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Consolidarea
Capitalului
ESENȚA
DEZVOLTĂRII
Uman DURABILE A REPUBLICII

INTERVIU CU
INGUNA DOBRAJA,
DIRECTOAREA DE ȚARĂ
PENTRU MOLDOVA,
EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ,
BANCA MONDIALĂ

MOLDOVA

Banca Mondială a oferit peste 1,4 miliarde de dolari SUA ca împrumut Republicii Moldova de când
țara a aderat la Grupul Băncii Mondiale (GBM) în urmă cu 30 de ani. Anul acesta va fi marcată această
etapă importantă de colaborare. INGUNA DOBRAJA, Directoarea de țară pentru Moldova, Europa și
Asia Centrală, a redat imaginea de ansamblu asupra implicării Băncii Mondiale până în prezent și
a rezultatelor semnificative obținute pentru îmbunătățirea bunăstării poporului moldovenesc.
De Elena Roșca

Ați lucrat în poziții de
conducere în întreaga lume.
Care sunt asemănările
și deosebirile dintre
diferite țări când vine vorba de
dezvoltare economică și durabilă
pe care le puteți releva?
Banca Mondială activează în țări care
dezvoltă și construiesc economii durabile. Am lucrat pe trei continente și, cu
siguranță, țările au structuri economice
diferite, demografii diferite care determină nevoile de educație, sănătate, piețe
de muncă, protecție socială. Țările au,
de asemenea, priorități diferite pentru
dezvoltarea lor, dar tot mai multe țări tind
spre o dezvoltare durabilă pe termen lung.
Un lucru comun pe care îl au aceste țări
sunt instituțiile slabe atât la nivel central,
cât și la nivel local. Prin urmare, cea mai
importantă problemă ce poate fi programată este investiția în consolidarea capacității
instituțiilor. Aceasta nu va fi o activitate
pe termen scurt – construirea instituțiilor
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necesită timp. Uneori, importanța consolidării instituțiilor și a capacității nu este
pe deplin recunoscută și implementarea
programelor prioritare de dezvoltare suferă
întârzieri. Astfel, în fiecare țară în care am
lucrat, am încercat să subliniez importanța
construirii unor instituții puternice,
esențiale pentru dezvoltarea durabilă pe
termen lung.
Care sunt obiectivele Strategiei
de parteneriat cu țara pentru
Republica Moldova?
Cadrul de Parteneriat cu Țara (CPȚ)
pentru anii 2018-22 sprijină tranziția R.
Moldova către un model de dezvoltare
mai durabil și mai favorabil incluziunii
printr-o combinație de analize, consiliere,
finanțare și parteneriate. CPȚ se bazează
pe prioritățile naționale, ia în considerare rezultatele și lecțiile învățate din
implementarea proiectelor și strategiilor
anterioare. Banca a făcut, de asemenea,
ajustări pentru a reflecta sprijinul GBM
pentru răspunsul Moldovei la situația de

urgență cauzată de COVID-19 și redresarea și reziliența post-criză și, mai recent,
la criza refugiaților, prin noi împrumuturi, schimbarea destinației proiectelor
de investiții în curs și studii analitice și
tehnice. GBM și-a lansat următorul CPȚ pe
cinci ani (2023-2027), care se va construi
în jurul priorităților din planurile de
dezvoltare ale guvernului și provocărilor
identificate în studiile din sectorul de stat
și privat, efectuate de Bancă. Aceasta va fi
o strategie de implicare comună, vizând
consolidarea instituțiilor la nivel central
și local, îmbunătățirea mediului de afaceri
și competitivitatea economiei R. Moldova,
construirea capitalului uman prin investiții
în sănătate, educație și protecție socială, și
asigurarea că R. Moldova este mai bine pregătită pentru a face față crizei emergente.
Care sunt cele mai mari și mai
importante proiecte (active sau propuse)
ale BM în Republica Moldova?
Programul finanțat de Bancă în
R. Moldova este amplu, cu rezultate livrate

într-o varietate de sectoare importante.
În prezent, valoarea totală a acestuia este
de 638,1 milioane de dolari SUA pentru
12 proiecte de împrumut aflate în derulare în sectoarele agriculturii, educației și
sănătății, în modernizarea administrației
fiscale și a altor servicii guvernamentale,
inclusiv în accesul îmbunătățit la servicii
esențiale cheie, îmbunătățirea drumurilor
locale, eficiența și securitatea sectorului
energetic, alimentarea cu apă, cadastru
și evaluarea proprietății. Programul de
împrumut este susținut de servicii solide
de analiză și consiliere în toate domeniile
care oferă cunoștințe cheie, informează
despre noile operațiuni, elimină lacunele
de informații existente și răspund nevoilor
autorităților de asistență tehnică și sprijin
consultativ. Doar în perioada strategiei
actuale au fost livrate nouă proiecte de
investiții noi, în valoare totală de 457,3
milioane de dolari SUA, iar un alt proiect
de investiții va fi aprobat de Consiliul
nostru până la sfârșitul ciclului actual de

strategie – o operațiune de 50 de milioane
de dolari SUA pentru a stimula competitivitatea și reziliența MIMM-urilor din R.
Moldova. Deși strategia definește în prealabil programul de împrumut și cel analitic
într-un acord comun cu guvernul, sprijinul
Băncii a fost flexibil pentru a se adapta
nevoilor emergente pentru a răspunde la
COVID-19 și a se redresa după acesta, și a
da răspuns la noile priorități guvernamentale. De exemplu, au fost făcute ajustări
ale programului și au fost alocate fonduri
suplimentare pentru a consolida răspunsul
sistemului național de sănătate, pentru a
oferi ajutor medical și sprijin social celor
mai vulnerabili în timpul pandemiei de
COVID-19. În plus, angajamentul nostru
din sectorul educației a fost reorientat
pentru a sprijini învățarea online care
devine tot mai imperativă în contextul
crizelor actuale. Mai recent, pentru a răspunde crizei actuale a refugiaților, Banca a
accelerat pregătirea unei Operațiuni pentru
politici de dezvoltare considerabile – un

sprijin bugetar general – care urmează să
fie aprobată în luna mai.
Care sunt direcțiile de dezvoltare în
sensul îmbunătățirii stării de sănătate
a populației, din perspectiva Băncii
Mondiale?
Formarea capitalului uman crește semnificativ randamentul investițiilor societale
și îmbunătățește perspectivele economice
ale unei țări. Creșterea capitalului uman
necesită investiții adecvate în sănătate,
educație și protecție socială, de-a lungul
ciclului de viață, printr-o abordare multisectorială, din partea întregului guvern.
Deși cheltuielile R. Moldova pentru sănătate se compară în mod echitabil cu cele
ale altor țări cu venituri similare, rezultatele sale în domeniul sănătății nu sunt atât
de bune pe cât ar fi de așteptat. Din cauza
îmbătrânirii populației, creșterii bolilor
netransmisibile, introducerii tehnologiilor
moderne și a infrastructurii spitalicești
învechite a R. Moldova, este probabil ca
costul asistenței medicale să crească.
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Astfel, extinderea îngrijirilor preventive
și a tehnologiilor cu costuri reduse este
de importanță majoră. Pe termen scurt,
gestionarea pandemiei de COVID-19 și
îmbunătățirea rezilienței sistemului de
sănătate este o prioritate cheie pentru
țară. Îmbunătățirea eficienței sectorului
spitalicesc este importantă pentru a crea
suficient spațiu de susținere prioritară a
serviciilor de asistență medicală primară și
alocarea unei cote mai mari din cheltuielile
publice pentru serviciile respective, precum
și pentru reducerea prevalenței factorilor
de risc pentru bolile netransmisibile prin
intervenții de sănătate publică, inclusiv
prin taxele pentru ocrotirea sănătății.
După criza financiară globală a venit
criza de sănătate cauzată de Covid-19.
Chiar și în acest context, putem vorbi
despre oportunități în aceste crize?
R. Moldova a trecut prin reforme de
succes în ultimii ani, dar și prin instabilitate politică și dezvoltare economică slabă.
Pandemia de COVID-19 a exacerbat și mai
mult situația socioeconomică.
La fel ca multe țări din Europa, R.
Moldova a fost puternic lovită de pandemia
de COVID-19. Ponderea populației care a
fost vaccinată cu schema completă rămâne
scăzută. Ca și în alte țări, pandemia a perturbat prestarea de alte servicii medicale.
Când numărul pacienților cu COVID-19 a
crescut, aceasta a pus o presiune semnificativă asupra resurselor umane și a
capacității de paturi din spitale, impunând
adesea concentrarea pe îngrijirea cazurilor care pun viața în pericol și pe cele mai
esențiale. Intervențiile planificate înainte
de pandemie au fost anulate și spitalele
s-au concentrat pe urgențele medicale.
Banca Mondială a răspuns aproape
imediat la pandemia de COVID-19 și a
ajutat să se facă față crizei din sectorul
sănătății din R. Moldova. În același timp,
continuăm să lucrăm îndeaproape cu Guvernul și cu alte agenții pentru a ne asigura că nevoile pe termen mai lung, crearea
unui sistem de sănătate mai incluziv și
mai eficace rămân pe agenda de reformă a
Guvernului.
Ce experiență și perspectivă
personală aduceți acestei provocări?
Activitatea într-o țară care trece
printr-o pandemie nu este prima mea
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EDITORIAL

