MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău
“ ■//” fW L M rttfu ll—2019

Nr.

*% /< /

Privind vaccinarea contra gripei sezoniere
cu vaccinul tetravalent ’’Vaxigrip Tetra” în sezonul gripal
2019/2020 a contingentelor prioritare cu risc sporit
de îmbolnăvire şi dezvoltare a complicaţiilor post-gripale
/\

In scopul asigurării profilaxiei specifice a gripei cu vaccinul tetravalent
”Vaxigrip Tetra” a unor contingente cu risc sporit de îmbolnăvire şi dezvoltare a
complicaţiilor post-gripale, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova
nr. 10-XVI din 03.02.2009 (MO nr. 67/183 din 03.04.2009), în temeiul
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
ORDON:
1. A utiliza vaccinul antigripal tetravalent ’’Vaxigrip Tetra” pentru vaccinarea
contingentelor indicate în anexa 1 a prezentului ordin.
2., Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) va organiza şi asigura:
1) recepţionarea, stocarea şi distribuirea vaccinului antigripal tetravalent
’’Vaxigrip Tetra” conform repartiţiei aprobate de Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale cu transportarea lui către subdiviziunile
teritoriale a ANSP cu auto-refrigeratorul;
2) eliberarea, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale a ANSP, a vaccinului
’’Vaxigrip Tetra” IMSP prestatoare de servicii de asistenţă medicală
primară pentru vaccinarea contingentelor specificate în anexa 1 a ordinului
dat conform programului de vaccinări pentru anul 2019, reieşind din
cantităţile distribuite de vaccin ’’Vaxigrip Tetra”;
3) acordarea asistenţei consultative şi metodice subdiviziunilor teritoriale ale
ANSP şi IMSP prestatoare de servicii de asistenţă medicală primară în
efectuarea vaccinărilor antigripale;
4) recepţionarea de către subdiviziunile teritoriale ANSP a rapoartelor
provizorii privind vaccinările efectuate (anexa 2 la prezentul ordin) de la
IMSP prestatoare de servicii de asistenţă medicală primară din teritoriile

deservite cu generalizarea lor la nivel de teritoriu şi prezentarea acestor
rapoarte către sediul central al ANSP concomitent cu formularul statistic
nr. 5-san, lunar;
5) evidenţa, investigarea şi raportarea evenimentelor adverse post-imunizare
declarate de către IMSP din teritoriul deservit conform anexei nr. 3 la
prezentul ordin în 24 de ore de la înregistrare;
6) monitorizarea efectuării şi raportării vaccinărilor cu informarea lunară a
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale despre realizarea
vaccinărilor.
3. Conducătorii IMSP prestatoare de servicii de asistenţă medicală primară vor
organiza şi asigura:
1) recepţionarea vaccinului antigripal tetravalent ’’Vaxigrip Tetra” de la
subdiviziunile teritoriale ale ANSP, transportarea şi stocarea lor cu
respectarea condiţiilor lanţului frig;
2) imunizarea antigripală pe parcursul lunii noiembrie 2019 a contingentelor
cu risc sporit de îmbolnăvire şi dezvoltare a complicaţiilor post-gripale,
specificate în anexa nr. 1 la ordinul dat cu respectarea instrucţiunii de
utilizare a vaccinului tetravalent ”Vaxigrip Tetra”;
3) evidenţa şi raportarea vaccinărilor efectuate în baza raportului provizoriu
conform anexei nr. 2 la prezentul ordin şi formularului statistic nr. 5-san;
4) depistarea, evidenţa, raportarea şi participarea la investigarea
evenimentelor adverse post-imunizare depistate în 24 de ore de la depistare,
utilizând anexa nr. 3 la prezentul ordin.
4. A plasa prezentul ordin pe pagina WEB a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Alexandru VOLOC,
secretar de stat a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Ministru

Ala NEMERENCO
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Anexa nr. 1
la ordinul MSMPS
nr. ^ ^ din S S . 11.2019

Lista
contingentelor prioritare cu risc sporit de îmbolnăvire prin gripă şi dezvoltare a
complicaţiilor postgripale pentru vaccinarea antigripală cu vaccinul tetravalent
’’Vaxigrip Tetra” către sezonul gripal 2019-2020
I. Copii cu maladii cronice:
1. Astm bronhie.
2. Insuficienţă renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară.
3. Diabet zaharat.
4. Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA.
5. Trataţi îndelungat cu preparate ce conţin acid salicilic.
6. Trataţi periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze
înalte de corticosteroide.
7. Recipienţi ai organelor transplantate.
8. Bolnavi prin tuberculoză şi contacţi din focarele de tuberculoză.
9. Copii instituţionalizaţi în orfelinate, case şi şcoli internat, sanatorii.
II.
III.
IV.
V.

