi cu cerinţele documentelor instructive

sus-menţionate şi îndeplinirea lor.
4.2.

Efectuarea la timp şi în volum deplin a diagnosticului, inclusiv şi de laborator al

infecţiilor zooantroponoze,
4.3.

Analiza periodică (o dată în 2 ani) la şedinţele consiliilor medicale a activităţilor

diagnostic şi profilaxie a zooantroponozelor.
4.4.

Prezentarea declaraţiilor urgente la cazurile de boală sau suspecţie la îmbolnăvire

prin zooantroponoze în corespundere cu cerinţele MS al RM,
5. Directorilor CMP:
5.1.

A asigura efectuarea supravegherii epidemiologice aprofundate la zooantroponoze

conform recomandărilor documentelor de rigoare.
5.2.

A organiza seminare privind pregătirea medicilor cu profil general (medici de familie)

şi altor specialişti interesaţi pe întrebările epidemiologiei, diagnosticului,

profilaxiei

zooantroponozelor.
5.3.

A intensifica lucrul de supraveghere sanitară de stat la obiectele cu semnificaţie

epidemiologică, atrăgând atenţie deosebită la prezenţa condiţiilor pentru respectarea
igienei personale şi de producere, protejarea

produselor alimentare, surselor de apă şi

bazinelor acvatice de poluare, efectuarea măsurilor de deratizare şi dezinsecţie.
5.4.

A asigura conlucrarea şi coordonarea activităţii cu specialiştii serviciului veterinar de

stat în întrebările de informare reciprocă privind situaţia morbidităţii umane şi animaliere,
efectuării în complex a măsurilor profilactice şi antiepidemice.
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5.5.

A prezenta periodic, dar nu mai rar de o dată în 2 ani organelor administraţiei

publice locale în comun cu specialiştii veterinari (inclusiv şi pentru Comisia antiepidemică
teritorială)

informaţii

privind

situaţia

epidemiologică

şi

epizootologică,

îndeplinirea

hotărârilor Guvernului pe întrebările de combatere şi profilaxie a zooantroponozelor.
5.6.

A intensifica lucrul de educaţie pentru sănătate privind profilaxia zooantroponozelor,

o atenţie deosebită acordând contingentelor cu risc sporit de infectare.
5.7.

A prezenta la CNŞPMP anchetele de investigare epidemiologică şi alte documente

privind anchetarea cazurilor de boală la oameni şi efectuarea măsurilor antiepidemice la
următoarele infecţii: antrax, bruceloza, rabia, leptospiroza, febra Q, tularemia, boala Lyme
- pe măsura finalizării perioadei de supraveghere epidemiologică a focarelor.
6. Se abrogă:
•

Ordhul MS al RM nr.43 din 26.01.1977 „Cu privire la măsurile suplimentare de
profilaxie a morbidităţii prin tularemie la oameni”.

•

Ordinul MS şi MAşiA a! RM nr.497/377 din 23.08.1979 „Despre intensificarea măsurilor
de profilaxie a morbidităţii umane şi animaliere prin bruceloză”.

•

Ordinul MS al RM nr.477 din 16.07.1980 „Cu privire la măsurile de profilaxie a
îmbolnăvirlor umane prin leptospizoză”

•

Ordinul MS şi MAşiA al RM nr.532/337 din 31.07.1981 „Cu privire la intensificarea
măsurilor de profilaxie a antraxului la oameni şi animale”.

•

Ordinul MS al RM nr.410 din 05.10.1987 „Despre perfecţionarea supravegherii
epidemiologice la zooantroponoze".

7. Controlul îndeplinim ordinului dat se asumă prim vice ministrului sănătăţii d.Gh.Ţurcanu
şi vice ministrului sănătăţii d. I.Bahnarel.

Ministru

Andrei Gherman

