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Cu privire la situaţia epidemiologică 
la rujeola şi măsurile de control

Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău, Vă atenţionează privind 
situaţia epidemiologică nefavorabilă la rujeolă în Republica Moldova şi ţările 
lemitrofe. In luna august, situaţia epidemiologică s-a agravat pe seama cazurilor de 
rujeolă înregistrate în rândul copiilor care s-au aflat la odihnă în colectivitatea pentru 
copii şi adulţi din satul Morenii Noi, raionul Ungheni. De la începutul lunii august 
până astăzi au fost deja înregistrate în total 169 cazuri suspecte şi confirmate (56 
confirmate, 113 suspecte). Ca urmare, au fost afectate teritorii administrative: Ceadîr- 
Lunga, Vulcăneşti, Taraclia, Ungheni, Nisporeni şi Cahul. La moment, în România şi 
Ucraina are loc o epidemie de rujeolă cu cazuri de deces. In lunile mai-iunie a anului 
curent, în mun.Chişinău au fost înregistrate 12 cazuri confirmate de rujeolă, inclusiv 9 
cazuri la copii.
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In România, pe parcursul anilor 2017-2018 (până la 09.08.18) s-au înregistrat 
14.924 bolnavi prin rujeolă dintre care 59 au decedat. în Ucraina pe parcursul anului 
curent (până la 12.08.2018) au fost înregistraţi 28.889 bolnavi dintre care 13 au 
decedat. O morbiditate sporită prin rujeolă se atestă în Franţa, Georgia, Grecia, Italia, 
Serbia, Germania, Croaţia.
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In acest context, Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău vă 
atenţionează despre intensificarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii 
acestei infecţii:

• A asigura admiterea în instituţiile de învăţămînt doar a copiilor vaccinaţi în
conformitate cu prevederile HG nr.1113 din 06.10.2016 cu privire la aprobarea
Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016-2020 MO NR. 353-354
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din 11.10.2016. în scopul respectării art. 52 p(6) al legii privind supravegherea 
de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009

• A verifica statutului vaccinai al fiecărui copil în parte, conform certificatului de 
vaccinare (f-063-3/e)

• La înregistrarea cazului de rujeola în colectivitate, toţi contactaţii vor fi 
examinaţi de lucrătorul medical, pentru depistarea şi izolarea bolnavilor.

• Supravegherea persoanelor de contact durează 21 zile de la ultimul caz 
înregistrat (de la ultima zi de frecvenţa a bolnavului).

• Informarea părinţilor despre infecţie şi măsurile de profilaxie acesteia.
Despre măsurile înterprinse, cu scop de prevenire a răspâdirii rujeolei în

mun.Chişinău, rog să informaţi CSP mun. Chişinău în confirmitate de prevederile 
legislaţiei în vigoare.
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