Gravidele, indiferent de termenul sarcinii.
Bătrânii şi invalizii instituţionalizaţi în aziluri.
Personalul orfelinatelor, caselor şi şcolilor internat, sanatoriilor pentru copii.
Personalul azilurilor pentru bătrânii şi invalizi.
Note:
1. Copii cu vârsta sub 9 ani calendaristici, anterior nevaccinaţi antigripal, se
vor imuniza cu 2 doze de vaccin ’’Vaxigrip Tetra” cu interval de minimum
.
30 zile între ele. Pentru acest contingent, după administrarea primei doze,
va fi rezervată o doză de vaccin din cantitatea recepţionată de vaccin.
2. La prezenţa unui rest de doze, după vaccinarea contingentelor specificate
în pp. I - V, se vor vaccina copiii cu vârsta de la 6 până la 36 luni, părinţii
cărora vor solicita vaccinarea, reieşind din cantitatea de vaccin ’’Vaxigrip
Tetra” recepţionată.
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nr.

S ^

Anexa 2
la ordinul MSMPS
,// din ^ .1 1 .2 0 1 9

Raport provizoriu
privind vaccinarea antigripală a contingentelor prioritare cu risc sporit de
îmbolnăvire prin gripă şi dezvoltare a complicaţiilor post-gripale
(Anexă la raportul statistic „Dare de seamă privind vaccinările preventive, formular nr. 5-săn”)
Raportul va fi completat conform cerinţelor formularului nr. 5-săn
Municipiul/raionul______________________Instituţia________________________________
Luna___________ anul 20

Contingente

Nr. persoane ce au
necesitat vaccinarea
Cu doua
Cu o doză
doze

Nr. persoanelor
vaccinate
Cu o
Cu a doua
doză
doză

A. Copii şi adulţii expuşi unui risc înalt al complicaţii
datorate gripei:
I.

Copii cu m aladii cronice:

1.

Astm bronhie

2.

Insuficienţă renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară

3.

Diabet zaharat

4.

Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA

5.

Trataţi îndelungat cu preparate ce conţin acid salicilic

6.

Trataţi periodic cu medicamente imunodepresante,
citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide

7.

Recipienţi ai organelor transplantate

8.

Bolnavi prin tuberculoză şi contacţi din focarele de
tuberculoză
Copii instituţionalizaţi în orfelinate, case şi şcoli internat,
sanatorii

9.

10. Copii cu vârsta 6 - 3 6 luni

II.

A dulţi cu m aladii cronice:

1.

Astm bronhie

X

X

2.

Insuficienţă renală, hepatică, respiratorie, cardio
vasculară

X

X

3.

Diabet zaharat

X

X

4.

Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA

X

X

5.

Trataţi periodic cu medicamente imunodepresante,
citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide

X

X

6.

Recipienţi ai organelor transplantate

X

X

7.

Bolnavi prin tuberculoză

X

X

8.

Bătrânii şi invalizii instituţionalizaţi în aziluri

X

X

X

X

III.

Gravide
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Contingente cu risc sporit de îmbolnăvire şi de importanţă publică majoră pentru răspuns Ia epidemia de gripă
1. Lucrători ai instituţiilor medico-sanitare publice, inclusiv
X
X
CNAM
2. Lucrători ai instituţiilor medico-sanitare ale altor
X
X
ministere, departamente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Personalul instituţiilor de asistenţă socială

X

X

12. Personalul orfelinatelor, caselor şi şcolilor internat,
sanatoriilor pentru copii

X

X

13. Personalul azilurilor pentru bătrânii şi invalizi

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Lucrători ai instituţiilor de sănătate publică
4. Studenţii, rezidenţii şi cadrul didactic a USMF
’’N.Testemiţanu” planificaţi a fi antrenaţi în acordarea
asistenţei medicale bolnavilor în caz de epidemie de gripă
5. Studenţii şi cadrul didactic a colegiilor de medicină
planificaţi a fi antrenaţi în acordarea asistenţei medicale
bolnavilor în caz de epidemie de gripă
6. Efectivul poliţiei de frontieră care activează în punctele
de trecere a frontierei
7. Personalul serviciului vamal din punctele de trecere a
frontierei
8. Efectivul MAI planificat a fi antrenat în efectuarea
masurilor antiepidemice în focarele de gripă
9. Efectivul Armatei Naţionale planificat a fi antrenat în
efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de gripă
10. Efectivul Trupelor de Carabinieri planificat a fi antrenat
în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele de gripă

