Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012
Nr.

Obiectivele stabilite în Acţiuni
Termen
Programul de Dezvoltare
de realizare
Strategică al Ministerului
Sănătăţii 2012 - 2014
Secţiunea I: Elaborarea politicii şi managementul sistemului sănătăţii

Subdiviziune
a
responsabilă

1

Elaborarea setului de indicatori Trimestrul IV
de performanţă a FP

DGPDS
SRU
SCR

Set de
elaborat

Elaborarea planului anual de Trimestrul I
instruire a personalului MS

DGPDS

Plan
anual
de
instruire elaborat

2

3

100% din funcţionarii
publici (FP) ai MS sunt
remuneraţi
în
baza
sistemului de salarizare şi
motivare
bazat
pe
performanţe
60% din personalul MS
dispune
de
capacităţi
fortificate de elaborare,
implementare,
monitorizare şi evaluare a
politicilor de sănătate şi
planificare strategică

60% din personalul MS
dispune
de
capacităţi
fortificate de comunicare,
utilizare a limbii moderne,
operare
cu
platforme
informaţionale,
inclusiv
comunicare electronică

Instruirea funcţionarilor publici
în elaborarea şi evaluarea
politicilor bazate pe dovezi
Elaborarea procedurilor de
evaluare a calităţii instruirii
funcţionarilor publici
Elaborarea procedurilor de
evaluare individuală postinstruire
a
funcţionarilor
publici
Organizarea
instruirilor
funcţionarilor
publici
în
domeniile: comunicare, limbi
moderne
şi
platforme
informaţionale
Elaborarea
Strategiei
de
comunicare a MS (2012-2014)
şi a Planului de acţiuni de
implementare a acesteia

Trimestrul II

Partenerul de Indicator
dezvoltare care de monitorizare
oferă suport

SRU
____//_____

OMS
BM

indicatori

Ponderea FP instruiţi

___//_____

Proceduri elaborate

Trimestrul III

___//_____

Proceduri elaborate

Trimestrul III

DGPDS
SRU

Trimestrul I

SIC

______//______

1

PNUD

Numărul
instruiţi

de

Strategie
elaborate

şi

FP

Plan

4

5

6

7

Sistem de monitorizare şi Elaborarea setului (manualului) Trimestrul I
evaluare a performanţelor de indicatori de evaluare a
(EPS) în sănătate
performanţelor în sistemul de
sănătate
Elaborarea Raportului privind
monitorizarea şi evaluarea
performanţelor sistemului de
sănătate
Sporirea
calităţii Dezvoltarea sistemului de
serviciilor medicale
management al calităţii în
sănătate
Dezvoltarea sistemului de
Elaborarea
Strategiei
de
e-sănătate
dezvoltare a domeniului de esănătate

Consolidarea
parteneriatelor
internaţionale în domeniul
sănătăţii, la fel şi a
parteneriatelor
intersectoriale

Trimestrul II

DGPDS
DGSSPI
DAMEP
CNMS
CNSP

OMS

Set de
elaborat

____//___

____//___

Raport elaborat

Repemol
BM
OMS
OMS
Centrul
Guvernare
electronică,
SDC

Sistem
de
management
al
calităţii dezvoltat
Strategie elaborată

Pe
parcursul DGPDS
anului
Trimestrul IV

DGPDS
CNMS

Dezvoltarea în continuare a Pe
parcursul DREIE
cadrului normativ al colaborării anului
internaţionale în domeniul
sănătăţii
Dezvoltarea
durabilă
a ________//____
parteneriatelor de colaborare
bilaterale şi multilaterale în
domeniul sănătăţii
Extinderea, coordonarea şi ________//____
monitorizarea
Asistenţei
Oficiale pentru Dezvoltare
oferite de către partenerii
externi pentru dezvoltare în
scopul
obţinerii
noilor
performanţe
în
domeniul
sănătăţii
Realizarea politicii sectoriale ________//____
de integrare europeană