experiență în a face față unei crize de
sănătate. Am fost în Liberia în timpul
epidemiei de Ebola și trebuie să recunosc
că a fost experiența mea cea mai provocatoare, dificilă și plină de satisfacții, dar
care mi-a permis, de asemenea, să învăț
multe și să realizez importanța de a fi bine
pregătit. Prevenirea este mai bună decât
vindecarea și investiția în pregătire este
esențială. Abordarea crizei de sănătate este
o sarcină multisectorială și cele mai bune
rezultate provin din planificarea solidă și
implementarea coordonată. Sănătatea,
educația și protecția socială trebuie să fie
suficient de rezistente pentru a proteja
oamenii, în special pe cei mai săraci, de
crize precum pandemia de Covid-19. În
Liberia am înțeles cât de importantă este
nu doar abordarea situației de urgență, ci și
utilizarea acestei experiențe pentru a pune
bazele unui sistem de sănătate mai solid
care trebuie să reziste crizelor viitoare.

FORMAREA CAPITALULUI
UMAN CREȘTE SEMNIFICATIV
RANDAMENTUL INVESTIȚIILOR
SOCIETALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
PERSPECTIVELE ECONOMICE
ALE UNEI ȚĂRI.
Deși impactul economic și social al
pandemiei de Covid-19 este enorm – nu
doar în R. Moldova, ci și în întreaga lume
–, criza este întotdeauna și o oportunitate.
Sistemul de sănătate al R. Moldova trebuie
să iasă din această pandemie mai puternic
și mai rezistent decât înainte, abordând
vulnerabilitățile nu doar în sistemul de
sănătate, ci și în modelul său economic și
folosind tot sprijinul disponibil pentru o
reconstrucție mai temeinică.
Actuala criză de sănătate a arătat
că niciun sistem de sănătate nu a fost
pregătit pentru aceasta. Am putea,
totuși, avea o strategie preventivă la
nivelul politicii sanitare de stat pentru
a ajuta sistemul să se adapteze mai rapid
la o situație de risc viitoare?
R. Moldova are o capacitate relativ
bună de supraveghere, sisteme de averti-

zare timpurie, diagnostic de laborator și
tratament. Cu toate acestea, țara trebuie să stabilească un ciclu rezistent de
pregătire pentru situațiile de urgență în
sănătate, care să permită Republicii Moldova să își alinieze mai bine capacitățile
existente pentru un răspuns în timp util
și eficient; să identifice lacunele și să
canalizeze resursele pentru a le rezolva;
și să elimine blocajele pentru a consolida
pregătirea și răspunsul în caz de urgență.
Indicele Securității Sănătății Globale,
publicat în 2019, evidențiază constrângerile-cheie, în special în domeniile cu
răspuns rapid, capacitatea sistemului de
sănătate, detectarea și raportarea, plasând
Moldova pe locul 78 din 195 de țări. O
evaluare externă comună (EEC) din 2018 a
identificat vulnerabilități semnificative în
ceea ce privește pregătirea și finanțarea în
caz de pandemie, cu provocări deosebite
în domeniile sistemelor de laborator, detectarea cazurilor, coordonarea răspunsului, detașarea personalului și comunicarea
riscurilor. Primii pași în acest sens au fost
deja făcuți ca răspuns la pandemia de COVID-19. Cu ajutorul proiectului finanțat
de Banca Mondială, Guvernul a consolidat
sistemele de supraveghere a bolilor și
capacitatea laboratoarelor din sănătatea
publică de a confirma cazurile cu materiale și echipamente medicale noi.
Procesul de consolidare a pregătirii pentru situații de urgență ar trebui
să urmeze un ciclu iterativ. Aceasta ar
trebui să înceapă cu evaluarea riscurilor
și capacității, stabilirea mecanismelor de
coordonare, planificarea, finanțarea și
capacitatea de implementare, până la efectuarea de exerciții de simulare, evaluare și
organizarea de acțiuni corective. Rezultatele evaluării capacității și a riscurilor
strategice pot fi utilizate pentru a ghida
programarea bazată pe risc care va cataliza
acțiunile de prevenire, pregătire și reducere
a nivelului de risc asociat cu un anumit
pericol și consecințele acestuia asupra
sănătății. Lecțiile învățate din răspunsul la
pandemia de COVID-19 pot informa mai
larg despre evaluarea rezilienței sistemului
de sănătate și pot ghida reformele pentru
a-i îmbunătăți capacitatea de a se pregăti,
de a răspunde, de a se adapta și de a se
reconstrui mai temeinic după șocuri. 
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MAI PUTERNICI DUPĂ PANDEMIE:

să transformăm
lecțiile învățate
în schimbări

INGA PASECINIC
CENTRUL STRATEGII ȘI
POLITICI DE SĂNĂTATE

RĂSPUNSUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN FAȚA PANDEMIEI A AVUT O
ANVERGURĂ FĂRĂ PRECEDENT. Acest lucru a fost posibil datorită solidarității
demonstrate între autorități, profesioniști și cetățeni, care au asigurat un răspuns
unitar. Împreună am acționat cu rapiditate, ambiție și coerență și am realizat ceea
ce este imposibil să faci de unul singur. Solidaritatea, responsabilitatea, efortul
comun la nivel național în fața amenințărilor care ne-au afectat pe toți ne-au
susținut în această criză fără precedent și în cele care vor mai veni.
Ce am învățat din lecţiile pe care ni le-a oferit pandemia? Sunt niște lecții
prețioase, din care trebuie să învățăm în continuare. Dincolo de evaluarea și
aprecierea capacităţilor şi capabilităţilor instituţionale şi statale, comunicarea
pe orizontală – între instituţii şi între autorităţi, şi pe verticală – între populaţie
şi autorităţi, populaţie şi experţi, sunt definitorii pentru gestionarea cu succes a
unei situaţii de criză.
Am învățat ce funcționează bine și ce am putea îmbunătăți în situația unor
crize similare viitoare. Am înțeles pe ce se poate baza un sistem de sănătate
în momentele de criză și cum pot fi accesate şi folosite resursele strategice
naţionale. Am învățat cum trebuie modelate strategiile de comunicare pentru a fi
cât mai eficiente şi pentru ca mesajele cheie să ajungă la populaţia ţintă.
Lecția principală învățată din pandemia COVID-19 este necesitatea de a
transforma soluțiile ad-hoc, care au fost aplicate pentru a face față crizei, în
structuri permanente, care să ne permită să fim mai bine pregătiți pentru a ne
confrunta cu provocări similare pe viitor. Măsurile de urgență trebuie să devină
o abilitate structurală. În fața unei noi amenințări pentru sănătatea publică nu
vom avea timp de pierdut.
E timpul să transformăm ceea ce am învățat din greu pe parcursul a doi
ani, uneori din mers, în schimbări. Această criză poate fi un catalizator pentru
fortificarea sistemului de sănătate. Putem deja identifica domeniile specifice în
care știm că trebuie și suntem capabili să facem mai mult pentru a asigura în
viitor un răspuns mai eficace în domeniul sănătății. Capacitatea de a face față
unei pandemii depinde de efectuarea investițiilor permanente și sporite în
sistemul de sănătate. Un sistem de sănătate mai puternic, care asigură un acces
mai rapid la servicii de sănătate și dispune de resursă umană suficientă, este mai
capabil să reziste la crize.
Cel mai important este că am văzut necesitatea construirii unei colaborării
eficiente și durabile, de la autorități la profesioniști și până la cetățeni, în
contextul în care dorim, totuși, să facem un pas important în tot ce înseamnă
sănătate. 
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Planul Național de
Combatere a Cancerului –
un act de necesitate
imediată
Am susținut permanent toate inițiativele care au ca scop sănătatea
populației, pentru că am convingerea că acest domeniu este unul definitoriu
pentru bunăstarea fiecărui cetățean al României. De aceea, am apreciat
demersul de elaborare a unui Plan Național de Combatere a Cancerului și
am găzduit la Palatul Cotroceni evenimentul de lansare a acestuia.
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Oportunitatea planului este
incontestabilă, iar măsurile propuse în document
răspund necesităților pentru
îmbunătățirea accesului la diagnostic și
tratament. Totodată, se urmărește recuperarea decalajelor în privința accesului
la îngrijire de cea mai bună calitate și un
transfer rapid al inovației în practică.
O societate solidară și echitabilă
este una care asigură un sprijin activ
cetățenilor săi și răspunde, în mod
responsabil, nevoilor oamenilor și
comunităților. Rolul societății civile
este unul extrem de important în acest
demers. Dacă aspirăm la o construcție
sustenabilă, atunci avem nevoie de
susținere reciprocă pentru priorități
agreate, fără să pierdem niciun moment
din vedere faptul că disensiunile sterile
riscă să decredibilizeze unele măsuri
care au în centru pacientul și generează
un efect imediat asupra sănătății
multora dintre noi.