14. Echipajele aeronavelor şi lucrătorii din aeroport implicaţi
în deservirea pasagerilor
15. Personalul Serviciului Situaţii excepţionale, organelor de
conducere din administraţia publică centrală, locală,
antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice

Total

Conducătorul instituţiei

Telefon
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Anexa 3
la ordinul MSMPS
din
11.2019

nr.

Fişa de raportare a evenimentelor adverse post imunizare (EAPI) la vaccinul antigripal
(Pop.ua or aera o hooomhom npoaBjieune riocjie HMiuymoaunH npoTHB rpnrma (n n n H )

Nr. de înregistrare

Data

PerHCTpauHOHHbiH HOMep

fiara

Denumirea comercială a vaccinului/ ToproBoe nassaune BaKiumbi:

Producător/npoH3BOAHTejib:_____________________
Nr. de doze în flacon/ Kojihhcctbo ao3 bo <|)jiaKone:_______ .
Numele, prenumele pacientului:

Numele, prenumele raportorului/cp.H.O.

O.M.O. nauneura:

yBeuOMHTejra:________________________________________

Domiciliul pacientului:
Aapec nauneHTa:

Denumirea instituţiei/adresa:

Ha3BaHneMeununHCKoroynpeacfleHna/aApec:
Telefon de contact: _
Tejie<])oii:

Sexul: D

m

D F

nou:
M
)K
Data naşterii: (ZZ/LL/AAAA):____ / _____ / __________
fiara poncueHna: (fm/MM/TTTT)

Vârsta pacientului:
Bo3pacTnaunema:

____a n i ____ luni______ zile
jieT

uecaubi

Telefon de contact/TeuecjioH:

Adresa de e-mail/an.noHTa:

ahh

Instituţia medicală unde a fost realizată vaccinarea/MeununHCKoe ynpencueHne b kotopom npoBeueHa Banunuauna:

D ata vaccinării

O ra vaccinării

N u m ă ru l lotu lu i

MamaeaKiiUHaifUU BpeMHeaKiiUHayuu HoMepnapmuu

D a ta expirării

CpoKzodnocmu

D ata, fo r m u la r u l m ed ica l şi n u m ăru l înregistrării
vaccinării
Mama,

MeduifUHCKanfopjuauHOMep3anucunpueuem

Evenimentele adverse post imunizare / noSoHHbie npoaBnernwnocjie
HMMyHn3aunn:
1) EAPI locale / Mecrabie nnnH:
□ >2 zile/>2 ah»
□ Durere/ Som
CI Hiperemie/ rnnepeMua
x
mm.
□ Tumefiere/ npnnyxuoCTb
x
mm.
D Prurit/3yu
□ local/wecnum
□ general/ reHepanbHbin
d
n

Descrie-ţi EAPI (semne şi simptome) şi
diagnosticul clinic/Onnuinre nnnH (npmHaKH n
CHMnTOMbi) n KAHHnnecKHHunarm»:

2) EAPI s is t e m ic e /C n c T e M H b i e nnnH:
Febră > 38,5 °C/TeMneparypa> 38,5 °C
Convulsii —>
□ febrile
□ afebrile
Cyuoporn
(|>e6pnjibHbie acţfeSpnjibHbie
Dermatită alergică/anjieprnnecKHHpepiuarar
Abces/AScuecc
Trombocitopenie/TpoMSouHToneHHH
Septicemie/Cencnc

n
d
I—I
O
I—I Encefalopatie/3Hue(J)anonaTHH
I—I Sindromul de şoc toxic/CnuupoMTOKcnnecKoro uioxa
1—1 Şoc anafilactic/AHacţHjiaKTHHecKHfl uiok
CI Sindromul Guillain-Barre/CnuapoM rntieHa-Eappe
□ Altele (specificaţi)/ flpyrne (yuanon-e)
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Data/Timpul de apariţie a EAPI (ZZ/LL/AAAA):
flaTa/BpeMH noaBJiemw

nnnH(mţ/MM/mT):

/ ____ / __________h______ min._____ .
H

A fost pacientul spitalizat?/ HauHCHT6bmrocnHTaiiH3HpoBaH? □ Da

MHH.