2

indicatori

de

Tratate
Internaţionale
elaborate,
promovate, semnate
şi adoptate/ratificate
Activităţi realizate

DREIE

DREIE

UE
OMS

Acorduri de Grant
negociate
şi
încheiate
Şedinţe realizate
Raport elaborat

DREIE
DAMEP

OMS
UE

Activităţi realizate

8

9

Sporirea
gradului
asigurare cu cadre
sectorul de sănătate

Informarea părţilor interesate
privind iniţierea elaborării
proiectului de decizie a
ministerului
Organizarea
consultărilor
publice a proiectelor de acte
normative cu impact asupra
societăţii
de Elaborarea cadrului normativ
în necesar licenţierii activităţilor
profesionale
Aprobarea şi implementarea
Programului de dezvoltare al
resurselor umane din sistemul
sănătăţii

________//____

________//____

Trimestrul II

SJ şi alte
direcţii
de
resort ale MS
Direcţia
responsabilă
de comun cu
SIC
Direcţiile de
resort ale MS
de comun cu
SIC
DGPDS
SJ
SCR

Nr. de
elaborate
expediate

anunţuri
şi

Nr. de consultări
publice organizate

Cadru normativ şi
legislativ elaborat

Analiza
situaţiei
privind Trimestrul IV
mobilitatea resurselor umane şi
a factorilor contribuitori

DGPDS

OMS

Program
de
dezvoltare
al
resurselor
umane
aprobat şi iniţiată
implementarea
Raport elaborat

Extinderea
acoperirii Perfecţionarea mecanismelor Trimestrul IV
populaţiei cu AOAM până de plată a contribuţiilor la
la 85,0%
fondul AOAM şi eliminarea
inechităţilor
în
stabilirea
mărimii
acestora
prin
reevaluarea veniturilor ca bază
de calcul
Identificarea categoriilor de Trimestrul IV
potenţiali
contribuabili
şi
elaborarea mecanismelor de
includere
a
acestora
în
schemele de AOAM

DGPDS
CNAM

OMS

Mecanism elaborat

Trimestrul II

3

___//______

_____//_____

Categorii
contribuabili
introduse

de
nou

Revizuirea
volumului
serviciilor
medicale
din
Programul Unic (PU) al
AOAM
Elaborarea
normelor
metodologice de aplicare a PU
al AOAM pentru anul 2013
Mediatizarea
extinderii
acoperirii populaţiei cu AOAM

10

Trimestrul III

Trimestrul IV

Îmbunătăţirea
Implementarea în 7 IMSP a Trimestrul IV
mecanismului de finanţare modalităţii de finanţare bazat
în sistemul de sănătate
pe case – mix (Diagnostic
Related Groups DRG)
Remunerarea
lucrătorilor Trimestrul IV
medicali
în
baza
performanţelor

Asigurarea bazei legale Elaborarea şi monitorizarea Trimestrul IV
pentru sporirea echităţii şi implementării planului privind
transparenţei în alocarea ajustarea cadrului normativ
resurselor
conform naţional la standardele UE
standardelor UE
Secţiunea II: Intervenţii prioritare în sănătatea publică
Reorganizarea
şi
fortificarea Serviciului de
Stat de Supraveghere a
Sănătăţii Publice (SSSSP)
în conformitate cu cadrul
legislativ în domeniu şi
armonizarea sa la cerinţele
Comunităţii Europene

_____//____

Norme metodologice
elaborate

Pe
parcursul SIC
anului
CNAM

11

1

PU revizuit

DGSSPI

Modificarea Planului de acţiuni Trimestrul IV
privind punerea în aplicare a
Regulamentului
Sanitar
Internaţional
în
Republica
Moldova
Elaborarea Strategiei de Sănătate ____//____
Publică
____//____
Evaluarea legislaţiei cu privire la
sănătatea publică din punct de
vedere al alinierii la exigenţele UE

4

Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Mecanism nou de
plată implementat în
7 IMSP pilot