Planul Național de Combatere a
Cancerului este fundamental pentru
un sistem vulnerabilizat prin lipsa
de acțiune adecvată timp de câteva
decenii, iar acest lucru este confirmat de
indicatorii ridicați privind mortalitatea
și morbiditatea prin cancer. Cu
siguranță, procesul consultativ va aduce
îmbunătățiri asupra conținutului acestui
document, iar în etapele următoare
vor fi gândite noi măsuri și acțiuni
suplimentare.
Prevenția în sănătate trebuie asumată
ca prioritate zero a reformei sistemului
de sănătate, pentru că sunt ferm convins
că doar educaţia, importanţa conştientizării prevenţiei şi adoptării unui stil de
viaţă sănătos pot avea pe termen lung
efecte benefice asupra speranţei de viaţă,
calităţii vieţii și bunăstării cetățenilor.
Este și direcția în care s-au derulat constant proiecte la nivelul Administrației
Prezidențiale. Doar promovând această
arie de intervenție ca politică unitară

națională, putem ajunge la rezultate
îmbunătățite în sănătate.
Planul Național de Combatere a Cancerului rămâne însă un act de necesitate
imediată, de responsabilitate și responsabilizare pentru implementarea tuturor
măsurilor menite să reducă semnificativ
povara acestei maladii în țara noastră.
Avem obligația de a face tot ce ține
de fiecare dintre noi pentru a sprijini
cu toate puterile lupta pentru viață.
Așadar, în perioada următoare este
esențială coalizarea tuturor actorilor cu
responsabilități din sfera de autoritate,
din mediul academic, privat și din societatea civilă pentru punerea în aplicare
a măsurilor cuprinse în acest document.
Sunt sigur că toate aceste eforturi conjugate vor aduce îmbunătățiri considerabile pentru calitatea vieții pacientului
oncologic, cât și pentru familie și cei
apropiați. 
ES Klaus Iohannis,
Președintele României
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SĂNĂTATEA
TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ O

PRIORITATE

Pandemia de COVID-19 a accentuat trendul negativ al indicatorilor de
sănătate din ultimii doi ani. Aceasta a demonstrat, atât pe plan global, cât
și național, că sistemele de sănătate și Guvernele au nevoie să-și adapteze
modul de lucru la noile condiții socio-economice globale și naționale.
Totodată, pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea de a înțelege
cum trebuie să fie guvernat un sistem de sănătate în fața unor provocări
extreme și neprevăzute. Despre efectele pandemiei, răspunsurile
adoptate, lecțiile învățate și căile de consolidare a sistemului de sănătate
a relatat Prof. Dr. Adrian Belîi, vicepreședintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie din Parlamentul Republicii Moldova.
De Elena Roșca

Cum apreciați felul în care a funcționat sistemul de sănătate
moldovenesc ca răspuns la recenta pandemie de COVID-19?
Republica Moldova a dovedit că are o capacitate instituțională acceptabilă de gestionare a pandemiei, deși nu era suficient de pregătită din punct
de vedere legislativ, al infrastructurii și al organizării, unele proceduri și protocoale
esențiale pentru asemenea situații fiind lipsă. Am învățat atât din greșelile proprii, cât
și din ale celorlalte țări în gestionarea problemei. Criza COVID-19 a fost tratată de la
început ca o pandemie, evitând astfel scenarii catastrofale care s-au desfășurat
în alte țări, chiar și cu sisteme de sănătate dezvoltate și solide. A
existat un dialog interinstituțional eficient și o relativ bună
colaborare între Guvern, ministere, și diversele grupuri
de lucru existente. De asemenea, personalul medical a
reacționat într-un mod pozitiv. Republica Moldova a
trecut prin criză fără a depăși capacitatea spitalelor, în
particular cea de internare la terapie intensivă, cu toate
că, pe scurte perioade de timp, aceasta era la limită.
În timp, a fost implementat un sistem eficient de supraveghere, localizare, testare și izolare a pacienților
diagnosticați pozitiv.
În pofida acestor aspecte pozitive, a existat o
serie de probleme legate de capacitatea sistemului
de sănătate publică de a se adapta la noua situație.
Principala problemă a fost faptul că accesul la ser-
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vicii medicale pentru pacienții non-COVID-19, spre exemplu, cei cu boli cronice,
intervenții chirurgicale programate sau
maladii oncologice, a fost limitat.
Printre lipsurile cu care se confruntă
sistemul de sănătate moldovenesc și care
au afectat capacitatea de a face față mai
bine pandemiei se numără subfinanțarea
cronică a sistemului de sănătate, în
general, și a celui de sănătate publică, în
special. Deficitul de personal, infrastructura îmbătrânită și slab dotată, lipsa unor
rezerve de medicamente și echipamente de protecție, lipsa digitalizării și-au
pus amprenta. De asemenea, un impact
negativ asupra capacității de gestiune a
pandemiei a avut reformarea anterioară
a Agenției Naționale de Sănătate Publică,
care s-a pomenit cu structuri teritoriale,
resurse și personal, insuficiente pentru a
face față întregului spectru de probleme și
sarcini. Și, nu în ultimul rând, implicarea
excesivă a politicului și lipsa de încredere
în specialiști.
Ce experiență ne-a adus Pandemia
de COVID-19 pentru a putea fi mai bine
pregătiți în cazul unor situații similare?
Cel puțin, o dată la o sută de ani,
ne întâlnim cu provocări fără precedent
pentru sănătatea umană – cum este și
această pandemie. Putem spune că ultimii
doi ani, care au fost destul de grei, au
făcut ca fiecare dintre noi să vedem atât
lipsurile, cât și prioritățile. Este de la sine
înțeles că pandemia de COVID-19 ar trebui tratată ca o oportunitate de accelerare
a progresului și fortificare a sistemului de
sănătate.
Epidemia de COVID-19 a expus fragilitatea „ascunsă” a sistemului nostru de
sănătate, existentă până la pandemie. O
parte considerabilă a cheltuielilor din
sănătate continuă să fie alocată
pentru servicii medicale curative, și nu pentru prevenție.
Totodată, pandemia ne-a
arătat cât de importantă

este prevenția și a pus în fruntea agendei sănătatea publică. Pandemia a adus
investiții reale în infrastructură – avem un
sistem mai echipat ca altădată, a fortificat
capacitățile resursei umane și a facilitat
accesul la soluții de ultimă generație
de tratament și prevenție. Pandemia a
demonstrat necesitatea de digitalizare a
sistemului de sănătate și a serviciilor medicale, deoarece aceasta asigură o evidență
și o gestionare mai bună a resurselor și așa
suprasolicitate din domeniul sănătății.
Ce strategii ar trebui gândite și
aplicate pentru un sistem de sănătate
rezistent la șocuri viitoare?
La nivel global, experții vorbesc de