□ Nu

JXa

Her

înregistrarea efectelor adverse în registru de evidenţă ( ZZ/LL/AAAA):
PerucTpaiiH» nodoHHbix arjaţeicTOBb peracrpti Ha6-iioaeiiHa (flfl/MM/ITTT):

_____ /______/ __

Finalizarea cazului
Hcxoa cjiynaa

□ în proces de recuperare

□ Recuperat

B npouecce BOCCTaHOBjiemia

BoccTaHOBjieH

□

Recuperat cu sechele

□ Nerecuperat

BoccTaHOBjieH c nocjieflCTBHaMH

□ Nu se cunoaşte

He BoccTaHOBJieH

HeH3BecTHO

□ Decedat; data decesului (ZZ/LL/AAAA):__/ ___ / ____ ; Autopsie: DDa
ONu
ClNu se cunoaşte
YMep
jiard cinep™(TWMM/TTTT):
BcKpbrrne
fla
HeT
HeraBecTHO
Istoricul medical (include istoria evenimentelor adverse post imunizare sau alergii), medicaţie concomitentă sau
alte informaţii relevante (ex. alte cazuri). Utilizaţi foaie suplimentară dacă este nevoie:
AHaMHe 3 (B K jiK m a H crop iw nocTBaKUHHajibHbie noSoHHbix peaKUHH hjih ajuiepran), co nyrcT B yioiim x npenaparoB h ap yroit
cooTBeTCTByiomeit nwţiopMauHH (np. a p y n ie cjiynan). M cn ojibsyfiie aonojiHHTCjibHbie jih c tli , ecjw bto neoSxoflHMo:

în caz că da, data investigaţiilor efectuate (ZZ/LL/AAAA)
Sunt necesare investigaţii:
E ctc Heo 6xoaHMOCTb b HccjieaoBaHHax:

□ Da
fla

□ Nu

E cjth a a, uaTa HCcaeuoBaHHH (H/VMM/rnT)

/

HeT

/

Se completează de către medicul epidemiolog/ 3anojmaeTca BpanoMannaeMHOjioroM________________________
Informaţii suplimentare/ nonojiHHTejibHaa HHcfJopMauna :
Numărul persoanelor imunizate cu vaccinul antigripal (de indicat nr. lotului sau loturilor respective) în
instituţia medicală unde s-a depistat EAPI / Hhcjio jihu, HMMymoHpoBaHHbix BaKHHHOHnpoTHB rpnnna (yKa3aTb
N° napTHn urm nap™it) b MezmuHHCKOMynpeHCflemm: me 6bmo BbiaBjieHO IIIIIIH______, lotul/cepua______,
inclusiv în ziua vaccinării/ b tom nncjie b neHb BaKUHHau.Hn______________________. Numărul total de EAPI
înregistrate/OSiuee hhcjio 3aperHCTpHpoBaHHbix IUIIIH
Numărul persoanelor nevaccinate la care au fost depistate simptome similare ca la pacientul cu EAPV în
perioada respectivă/ Uhcjio He npnBHTbix jihu, y KOTopbix fibuin ofiHapyxceHbi aHanorHUHbie chmotomm b tom xce
nepuone______.
Clasificarea cazului ia nivel naţional:
K.naccn())HKaixnfl cjiynas Ha HamicmajibHOM ypoBHe:

Data primirii raportului la nivel naţional:
(ZZ/LL/AAAA):____ / _____/ __________

ID unic al EAPI:
ph nnnn:

fla T a n o jiyneH H e o r a e r a H a HauHOHajibHOM ypoB H e:

(M/MM/rrrn
Clasificarea finală a cazului / 3aKJiK>HHTejibHaa iciaccn(|)HKauHH cjiynaa:
□ Eveniment advers indus de vaccin
O Eveniment advers indus de un defect în calitatea vaccinului
□ Eveniment advers cauzat de o eroare în procesul imunizării
1 1Eveniment advers indus de anxietate
1 1Eveniment advers coincident
Comentarii:
KoMMeHTapHH:

NPP şi semnătura medicului / OHO h

ik o tih ce .

Bpana
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