DGPDS
CNMS

BM
CNAM

_____//____

CNAM
OMS

% lucrătorilor
medicali remuneraţi
în baza
performanţelor
Plan elaborat şi
monitorizat

DGSSPI
CNSP
CNMS

OMS

Planul aprobat

____//____

___//_____

____//____

___//_____

Strategie Naţională
de Sănătate Publică
elaborată
Raport de evaluare

SJ

2

3

4

Creşterea
competenţelor
în Trimestrul II- ____//____
domeniul sănătăţii publice şi IV
combaterea
maladiilor
netransmisibile
Modificarea
actelor Ajustarea actelor normative cu Trimestrul IV DGPDS
normative
ce
vizează introducerea modalităţilor de
DGSSPI
principiile şi criteriile de motivare a personalului medical.
CNSP
salarizare şi motivare a Promovarea modificărilor actelor
CNAM
personalului medical din
normative ce vizează principiile şi
Serviciul de Stat de
criteriile de salarizare şi motivare
Supraveghere a Sănătăţii a personalului medical din SSSSP
Publice (SSSSP)
Elaborarea mecanismului Ajustarea bugetului Programelor Trimestrul IV DGSSPI
de co-finanţare din bugetul Naţionale:
DGPDS
naţional a Programelor Programul naţional de combatere
Naţionale de Profilaxie şi a HIV/SIDA şi ITS;
Control
al
infecţiei Programul naţional de control al
HIV/SIDA/ITS/Tbc şi a TBC;
Programul Naţional de Programul naţional de imunizări
Imunizări
la CCTM
Fortificarea sistemului de
prevenire
şi
controlul
maladiilor transmisibile, în
special a tuberculozei,
HIV/SIDA şi infecţiilor cu
transmitere
sexuală;
hepatitelor

Elaborarea
şi
aprobarea Trimestrul IV
Programului naţional de control al
hepatitelor virale pe anii 20122016
Coordonarea şi monitorizarea
Pe parcursul
implementării
Programului
naţional de profilaxie şi control al anului
HIV/SIDA şi ITS pe anii 20112015

DGSSPI
CNSP
CNMS

___//_____

Numărul de personal
instruit

Acte
normative
aprobate

FG
de
Mecanism aprobat
combatere
a
SIDA, TB, şi
malariei;
Agenţia GAVE
UNICEF
UNAIDS
OMS
UNFPA
Program
naţional
elaborat şi aprobat

____//_____

Fondul Global
de combaterea
SIDA, TB şi
malariei,
UNAIDS
UNICEF
OMS

Rapoarte de progres

Coordonarea şi monitorizarea
Pe parcursul ____//_____
implementării
Programului
naţional de profilaxie şi control a anului
TB pe anii 2011-2015

Fondul Global
de combatere a
infecţiilor
SIDA, TB şi

Rapoarte de progres

5

Coordonarea şi monitorizarea
implementării
Programului
naţional de imunizări pe anii 2011
– 2015
Implementarea
sistemului
electronic de supraveghere a
maladiilor transmisibile
Mediatizarea acţiunii

5

6

Realizarea
Programului
Naţional
privind
securizarea transfuzională
şi
auto-asigurarea
cu
preparate sanguine

Prevenirea şi
maladiilor
transmisibile

Pe parcursul ____//_____
anului

malariei
OMS
GAVI
OMS

Trimestrul III

OMS

____//_____

Pe parcursul SIC
anului

Coordonarea şi monitorizarea Trimestrul IV DGSSPI
implementării
Programului
naţional
privind
securitatea
transfuzională şi autoasigurarea
ţării cu produse sanguine pentru
anii 2012-2016
Mediatizarea acţunii
Pe parcursul SIC
anului

controlul Implementarea
Programului Trimestrul I
non- naţional
privind
controlul
tutunului pentru anii 2012-2016
Elaborarea, aprobarea şi
Trimestrul II
coordonarea implementării
Programului naţional privind
controlul alcoolului pentru anii
2012-2020
Coordonarea şi monitorizarea Semestrial
implementării
Programului
naţional de dezvoltare a Asistenţei
Medicale de Urgenţă pentru a.
2011-2015