UN SISTEM DE SĂNĂTATE
SUSTENABIL ȘI PERFORMANT
ESTE ESENȚIAL PENTRU
SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA
CETĂȚENILOR.

construirea unor sisteme de sănătate reziliente, capabile să facă față provocărilor
de sănătate publică similare, dar și celor
economice. Încă dinaintea declanșării
acestei pandemii, moldovenii cereau ca
sănătatea să devină o prioritate pentru
Guvern. Criza pandemică reprezintă un
punct de inflexiune pentru sistemul nostru de sănătate. Într-o țară ca Republica
Moldova, aflată la sfârşitul clasamentelor
europene privind alocațiile în sănătate
și în topuri privind decesele prin maladii
prevenibile și tratabile, sistemul de sănătate are nevoie mai mult ca oricând de
investiții reale în infrastructură, resurse
umane și acces la soluții de tratament și
prevenție de ultimă generație.
Provocarea de sănătate publică determinată de recenta pandemie de COVID-19
necesită strategii pragmatice pe termen
scurt, mediu și lung la nivelul politicilor
publice de sănătate. Contextul actual ne
INTERVIU CU
PROF DR. ADRIAN BELÎI,
impune necesitatea modernizării și alinieVICEPREȘEDINTELE
rii legislației către standarde europene.
COMISIEI PROTECȚIE
Tindem să creăm toate condițiile prin care
SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI
FAMILIE DIN PARLAMENTUL să facilităm accesul la servicii medicale de
nivel european.
REPUBLICII MOLDOVA

Autoritățile au în vedere după pandemia de COVID-19 o redresare care să
meargă mână în mână cu tranziția către un
sistem rezilient și digitalizat de sănătate.
În baza experienței pe care o aveți în
managementul medical și în activitatea
de cercetare, care credeți că ar fi
direcțiile spre care ar trebui orientate
prioritar fondurile din Sănătate?
Sistemul de sănătate din Republica
Moldova se află, în prezent, în fața unei
provocări duble, pentru că, pe lângă
nevoia de reforme structurale, trebuie să
răspundă crizei cauzate de pandemia de
COVID-19. Pentru autorități, cheltuielile
publice cu sănătatea se numără printre
elementele de cheltuieli cele mai mari și
cu creșterea cea mai rapidă.
Pandemia a dezvăluit călcâiul lui Ahile
al sistemelor de sănătate est-europene –
subfinanțarea serviciilor de sănătate și
deficitele forței de muncă din domeniul
sănătății. Recomandarea cheie ar trebui să
se concentreze pe consolidarea sistemului de sănătate prin investiții în cheltuieli
publice, eliminarea barierelor financiare
în calea accesului și în dezvoltarea și
menținerea forței de muncă în sănătate.
Care sunt prioritățile dumneavoastră
pentru perioada următoare?
Platforma parlamentară oferă posibilitatea consultării unui mare număr de experți și profesioniști – aici aș
menționa în mod special, Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” și Școala de Management
în Sănătate Publică, care constituie acel
„fond de aur” al suportului informațional,
probatoriu și decizional al conceptelor de
reforme viitoare. În colaborare cu Guvernul și Partenerii Internaționali de Dezvoltare, acțiunile se vor axa pe digitalizare,
eficientizarea asistenței medicale primare,
regionalizarea serviciilor medicale (în
special, a celor de înaltă performanță),
dezvoltarea serviciilor de asistență
paliativă, de reabilitare multidisciplinară
etc. Cadrul legal urmează a fi completat și
adaptat, treptat, la rigorile UE. Comunitatea medicală pune problema asigurării
activității profesionale, elaborării „Legii
malpraxisului”, creării unui Colegiu al
medicilor. Așadar, este foarte mult de
lucru, sănătate și pace de-ar fi. 
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Acoperirea
universală
cu servicii de
sănătate asigură
dezvoltarea
capitalului
uman național
Progresul în atingerea acoperirii universale cu
servicii de sănătate reprezintă un proces în continuă
schimbare, ca răspuns la schimbările demografice,
trendurile tehnologice și epidemiologice, dar și
expectanțele populației. Despre realizările pentru
asigurarea unui acces universal și durabil la îngrijiri
de înaltă calitate, sporirea eficienței și a eficacității
cheltuielilor cu sănătatea, pe fondul creșterii cererii,
al resurselor limitate și al acțiunilor prioritare pentru
viitor, a relatat Ion Dodon, directorul general al
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
De Elena Roșca
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Din perspectiva poziţiei pe care o ocupaţi,
de director general al Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină, care au fost până
în prezent realizările Dumneavoastră?
Realizările obținute sunt rezultatul muncii în echipă.
În funcția de director general al CNAM am fost numit la
finele lunii noiembrie 2021, când era în plină desfășurare
procesul de contractare a prestatorilor de servicii medicale
și farmaceutice pentru anul curent. Astfel, au fost purtate
negocieri intense pe marginea condiţiilor contractuale
pentru a procura servicii medicale bazate pe necesităţile
populaţiei și a oferi cetăţenilor accesibilitate, servicii
echitabile şi de calitate.
În procesul contractării, au fost efectuate modificări
importante în mecanismul de plată către spitale prin
sistemul de clasificare în grupe de diagnostic cu referire la
tarife, valori relative. Aș dori să subliniez aici că în premieră
prestatorii au putut înainta pentru 2022 și o ofertă distinctă
privind îngrijirile paliative, în conformitate cu modificările
operate în Programul unic al asigurării obligatorii de
asistență medicală (AOAM).
S-a muncit mult și în alte direcții, cum ar fi cea
referitoare la definitivarea mecanismului de compensare
din fondurile AOAM a dispozitivelor medicale. Astfel,
din anul curent, persoanele care urmează tratament în
condiţii de ambulatoriu vor putea beneficia de dispozitive
medicale compensate după un mecanism similar celui de
compensare a medicamentelor. Ne bucurăm și de faptul că

