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Сu privire lа petrecerea lunarului de promovare
а utilizării raţionale а medicamentelor

.

În temeiul prevederilor art. 5 al Legii nт. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu
рrivire la medicamente, art.18-21 а Legii nr. 1456-ХП din 25 mai 1993 сu privire
la activitatea farmaceutică, art.7 (f) а Legii nr. 26З-XVI din 27 octombrie 2005 сu
privire la drepturile şi obligaţiunile pacientului, punctului 8 al Regulamentului
privind organizarea şi funţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat рrin Ноtărîrеа
Guvenului nr. 326 din 21.03.07 şi în scopul promovării utilizării raţionale а
medicamentelor,
ORDON:
1. De organizat şi petrecut în perioada 11 mai - 11 iunie 2009, lunarul de
promovare a utilizării raţionale а medicamentelor în toate întreprinderile şi
instituţiile farmaceutice din ţară, instituţiile medico-sanitare publice.
2. Agenţia Medicamentului (prim-vicedirector dl Vladimir Safta):
1) vа elabora, pîna la data de 30 арrilie 2009, о instrucţiune metodică privind
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea lunarului de promovare a utilizării raţionale
а medicamentelor.
În cadrul lunarului se vor dеsfăşura activităţi de intervievare а populaţiei, în
scopul determinării gradului de utilizare raţională а medicamentelor. Rezultatele
evaluării vor fi plasate ре pagina web a Agenţiei Medicamentului.
'

2) vа asigura implicarea activă а Inspectoratului Farmaceutic în efectuarea
evaluării gradului de utilizare a medicamentelor pe teritoriul Republicii, cu
informarea operativă а Мinisterului Sănătăţii despre deficienţele depistate şi măsurile
de sancţionare aplicate;

3) va implica toate întreprinderile şi instituţiile farmaceutice în
promovarea prevederilor legale de utilizare raţională a medicamentelor de
către populaţia republicii, inclusiv prin Regulile de Bună Practică de Farmacie.
4) va conlucra activ cu Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
(preşedinte – dna Ala Ciobanu) în vederea asigurării durabilităţii acţiunilor de
promovare a utilizării raţionale a medicamentelor, inclusiv a antibiotecelor.
3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane,
municipale, raionale, inclusiv a Centrelor de Sănătate autonome, Directorului
Direcţiei Sănătate a Consiliului municipal Chişinău, şeful Secţiei a Primăriei
mun. Bălţi, directorului Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA
Găgăuzia.
1)

2)
3)

vor asigura respectarea necondiţionată de către angajaţii
instituţiilor medico-sanitare din subordine a prevederilor
ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 434 sin 27 noiembrie 2007
„Cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor”;
vor
implica
membrii
Comiteteului
Formularului
Farmacoterapeutic instituţional în promovarea principiului de
utilizare raţională a medicamentelor;
vor asigura accesul populaţiei prin intermediul mass-media, a
vitrinelor informative, posterilor la informaţia privind utilizarea
raţională a medicamentelor.

Controlul executării рrezentului Ordin se atribuie dlui Boris Golovin,

viceministru sănătăţii.
,