6

DGSSPI
CNSP

OMS

____//____

OMS

____//____

Rapoarte de progres

Sistem
electronic
implementat
în
100% IMSP
Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Raport de progres

Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Program
naţional
aprobat
şi
implementat
Program
naţional
elaborat şi aprobat

Rapoarte de progres

Coordonarea şi monitorizarea
implementării
Programului
naţional
de
profilaxie
şi
combatere a diabetului zaharat
pentru a. 2011-2015
Elaborarea
şi
aprobarea
Programului naţional de profilaxie
şi
combatere a
maladiilor
cardiovasculare pentru anii 20122020
Promovarea Strategiei naţionale
privind controlul maladiilor nontransmisibile
Elaborarea proiectului de lege
privind ajustarea cadrului legal în
domeniul controlului tutunului în
conformitate
cu
prevederile
Convenţiei cadru a OMS privind
controlul tutunului şi directivelor
UE

Elaborarea, aprobarea şi
coordonarea implementării
Programului naţional de control al
maladiilor oncologice pentru anii
2012-2016
Coordonarea şi monitorizarea
implementării
Programului
naţional de reducere a anemiilor
prin deficit de fier şi acid folic
pentru a. 2012-2016
Coordonarea şi monitorizarea
implementării
Programului
naţional de eradicare a tulburărilor
prin deficit de iod
pentru a. 2011-2015

Trimestrul IV ____//____

Semestrul I

-

Program
naţional
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV ____//____

OMS

Strategie aprobată

Trimestrul IV DGSSPI
CNSP

Proiect
de
lege
Bloomberg
elaborat
Philanthropies
prin intermediul
Tobacco-Free
Kids
Action
Fund
şi
Campaign for
Tobacco-Free
Kids
OMS
Program
naţional
aprobat
şi
implementat

Trimestrul III

____//____

Raport de progres

DGSSPI
CNSP

Pe parcursul DGSSPI
anului
CNSP

UNICEF

Raport de progres

Pe parcursul ____//______
anului

UNICEF

Raport de progres

7

Coordonarea
implementării Pe parcursul _____//_____
sistemului
de
supraveghere anului
nutriţională
Elaborarea şi aprobarea PN în Trimestrul IV ____//_____
domeniul alimentaţiei şi nutriţiei
Mediatizarea acţiunii

7

8

9

UNICEF

Pe parcursul
SIC
anului

Sporirea
gradului
conştientizare a cetăţenilor
în
domeniul
reducerii
riscurilor, prevenirea şi
combaterea
fumatului,
consumului abuziv de
alcool şi a consumului ilicit
de droguri

Elaborarea şi implementarea Trimestrul II
Campaniei naţionale antitutun în
RM
Elaborarea şi implementarea Trimestrul III
Campaniei naţionale antialcool în
RM
Mediatizarea acţiunilor
Pe parcursul
anului

DGSSPI
CNSP

OMS

DGSSPI
CNSP

OMS

Implicarea comunităţii în
promovarea
modului
sănătos
de
viaţă
şi
diminuarea
impactului
factorilor nocivi şi a
riscurilor
din
mediul
ocupaţional, habitual şi
social

Coordonarea şi monitorizarea Trimestrul IV
implementării
Programului
naţional privind promovarea
modului sănătos de viaţă pentru
anii 2007-2015
Măsuri de informare în masă ______//____
corespunzător zilelor mondiale în
domeniul sănătăţii

DGSSPI
CNSP
SIC

Identificarea şi argumentarea Evaluarea Studiului Populaţional Trimestrul IV
problemelor şi priorităţilor de de Indicatori Multipli în Cuiburi
sănătate publică în rândul (MICS 4)
contingentelor
ţintă
ale
populaţiei (copiilor sub 5 ani
şi femeilor de 15-45 ani din
RM)