cetățenii beneficiază de mai multe medicamente compensate din
fondurile AOAM, deoarece am reușit la începutul acestui an să
completăm lista de medicamente compensate cu noi denumiri
comune internaționale pentru diferite maladii. În același timp,
cheltuielile suportate de pacienți la procurarea medicamentelor
parțial compensate destinate tratamentului bolilor cronice au
scăzut în jumătate, urmare a aplicării noii metodologii de calcul
al sumelor fixe compensate din fondurile AOAM. Acestea sunt
doar câteva din șirul acțiunilor realizate în ultimul timp, al căror
impact trebuie să fie resimțit și de cetățeni.
Cum a asigurat CNAM servicii medicale de calitate,
medicamente și dispozitive medicale, în ultimii doi ani, în
contextul pandemiei COVID-19?
Într-adevăr, pandemia de COVID-19 a influențat inclusiv
planurile și activitatea CNAM, însă în această perioadă au fost
depuse eforturi continui pentru a proteja financiar persoanele
asigurate și a facilita accesul la servicii medicale și farmaceutice.
Drept urmare, plățile pentru serviciile medicale oferite de
prestatorii contractați au fost transferate la timp, în mod ritmic,
fiind acoperite în mare parte necesitățile instituțiilor medicale.
Potrivit calculelor, surse substanțiale au fost direcționate
pentru combaterea COVID-19. Este vorba despre aproximativ
1,7 miliarde de lei alocați anul trecut, dintre care cea mai mare
parte – peste 1,2 miliarde – a fost orientată pentru tratamentul
în spital al persoanelor cu noul coronavirus. Circa 63 de mii de
persoane au avut nevoie de îngrijiri în spital. De tratament contra
COVID-19 au beneficiat gratuit și persoanele neasigurate, ceea ce
a însemnat o povară suplimentară pentru fondurile AOAM.
Este finanțarea în Sănătate o problemă în RM? Cum vedeți
eficientizarea investițiilor și cheltuielilor din sănătate?
Sistemul de sănătate din Republica Moldova are nevoie de
mai multe resurse pentru a asigura un acces mai mare oamenilor
la asistență medicală și pentru a oferi o mai bună calitate a
serviciilor, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației.
Acest lucru poate fi asigurat prin: creșterea veniturilor publice
pentru sănătate; raționalizarea și eficientizarea resurselor
alocate sistemului de sănătate. Anume asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală are scopul de a spori stabilitatea financiară a
sistemului de sănătate şi a garanta accesul la serviciile medicale,
protecţia cetăţenilor de riscurile financiare în accesarea
serviciilor medicale necesare.
De asemenea, ținând cont de constrângerile legate de criza
economică, îmbătrânirea populației, morbiditatea înregistrată
în țară, este nevoie de reformarea și modernizarea sistemului de
sănătate, concentrarea eforturilor în domeniul prevenirii bolilor și
promovării sănătății. Totodată, investițiile în sănătatea populației
contribuie la micșorarea costurilor suportate pentru tratamentul
bolilor care pot fi prevenite prin metode cost-eficiente.
Instrumentul de finanţare poate favoriza implementarea
tehnologiilor medicale avansate? Care este opinia Dvs. asupra
rolului finanţării programelor speciale?
Pe an ce trece, în cadrul programelor speciale realizate de
diferite instituții medicale din Republica Moldova, este aplicată o
serie de noi tehnologii și dispozitive medicale.

Țin să menționez aici că banii pentru consumabilele
costisitoare achitate suplimentar cazului tratat în spitale
prin sistemul DRG s-au dublat în 2021 comparativ cu anul
precedent și au depășit cifra de 44 de milioane de lei.
Consumabilele costisitoare sunt în mare parte dispozitive
medicale de ultimă generație utilizate în cadrul unor intervenții
chirurgicale complexe.
Încurajăm implementarea de noi tehnologii care permit
obținerea unor beneficii reale pentru pacienți, performanțe
evidente pentru sistemul de sănătate și sporirea eficienței
în utilizarea banilor publici. Vorbim aici despre efectuarea
intervențiilor cu o precizie mai mare, dureri minime, durata
scurtă de spitalizare și recuperare, precum și despre cheltuieli
raționale și eficiente din punct de vedere al costurilor.
Care sunt acțiunile prioritare ale CNAM pentru 2022?
În 2022 ne propunem în primul rând să asigurăm
sustenabilitatea financiară a fondurilor AOAM pentru a
acoperi cheltuielile necesare acordării asistenței medicale de
calitate populației în conformitate cu Programul unic. Sunt
mai multe modalități prin care ar fi posibil de realizat acest
lucru: revizuirea formulei de calcul a transferurilor din bugetul
de stat către fondurile AOAM pentru asigurarea categoriilor
de persoane neangajate, revizuirea categoriilor de beneficiari
asigurați de Guvern, astfel ca numărul acestora să fie echilibrat
cu resursele alocate de Guvern pentru asigurarea lor. O altă
modalitate constă în examinarea posibilităților de lărgire a
bazei fiscale pentru generarea veniturilor suplimentare în
fondurile AOAM prin implementarea unei taxe sau plăți pentru
tutun și alcool.
O prioritate cu impact benefic pentru cetățeni este
extinderea listei de medicamente compensate, conform
priorităților strategice de compensare stabilite de Guvern.
Intenţionăm să dezvoltăm în continuare sistemele
informaţionale ale CNAM, ceea ce va contribui la facilitarea
accesului la serviciile medicale, asigurarea unui nivel mai mare
de transparenţă în prestarea serviciilor medicale şi în utilizarea
mijloacelor financiare destinate acestora. Un exemplu
elocvent este sistemul informaţional de raportare şi evidenţă
a serviciilor medicale, prin intermediul căruia cetăţenii au
posibilitate să facă online programări la serviciile medicale de
înaltă performanţă prin libera alegere a prestatorului.
De asemenea, vom întreprinde măsuri și pentru
eficientizarea cheltuielilor fondurilor AOAM prin
implementarea noilor metodologii de contractare a serviciilor
medicale în baza necesităților cetățenilor și contractând cele
mai competitive instituții medico-sanitare la cele mai bune
prețuri. Ne propunem să participăm la realizarea exercițiului
privind raționalizarea cheltuielilor în sistemul de sănătate,
să dezvoltăm și să implementăm managementul relațiilor cu
beneficiarii, să perfectăm și să implementăm actele normative
ce reglementează rețeta medicală electronică. Or, toate acestea
și alte activități au un singur scop și sunt îndreptate spre
creșterea satisfacției beneficiarilor sistemului de asigurare
obligatorie de asistență medicală. 
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INTERVIU CU
PROF. DR. EMIL
CEBAN, RECTORUL
UNIVERSITĂȚII DE
STAT DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIȚANU”.

Universitatea de
Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae
Testemițanu” –
calitate, excelență,
performanță la nivel
internațional
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova este o instituție
competitivă la nivel național și internațional în
domeniul învățământului medical și farmaceutic, având
la bază: calitatea, excelența, performanța, inovația,
responsabilitatea individuală și instituțională, satisfacția
beneficiarilor, motivarea și dezvoltarea comunității
academice, lucrul în echipă, parteneriatul proactiv
cu instituții academice din țară și din străinătate.
Despre realizări, acreditare internațională și posibilități
de afirmare peste hotarele țării a relatat rectorul
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, Prof. Dr. Emil Ceban.
De Silvia Ciubrei
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Cum arată, în prezent, Universitatea
de Medicină din Republica Moldova?
Care sunt schimbările majore
din ultimii ani?
Una dintre principalele cărți de vizită ale Universității
este statutul de instituţie acreditată internaţional conform
standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.
Acest certificat, obținut în 2019, definește calitatea
studiilor și a tuturor activităților desfășurate în cadrul
instituției. Acreditarea internațională este un indicator
ce confirmă competitivitatea instituției la nivel mondial,
extinde posibilitățile de colaborare cu alte organizații
similare, sporește credibilitatea în fața studenților,
potențialilor candidați la studii și a partenerilor.
Despre succesele USMF „Nicolae Testemițanu”
Comunitatea universitară este reprezentată de
o echipă de profesioniști – membri corespondenți