8

SIC

OMS
CNAM

_____//_____

OMS
UNAIDS

CNSP
DGSSPI
CNMS

UNICEF
UNFPA
OMS

Ghid
de
supraveghere
nutriţională aprobat
Program
naţional
elaborat şi aprobat
Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Campanie
implementată
Campanie
implementată
Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Rapoarte elaborate

Nr. de ordine emise
Nr. de comunicate
de presă
Nr. de campanii de
informare în masă
Raport realizat

Dezvoltarea serviciilor de Elaborarea şi aprobarea Planului Trimestrul III DGSSPI
sănătate mintală bazate pe Strategiei de integrare a serviciilor
principii comunitare
de sănătate mintală în AMP
Elaborarea şi aprobarea PN de Trimestrul I
____//____
sănătate mintală pentru anii 20122016
Elaborarea
şi
aprobarea Trimestrul II ___//____
Regulamentului – cadru al
Centrului comunitar de sănătate
mintală şi a Standardelor minime
de calitate
Secţiunea III: Servicii medicale individuale
10

SDC
OMS

Plan elaborat

____//____

Program
elaborat

OMS

Regulament elaborat
şi aprobat
Standarde elaborate

naţional

1

Consolidarea serviciilor de
asistenţă medicală urgentă
şi dezvoltarea serviciilor
paramedicale

Coordonarea şi monitorizare Trimestrul IV
implementării PN de dezvoltare
a asistenţei medicale de urgenţă
pentru anii 2011-2015

DGSSPI

-

Raport de progres
elaborat

2

Modernizarea
asistenţei Coordonarea şi monitorizarea Trimestrul IV
medicale primare orientate procesului
de
oferire
a
spre familie şi comunitate
autonomiei instituţionale şi
financiare CMF din mun.
Chişinău

DGPDS
DGSSPI
CNMS

-

Nr. de instituţii
medicale autonome
create
în
mun.
Chişinău

Coordonarea şi monitorizarea Trimestrul IV
procesului
de
oferire
a
autonomiei instituţionale şi
financiare a Centrelor de
Sănătate
Elaborarea mecanismului de Trimestrul III
integrare a serviciului de
asistenţă medicală specializată
de ambulator
în
cadrul
spitalelor
Elaborarea cadrului normativ Trimestrul IV
pentru constituirea zonelor de

DGSSPI
CNMS

-

Nr. Centrelor de
sănătate autonome
fondate

DGPDS

OMS

Mecanism elaborat

DGPDS
DGSSPI

BM

Nr. de acte elaborate

3

Sporirea
eficienţei
structurilor
asistenţei
medicale specializate de
ambulatoriu

4

Regionalizarea asistenţei
medicale spitaliceşti

9

sănătate, inclusiv a spitalelor cu
statut regional şi zonal
Elaborarea
criteriilor
de
etapizare a serviciilor de
sănătate în interiorul zonei de
sănătate
Instituirea
managementului
administrativ
comun
a
instituţiilor monoprofil
Elaborarea Regulamentului cu
privire la serviciile medicale
spitaliceşti prestate timp de o zi
Iniţierea
regionalizării
serviciilor de chimioterapie în
mun. Bălţi şi or. Cahul
Mediatizarea acţiunii

5

Dezvoltarea Parteneriatului Implementarea
PPP
Public – Privat
domeniul radioterapiei

CNMS
____//_______

____//____

BM

Criterii elaborate

OMS
____//_______

____//____

____//_______

____//____

Trimestrul IV

DGPDS

-

Regulamentului
elaborat
BM

Pe
parcursul SIC
anului

în Trimestrul IV

Nr. de instituţii
medicale consolidate

Centre
instituite

regionale

Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Contract semnat

DGPDS

IFC

Iniţierea PPP în serviciul de ____//________
reabilitare neurologică acută

DGPDS

BM

Iniţierea PPP în serviciul de
laborator şi imagistică
Iniţierea PPP în serviciul de
dializă
Mediatizarea tuturor proiectelor
PPP

DGPDS

___//_________ Proiecte de Hotărâre
de Guvern elaborate
_____//_______

____//________
____//________

Pe
parcursul SIC
anului

10

Proiect de Hotărâre
de Guvern elaborat

______//______ Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV

6

Acces,
calitate
şi
securitatea
sporită
a
serviciilor
medicale
acordate femeii, copiilor şi
tinerii generaţii

Elaborarea
şi
aprobarea
Regulamentului de organizare
şi funcţionare a serviciului de
intervenţie timpurie la copii,
standardelor minime de calitate
şi costurilor acestora
Evaluarea şi monitorizarea
mecanismului de colaborare
intersectorial
în
domeniul
medico-social
în
vederea
prevenirii şi reducerii ratei
mortalităţii infantile şi a
copiilor cu vârsta de până la 5
ani la domiciliu
Evaluarea şi monitorizarea
serviciului regionalizat de
reanimare şi terapie intensivă
pediatrică
Dezvoltarea şi coordonarea
serviciilor
medico-sociale
familiilor aflate în dificultate
Evaluarea
implementării
standardelor de supraveghere a
dezvoltării copilului
Extinderea
listei
de
medicamente compensate de
bază pentru copiii mai mari de
6 ani
Extinderea
serviciilor
de
sănătate prietenoase tinerilor la
nivel naţional

Trimestrul III

DGSSPI

UNICEF
Regulament elaborat
Fundaţia Soros
Moldova,
Donator privat
din Germania
UNICEF

Rapoarte de progres

_____//_______

SDC

Rapoarte de progres

_____//_______

-

Nr. de beneficiari
incluşi în serviciu

DGSSPI

UNICEF

Raport de evaluare
Standarde ajustate

DGSSPI
CNMS
CNAM

_____//____

Act
elaborat

normativ

SDC
UNICEF
UNFPA
OMS
OMS
UNFPA
UNDP

Act
elaborat

normativ

Cadru
elaborat

normativ

Trimestrul IV

Trimestrul III

Trimestrul II

Trimestrul IV

Elaborarea actului normativ
_____//______
privind
reglementarea
examinării tinerilor înainte de
căsătorie

11

7

Aplicarea
anchetei
confidenţiale de analiză a
cazurilor de deces matern şi a
cazurilor de proximitate de
deces matern
Elaborarea şi aprobarea PN de
prevenire şi reducere a
mortalităţii şi morbidităţii
copiilor
prin
malformaţii
congenitale
şi
patologii
ereditare
Susţinerea a 2 campanii de
comunicare:
Îmbunătăţirea
practicilor părinţilor de îngrijire
a copiilor şi promovarea
comportamentului sexual sigur
la adolescenţi.
Mediatizarea acţiunii
Utilizarea
tehnologiilor Crearea
Registrelor
înalt specializate şi cost- instituţionale
privind
eficiente
în
prestarea tehnologiile medicale de înaltă
serviciilor
performanţă
utilizate
în
prestarea serviciilor

OMS

Rapoarte elaborate

_____//_______

SDC

Program
naţional
elaborat şi aprobat

Pe
parcursul DGSSPI
anului
SIC

UNICEF

Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV

_____//______

Trimestrul IV

Îmbunătăţirea
accesului
____//________
pacienţilor la servicii medicale
cu utilizarea tehnologiilor înalt
specializate

Mediatizarea acţiunii

8

DGPDS

____//______

Pe
parcursul SIC
anului

Extinderea şi dezvoltarea Coordonarea şi monitorizarea Trimestrul IV
continuă a serviciilor de implementării Planului de
recuperare şi reabilitare
măsuri privind dezvoltarea