și academicieni, doctori habilitați și doctori în științe,
profesori universitari, cercetători științifici, cadre științificodidactice și didactice, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi
și studenți. În anul 2021, Senatul universitar a aprobat
Planul strategic de dezvoltare a instituției în perioada
2021-2030, iar prioritățile Universității în următorii 9
ani se axează pe dezvoltarea unui mediu educațional
modern și a unei entități competitive atât pe segmentul de
cercetare avansată, cât și pe cel de transfer tehnologic.
Cât de mare este interesul față de profesia
de medic? Cum apreciați nivelul de pregătire
al aspiranților la studiile medicale?
Analizând datele Admiterii 2021, putem constata că
interesul față de profesia de medic este unul major. Anul
trecut, am avut o cerere aproape dublă din partea tinerilor
pentru a-și continua studiile la USMF „Nicolae Testemițanu”:
peste 1500 de dosare pentru 885 de locuri lansate în
concurs. Aceasta ne demonstrează că profesiile de medic
și farmacist continuă să fie apreciate și mult râvnite și nici
măcar pandemia provocată de noul tip de coronavirus nu a
descurajat tinerii să-și dorească o carieră în acest domeniu.
Actualmente, avem certitudinea că tinerii temerari,
inteligenți, sufletiști și empatici aleg USMF „Nicolae
Testemițanu”. Am mai spus-o, la universitatea noastră
vin cei mai buni tineri absolvenți de licee și colegii de
medicină. Este de la sine înțeles: pentru a reuși să devii
un medic sau un farmacist bun, trebuie să ai capacitatea
de a învăța. Or, Medicina este renumită și pentru faptul
că aici se învață mult și aprofundat… De aceea, cei care
aleg Medicina, Stomatologia sau Farmacia, din start
sunt conștienți că alegerea lor profesională presupune
multă muncă, sacrificiu, dedicare și responsabilitate.
După doi ani de pandemie, sunt profesioniștii
din sănătate mai pregătiți să facă față unei
astfel de crize de sănătate publică?
Cu siguranță, astăzi specialiștii în domeniul sănătății sunt
mult mai pregătiți să răspundă unei crize sanitare majore,
după doi ani de gestionare a pandemiei provocată de virusul
SARS-CoV-2. Aceasta a evidențiat lacunele existente în
sistemul de sănătate la toate nivelurile de asistență medicală.
Și aici mă refer nu doar la consumabile, medicamente,
echipamente, utilaj ș.a., dar și la capitolul resurse umane.
Universitatea s-a implicat activ în diferite activități ce
vizează gestionarea pandemiei COVID-19, inclusiv sub
aspectul perfecționării cunoștințelor specialiștilor în
domeniul sănătății publice, privind prevenirea, managementul
clinic și controlul infecției. Cu certitudine, astăzi suntem
mult mai pregătiți de a înfrunta o eventuală situație de
criză în sănătatea publică, comparativ cu doi ani în urmă.
Vă rugăm să completați fraza „Medicina
secolului XXI în Republica Moldova este ...”?
…Telemedicina: consultaţie clinică la distanţă,
teleasistenţă medicală, telediagnostic etc. Medicii din
Republica Moldova trebuie să se integreze într-un circuit

internaţional, care să le permită accesul la informaţii
bazate pe dovezi, să implementeze metode moderne
şi tehnologii medicale de înaltă performanță.
În acest context, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat, în luna februarie
curent, primul proiect național privind organizarea
serviciului de asistență urgentă pentru pacienții cu
accidente vasculare cerebrale prin implementarea
telemedicinei pentru populația Republicii Moldova. Astfel,
pacienții cu accidente vasculare cerebrale, în special din
localitățile rurale, vor beneficia de asistență medicală
mai rapidă, dar și de monitorizare și consultații din
partea specialiștilor de la distanță, la etapa incipientă.
Ce lipsește Universității de Medicină
din Republica Moldova?
Unul dintre neajunsurile Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este spitalul
universitar. Deși nu prea avem susținerea necesară, noi vom
munci în această direcție. Avem suportul partenerilor din
țările baltice pentru a aplica la diverse proiecte europene
și a beneficia de finanțare externă în realizarea acestui
obiectiv strategic. Fără un spital universitar modern
suntem limitați în dezvoltarea clinicilor universitare, a
specialităților medicale și nu vom putea pregăti specialiști
de înaltă calificare conform standardelor internaționale.
Actualmente, USMF „Nicolae Testemițanu” se află
cu un pas înaintea sistemului de sănătate. Reprezentăm
o universitate modernă, ce oferă studenților condiții
optime de instruire medicală și diverse oportunități de
dezvoltare profesională și personală. Pentru dezvoltarea
continuă a sistemului de sănătate și alinierea la cerințele
mondiale este necesară implicarea autorităților statului.
Care sunt perspectivele de dezvoltare ale Universității
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”?
Spuneam mai sus despre acreditarea programelor
de studii la nivel internațional – aceasta este o oportunitate
reală de dezvoltare a universității noastre în continuare, dar,
pe lângă acest fapt, avem numeroase proiecte în toate
direcțiile de activitate ale instituției. Însă, cu regret,
perioadele prin care trecem – pandemia și războiul din
Ucraina, își lasă amprentele nefavorabile în derularea
proiectelor de dezvoltare și, cu siguranță, nu doar
pentru noi, dar și la nivel de țară și regiune.
În prezent, încercăm să menținem nivelul de dezvoltare
instituțională, ne orientăm la necesitățile și prioritățile
societății pe segmentul educației și asistenței medicale
și farmaceutice, astfel, dezvoltăm noi programe de
studii de licență, master, de educație medicală continuă,
proiecte de cercetare științifică ș.a. Or, forța majoră ce
contribuie la dezvoltarea unui stat constă în excelența în
educație și cercetare. În așa mod se formează specialiști
profesioniști și competitivi, care contribuie la dezvoltarea
economiei, iar utilizarea eficientă a acestor resurse
umane ar asigura viitorul unei ţări prospere. 
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BIOTEHNOS PROD –

povestea de succes
A UNUI BRAND CARE ADUCE EXCELENȚĂ
ÎN PRODUCȚIA LOCALĂ DE MEDICAMENTE

Cercetarea continuă și avansul în terapiile necesare
tratării bolilor au reprezentat surse continue de speranță
pentru persoanele cu boli cronice și grave, la nivel global.
În ultimii ani, vorbim din ce în ce mai mult de medicină
personalizată și de medicamente biologice, al căror efect
este net superior în numeroase cazuri, așa cum o atestă
studiile derulate permanent. Medicamentele biologice
au o utilizare bine stabilită în practica clinică, fiind în
multe cazuri indispensabile pentru tratamentul unor
afecțiuni. „Terapiile biologice sunt concepute pentru
a avea efecte foarte bine definite și a interacționa cu
anumite ținte din organismul pacientului. Un mecanism
de acțiune țintit reprezintă garanția că medicamentul
biologic respectiv are cele mai mari șanse de a acționa
împotriva bolii”, explică Ceslav Ciuhrii.
De Valentina Grigore

Aveți o experiență de lungă durată în ceea
ce privește medicamentele biologice. Cum
sunt produse aceste terapii și ce le diferențiază
de alte tipuri de medicamente existente pe piață?
Această nouă generație de medicamente, numite biologice, a apărut datorită exploatării cu succes a biotehnologiei în procesele de cercetare și dezvoltare ale diferitelor
produse medicamentoase. Medicamentele biologice nu pot fi
obținute prin sinteză chimică, cum este cazul medicamentelor
clasice, ci sunt produse sau obținute din surse biologice - siste-
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me vii, precum celule vegetale sau animale, bacterii, virusuri și
drojdii. Prin comparație cu medicamentele de origine sintetică,
medicamentele biologice acționează selectiv și sunt mai ușor
tolerate de către organismul uman. În plus, nu au efecte adverse, deoarece substanțele obținute din astfel de surse naturale
nu reprezintă un agresor pentru organismul uman.
Savantul Mircea Ciuhrii a descoperit că insectele
produc anumite substanțe proteice, benefice în inducerea
rezistenței în fața bolilor. Cum au fost capitalizate aceste
descoperiri?
Tatăl meu, Mircea Ciuhrii, a descoperit că în țesuturile
insectelor pot exista substanțe benefice pentru organismul
omului, ajutând la combaterea multor afecțiuni. Prin cercetări
constante, el a demonstrat că biomasa multor insecte
conține o gamă largă de substanțe biologice active care, prin
intermediul biotehnologiilor, pot fi extrase și utilizate în
tratamentul anumitor afecțiuni, fără a avea efecte adverse
pentru om. Decizia de a mă implica în acest domeniu a fost
una firească, având în vedere importanța acestor descoperiri și,
mai ales, capitalul uriaș de beneficii pentru persoanele aflate
în suferință. Întrucât am absolvit Universitatea de Stat din
Moldova, Facultatea Biologie, Specialitatea Microbiologie și
Virusologie, am decis să mă implic în dezvoltarea produselor
farmaceutice pe care tatăl meu le-a inventat și în realizarea
studiilor de cercetare necesare pentru a lansa pe piață
medicamentele noastre. Astfel, am reușit să dezvoltăm această
activitate de cercetare și să înregistrăm primele produse
farmaceutice, având acum în Republica Moldova o fabrică ce
corespunde standardelor GMP (Good Manufacturing Practices),
unde producem substanțe active.

Biotehnos nu este doar o afacere, ci este și platforma unde
se aplică pregătirea mea de bază. Sunt specialist în biotehnologie, după ce în 2010 am susținut teza de doctor în biologie,
privind tehnologia de obținere a unor substanțe folosite în
tratamentul hiperplaziei benigne a prostatei. Din substanța
dată a fost formulat un medicament pe care acum îl vindem cu
succes în 14 țări.
Care este, concret, procedeul de fabricație?
Cum ajunge larva să fie transformată într-o substanță activă
atât de benefică?
Procesul de fabricație a unui medicament, cât și a
substanței active a acestuia, se realizează în conformitate
cu proceduri standard de operare, aprobate și concepute pentru a minimiza riscurile.
Larvele cultivate special pentru acest proces
tehnologic sunt păstrate în camere frigorifice, fiind
analizate atent pentru a se putea emite certificatul de calitate ce permite luarea lotului pentru
fabricație. Ulterior, prin mai multe procedee ce
respectă cu strictețe regulile de siguranță și calitate, se conservă substanțele biologice active, cu
toate proprietățile lor benefice. Întregul proces
biotehnologic este bine pus la punct, fiind apărat
de brevet. Produsul astfel obținut este unul cu
un mecanism de acțiune puternic, iar studiile
derulate de-a lungul timpului au arătat că
rezultatele apar încă din primele zile de administrare.
Care sunt provocările legate de
folosirea terapiilor biologice în practica
medicală?
Biotehnologia, aplicată în medicină, oferă
soluții pentru unele probleme care mult
timp păreau imposibil a fi rezolvate. Odată cu
accesul la biotehnologii, suntem martorii unui
moment important, când se deschide calea
pentru un viitor cu oportunități extraordinare
de dezvoltare în direcția terapiilor biologice. Și
în Republica Moldova, medicamentele biologice
se regăsesc tot mai frecvent în arsenalul terapeutic
a diverselor specialități medicale. Manifestăm o preocupare permanentă pentru a transpune în practică
informarea medicilor din Republica Moldova asupra
rolului remediilor biologice în managementul pacienților
cronici. Este foarte important să evaluăm situația actuală
la capitolul biotehnologie la noi în țară și modul în care ne
putem alinia progreselor înregistrate la nivel internațional.
Este adevărat că pe parcursul ultimilor ani s-au făcut progrese importante pentru includerea medicamentelor biologice în
diverse domenii terapeutice. Accesul la inovație a accelerat, dar ne
dorim o viteză și mai mare a accesului. 
INTERVIU CU CESLAV CIUHRII, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE
BIOLOGICE, FONDATOR BIOTEHNOS PROD
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Balkan

Pharmaceuticals

15 ANI DEDICAŢI PERFORMANŢEI,
CALITĂŢII ȘI COMPETIVITĂŢII
ÎN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

Aproape două decenii în urmă, un grup de investitori din România a decis să-și investească banii într-o afacere
farmaceutică în Republica Moldova. Așa a apărut Balkan Pharmaceuticals. Inițial, o companie modestă, cu o echipă
mică. În decurs de câțiva ani, a ocupat o poziție avantajoasă pe piața farmaceutică din Republica Moldova și a devenit
un concurent puternic pentru mai mulți importatori de medicamente și suplimente alimentare. În prezent, produsele
Balkan Pharmaceuticals, destinate în primul rând pacienților din țară, pot fi cumpărate și în farmaciile din Uniunea
Europeană, Statele Unite ale Americii, Comunitatea Statelor Independente și Orientul Mijlociu. Cum a reușit această
performanță? Ne dezvăluie George Bacinschi, directorul reprezentanței din Republica Moldova.
De Maria Dimineț

Cetățenii Republicii Moldova știu de existența Balkan
Pharmaceuticals. Cu siguranță au auzit, într-o măsură
mai mare sau mai mică, de produsele farmaceutice pe
care le produce. De ce ar trebui să opteze consumatorul
pentru oferta Balkan Pharmaceuticals?
Înțeleg dilema consumatorilor atunci când au de ales
dintr-o diversitate de produse farmaceutice care au, la
prima vedere, aceleași ingrediente, aceleași substanțe
active și propun aceleași soluții. Însă foarte mult
influențează eficacitatea unui preparat medicamentos sau
a unui supliment alimentar procesul de producere. Enorm
contează rezultatele științifice din domeniul farmaceutic
utilizate la dezvoltarea medicamentului. Sunt acestea
cele mai recente rezultate sau sunt mai vechi? Evident
că nu putem miza pe un medicament eficient 100% dacă
au fost folosite cercetări mai vechi. Doar fiecare infecție
sau boală evoluează în decursul anilor, se manifestă sub
formă de noi simptome și efecte, respectiv este vital să ne
bazăm doar pe rezultate științifice noi. Și asta face Balkan
Pharmaceuticals. Un alt factor de care depinde eficacitatea preparatului medicamentos este tehnologia de producere, care în cadrul companiei noastre este la standarde
europene. De asemenea, e extrem de importantă calitatea
materiei prime utilizate. Noi utilizăm cea mai bună materie primă pe care o achiziționăm de la principalii furnizori
la nivel mondial. Și, nu în ultimul rând, contează enorm
profesionalismul echipei implicate în producerea produ-
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selor farmaceutice. Or Balkan Pharmaceuticals are medici
și savanți profesioniști. Așa că, în concluzie, consumatorii
nu vor greși dacă vor alege produsele noastre. Ce scriem
în prospect, simte și pacientul. Nu exagerăm efectele și
garantăm eficacitatea medicamentului. Noi înțelegem cât
de important este pentru un pacient ca tratamentul inițiat
să fie dus la bun sfârșit și să ofere rezultatele așteptate. Și
Balkan Pharmaceuticals ține cont de această necesitate în
procesul de producere a preparatelor farmaceutice.
Ați menționat că aveți o echipă formată din medici
și savanți profesioniști. Cunoașteți că, din cauza
salariilor mici din instituțiile medicale de stat, a
posibilităților reduse de dezvoltare profesională,
multe persoane cu studii medicale, în special cele
tinere, pleacă în UE. În aceste condiții, cum a reușit
Balkan Pharmaceuticals să adune profesioniști?
Balkan Pharmaceuticals creează angajaților toate
condițiile necesare ca ei să se dezvolte profesional și să
fie productivi. Noi angajăm medici și savanți talentați și
profesioniști, și investim în ei. Și, ca feedback, ne oferă
performanță. Tocmai de aceea, Balkan Pharmaceuticals
reușește să fie mereu aproape de pacienți și de lucrătorii
medicali, să îi audă și să le îndeplinească solicitările. Și,
credeți-mă, nu este opinia mea subiectivă. Ce vă relatez
este o realitate, o confirmă pacienții fideli, numărul cărora
e în creștere. O dovadă în plus este și trofeul Notorium
Trademark Awards, pe care Balkan Pharmaceuticals l-a

obținut șase ani consecutiv, la categoria calitatea
produselor farmaceutice, fapt care confirmă apreciINTERVIU CU
erea pacienților pentru produse de înaltă calitate. De
GEORGE
asemenea, Balkan Pharmaceuticals a obținut recent
BACINSCHI,
certificatul GMP European, eliberat de autoritatea de
DIRECTORUL
reglementare din UE – România, fapt care demonREPREZENTANȚEI
DIN REPUBLICA
strează că procesul de producție este desfășurat în
MOLDOVA
conformitate cu toate regulile care asigură calitatea
produselor farmaceutice.
Mai mult de jumătate din populația Republicii
Moldova suferă de boli netransmisibile. Ce preparate
are Balkan Pharmaceuticals pentru pacienții cu boli
cronice?
Anume pentru această categorie de bolnavi avem o
diversitate de medicamente la prețuri accesibile. Oferim
medicamente pentru tratamentul maladiilor sistemului
nervos, cardiovascular, respirator, endocrin, digestiv, ale
patologiilor oncologice etc. De asemenea, producem o
gamă variată de preparate antiinflamatoare, antialergice,
analgezice, antimicotice, antitumorale etc. În prezent,
avem în portofoliu peste 300 de medicamente, în diferite
doze și forme: comprimate, capsule, soluții și suspensii
injectabile, pulbere, soluții orale/perfuzabile etc. Totodată, pandemia ne-a determinat să dezvoltăm preparate
medicamentoase esențiale pentru tratamentul infecției
SARS CoV-2 sau COVID19, precum dexametazona, metilprednisolon sau heparină.