12

DGSSPI
CNMS

Registre create

Nr. acte normative
elaborate
privind
dirijarea fluxului de
pacienţi spre servicii
de
înaltă
performanţă
Comunicate de presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV
Raport elaborat

serviciului
de
reabilitare
neurologică
Elaborarea Programului de ______//____
dezvoltare a serviciilor de
reabilitare şi de îngrijiri de
lungă durată
9
Dezvoltarea serviciilor de Elaborarea regulamentului cu ___//________
alternativă, de îngrijiri privire la serviciile medicale
comunitare la domiciliu şi specializate la domiciliu
a celor paliative
Elaborarea cadrului normativ ___//________
cu privire la reprofilarea
spitalelor raionale în spitale
comunitare
Secţiunea IV: Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate
1

2

Ajustarea bazei tehnicomateriale la noile cerinţe
de
organizare
şi
funcţionare a instituţiilor
medicale

Promovarea proiectului legii Trimestrul IV
privind dispozitivele medicale
Fortificarea bazei tehnico- ______//_____
materiale a instituţiilor medicosanitare publice

Diminuarea
diferenţelor Construcţia şi reconstrucţia Trimestrul IV
dintre zonele rurale şi Centrelor de sănătate din
urbane prin direcţionarea mediul rural
investiţiilor spre mediul
rural
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DGPDS

BM

Program elaborat

DGSSPI

-

Regulament elaborat

DGPDS
DGSSPI

-

Nr.
de
acte
normative elaborate

DGPDS

___//________

DGPDS

-

Proiect aprobat

OMS

Numărul de instituţii
medicale renovate
Registrul
dispozitivelor
medicale
achiziţionate
de
IMSP şi recepţionate
în calitate de ajutor
umanitar
Numărul de Centre
de Sănătate din
mediul
rural
renovate

BM

3

4

5

Asigurarea
instituţiilor Implementarea Sistemului de Trimestrul IV
medicale cu softuri şi Management al Dispozitivelor
echipament informaţional Medicale
pentru
Sistemul
Informaţional
Medical
Integrat

Asigurarea
deschiderii
datelor guvernamentale cu
caracter public pe portalul
www.date.gov.md
şi
asigurarea
realizării
prevederilor
Strategiei
pentru e Transformare

DGPDS
CNMS

Numărul de instituţii
în
care
s-a
implementat
sistemul
de
management
al
dispozitivelor
medicale
Sistem informaţional
implementat

Implementarea
Sistemului Trimestrul III
Informaţional pentru Conturile
Naţionale de Sănătate

CNMS

BM

____//________
Monitorizarea nivelului de
asigurare instituţională cu
echipament informaţional
Implementarea
sistemelor Trimestrul IV
informaţionale de asistenţă
medicala
primară,
şi
spitalicească

____//_______

-

Livrarea datelor cu caracter Lunar
public din Sectorul Sănătăţii
pentru portalul guvernamental
www.date.gov.md

DGPDS
CNMS

Elaborarea Planului privind Februarie
digitalizarea serviciilor publice
prestate de Ministerul Sănătăţii
şi instituţiile subordonate

DGPDS
CNMS

Plan elaborat

Elaborarea Planului privind Februarie
digitalizarea
registrelor
şi
bazelor de date

DGPDS
CNMS

Plan elaborat

Asigurarea
accesibilităţi Ajustarea cadrului normativ în Trimestrul IV
fizice şi economice la domeniu medicamentului
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DGPDS
CNMS

DGPDS

OMS

Numărul de instituţii
asigurate
cu
echipament
informaţional
Numărul de instituţii
in
care
s-a
implementat
sistemele
informaţionale
Numărul de seturi de
date livrate lunar

Cadru
ajustat

normativ

6

7

medicamente
eficiente,
inofensive, de bună calitate
şi accesibile ca preţ (costeficiente)
Reglementarea pieţei
produselor farmaceutice şi
promovarea transparenţei
în formarea preţurilor la
medicamente
şi
la
achiziţionarea acestora din
sursele publice

Fortificarea sistemului de
control
al
calităţii
medicamentelor,
crearea
laboratoarelor moderne de
analiză
şi
control
omologate de către UE

Îmbunătăţirea procesului de Trimestrul IV
avizare şi înregistrare a preţului
de producător la medicamente

DGPDS

Numărul de ordine
elaborate
şi
publicate

Menţinerea
Catalogului Trimestrul IV
naţional
de
preţuri
de
producător la medicamente

_____//______

Îmbunătăţirea procedurii de
evaluare a necesităţilor de
medicamente în instituţiile
medico-sanitare publice prin
implementarea
ABC/VEN
analizei
Finisarea
lucrărilor
de
construcţie a blocului de
laboratoare
al
Agenţiei
Medicamentului şi plasarea în
acest bloc a Laboratorului
Control Calitate Medicamente
Dotarea
Laboratorului
de
Control
al
calităţii
Medicamentelor cu echipament
necesar
Extinderea
raportării
evenimentelor adverse aferente
utilizării remediilor (raportare
spontană, raportare sporadică
axată, raportare de cohortă etc.)

Trimestrul IV

_____//______

Cota
de
medicamente
înscrise în Catalogul
naţional de preţuri
de producător la
medicamente
Numărul de instituţii
medico-sanitare
publice care au
implementat
ABC/VEN analiza

Trimestrul IV

DGPDS
AM

Sistem de control al
calităţii creat

____//______

____//______

Numărul
de
dispozitive procurate

Trimestrul I-III

_____//_______
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OMS
Centrul de
Monitorizare
Uppsala UMC (afiliat
OMS)

Sistem operaţional
de raportare
sporadică şi de
cohortă ajustat
necesităţilor ţării

Creşterea
competenţelor Semestrul II
colaboratorilor
Agenţiei
Medicamentului şi cadrelor
didactice de la UMSF în
controlul
calităţii
medicamentelor
Secţiunea V: Programe medicale speciale
1
Acces sporit al populaţiei Elaborarea şi aprobarea PN de
la
servicii
medicale transplant pentru a. 2012-2016
specifice
Elaborarea
Concepţiei
de
dezvoltare a serviciului de
medicină sportivă în Republica
Moldova
2
Creşterea
calităţii Elaborarea proiectului de lege
expertizelor şi constatărilor privind aprecierea medicomedico-legale
legală a gravităţii vătămării
corporale
3
Îmbunătăţirea
rezilienţei Elaborarea
planurilor
MS
sectorului spitalicesc la pentru fortificarea rezilienţei
situaţii excepţionale şi sectorului spitalicesc
calamităţi

_____//_______

OMS

Numărul de
persoane instruite

Semestrul I

DGSSPI

____//_____

____//______

Semestrul II

DGSSPI

-

Proiect
elaborat

Trimestrul III

DGSSPI

OMS

Planuri elaborate
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Program
naţional
elaborat şi aprobat
Concept elaborat

de

lege

Abrevieri
DGSSPI

Direcţia generală servicii de sănătate publică şi UE
individuale

Uniunea Europeană

DGPDS

Direcţia generală planificare şi dezvoltare strategică

OMS

Organizaţia Mondială a sănătăţii

DAMEP

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

BM

Banca Mondială

DREIE

Direcţia relaţii externe şi integrare europeană

UNICEF

Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii

SRU

Serviciul resurse umane

UNFPA

Fondul Naţiunilor Unite Pentru Populaţie

SJ

Secţia juridică

UNDP

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

SCR

Secţia contabilitate şi raportare

PNUD

Fondul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

SIC

Serviciul de informare şi comunicare

SDC

Agenţia Elveţiană pentru dezvoltare şi cooperare

CNAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

GAVE

Alianţa Globală pentru vaccinuri şi imunizări

CNMS

Centrul Naţional de Management în Sănătate

UNAIDS

Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA

CNSP

Centrul Naţional de Sănătate Publică

IFC

Corporaţia Financiară Internaţională

AM

Agenţia Medicamentului
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