În afară de aceasta, Balkan Pharmaceuticals
produce suplimente alimentare. Pentru cine sunt
destinate?
Suplimentele alimentare sunt destinate tuturor
adepților modului sănătos de viață. Și mă bucur să
constat că tot mai mulți moldoveni optează pentru
alimentația sănătoasă, și administrează și suplimente
alimentare, la recomandarea nutriționiștilor și antrenorilor de sport. Tocmai de aceea Balkan Pharmaceuticals
investește în dezvoltarea acestor produse, ținând cont
de nevoile și cerințele consumatorilor. Anul acesta am
lansat gama de produse Pro Health, care oferă soluții
pentru problemele de sănătate atât ale tinerilor, cât și
ale vârstnicilor. De exemplu, adolescenților le propunem
produse destinate îmbunătățirii performanțelor sportive,
de învățare și pentru menținerea sănătății pielii și a părului, iar seniorilor – produse pentru îmbunătățirea sau
menținerea vederii, fortificarea articulațiilor etc.
Prin ce se deosebesc suplimentele alimentare Pro
Health de alte produse din această categorie?
Pro Health conține substanțe active de calitate premium, achiziționate de la producători cu renume la nivel
internațional, iar efectele acestora au fost demonstrate
prin studii științifice. De asemenea, au fost produse în
condiții GMP (Good manufacturing practice), ca în cazul
medicamentelor. Înainte de a fi lansate pe piață, parcurg
câteva etape de verificare, de la controlul fizico-chimic
și microbiologic al materiei prime până la controlul interfazic și verificarea produsului finit. Ca urmare, Balkan
Pharmaceuticals garantează că produsele Pro Health
au eficiență maximă și sunt inofensive, iar efectele lor
curative sunt vizibile în scurt timp.
Cunoaștem că Balkan Pharmaceuticals construiește
o fabrică în România. La ce etapă sunteți acum?
De curând, am finalizat proiectarea unui nou complex
industrial în județul Iași, care va include hale de producere, spații de depozitare și oficii. Este un proiect finanțat
de către Uniunea Europeană, prin intermediul Programului operațional regional 2014-2020, cu o cofinanțare
în proporție de 33% de către Balkan Pharmaceuticals.
Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ
10 milioane de euro. De menționat că, începând cu anul
trecut, produsele noastre farmaceutice sunt accesibile
și pentru consumatorii din Statele Unite ale Americii,
Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente
și Orientul Mijlociu.
Balkan Pharmaceuticals și-a început activitatea
în 2006, cu 20 de angajați. Un deceniu mai târziu,
compania avea deja două fabrici de producere a
medicamentelor – în apropiere de municipiul Chișinău
și în orașul Sîngera. În prezent, aici activează
aproximativ 300 de medici, chimişti, tehnologi,
mecanici, programatori și ingineri. 
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INTERVIU CU
CORNEL AGACHI,
BUSINESS UNIT
DIRECTOR
NOVO NORDISK,
REPUBLICA
MOLDOVA

Un secol
de inovație
în controlul
diabetului
Tendința de a învinge diabetul stă la
baza viziunii companiei Novo Nordisk.
Aceasta este principala forță motrice
în parcursul dezvoltării durabile a
companiei. Despre provocările în
perioada pandemiei COVID-19 și a
tragediei umanitare cauzată de războiul
din Ucraina, soluțiile pentru controlul
diabetului și inovațiile în această arie
terapeutică a relatat Cornel Agachi,
Business Unit Director Novo Nordisk,
Republica Moldova.
De Elena Roșca
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Ce inițiative a susținut Novo Nordisk în perioada foarte
complicată la nivel social și economic a pandemiei
COVID-19?
Încă la debutul pandemiei de COVID-19, la Novo Nordisk
s-a înțeles că pacienții, angajații și comunitatea vor fi afectați într-un mod
nou și unic. Compania s-a concentrat pe trei priorități cheie: asigurarea că
pacienții continuă să primească medicamentele de care au nevoie, protejarea siguranței angajaților și sprijinirea agendei de sănătate publică. Prima
noastră preocupare a fost ca, în perioada complicată a pandemiei, să asigurăm continuitatea livrării de medicamente care sunt critice pentru pacienții
din Republica Moldova.
Mai nou, la criza pandemică fără precedent s-a asociat și tragedia
umanitară, cauzată de războiul din Ucraina. În acest context, Novo Nordisk
a creat o linie telefonică pentru persoanele interesate cu scopul de a oferi
informații despre disponibilitatea produselor companiei în Republica Moldova. Vom face tot posibilul să-i susținem pe toți cei care au nevoie să aibă
acces la tratamentul necesar.

Recent s-au împlinit 100 de ani de la
descoperirea insulinei. Care a fost rolul
Novo Nordisk în evoluția tratamentelor
pentru controlul diabetului?
În 1921, odată cu descoperirea moleculei de insulină, a început o nouă eră de
inovații în controlul diabetului. În ianuarie 1922, prima persoană cu diabet tip 1 a
primit prima injecție de insulină. De acolo
și a pornit istoria și realizările companiei
Novo Nordisk, care a început producția de
insulină în 1923. Inovațiile ulterioare au
contribuit la salvarea a milioane de vieți.
Novo Nordisk a demonstrat că este un
partener de încredere pentru profesioniștii
din sănătate și pentru pacienții cu diabet
din Republica Moldova, oferind un por-

tofoliu comprehensiv de soluții pentru
managementul diabetului și cercetând
perseverent pentru a aduce inovații în acest
domeniu terapeutic. Suntem mândri că putem asigura accesul pacienților moldoveni
cu diabet la opțiuni moderne și eficiente de
tratament.
Se vorbește mult despre accesul
întârziat al moldovenilor la metode
inovatoare de diagnostic și tratament.
Cum stă Novo Nordisk din această
perspectivă?
Odată cu dezvoltarea diabetologiei
moderne, metodele de evaluare a calității
controlului glicemic și de predicție a riscului de apariție a complicațiilor diabetului
zaharat sunt din ce în ce mai performante.
Deși fiecare dintre indicatori oferă
informații importante despre diferite aspecte ale stării glicemice, nu pare fezabil
să fie folosiți toți în practica clinică reală.
Grupul de consens Tehnologii și tratamente avansate pentru diabet (ATTD) a
definit în 2019 „timpul în intervalul glicemic optim” ca un indicator al controlului
glicemic, a cărui analiză, pe lângă HbA1c,
este cea mai informativă.
În ultimele decenii, organizațiile
medicale naționale și internaționale au
avut succes în dezvoltarea, aprobarea și
diseminarea țintelor glicemice standardizate bazate pe riscul de complicații acute
și cronice. Unul dintre noii indici obținuți
cu monitorizarea continuă a glicemiei
este timpul în intervalul glicemic optim.
Comoditatea și conținutul informativ
al acestui indicator extinde foarte mult
posibilitățile de evaluare a controlului
glicemic în timpul zilei, oferind date
importante pentru luarea deciziilor
clinice zilnice. O frecvență mai scăzută a hipoglicemiei și un timp mai lung
petrecut în intervalul glicemic optim nu
numai că indică o variabilitate glicemică
mai mică, dar sugerează și un risc redus
de consecințe pe termen lung.
Se observă că componenta psihologică, teama de hipoglicemie și consecințele
acesteia, contribuie semnificativ la formarea profilului glicemic al pacientului. Frica
poate reduce motivația pacientului de a
atinge țintele glicemice, precum și aderența
la tratament. Pentru a preveni hipoglicemia, pacienții folosesc în mod deliberat

doze mai mici de insulină, subestimează
numărul de unități de pâine atunci când
calculează doza de insulină în bolus, ceea
ce duce la hiperglicemie persistentă. În
plus, teama de hipoglicemie este adesea și
cauza consumului excesiv de carbohidrați
pentru a „opri” și a preveni hipoglicemia,
chiar și cu semnele ei timpurii.
Care sunt pașii în acest domeniu
terapeutic de control al diabetului?
Alegerea optimă care nu numai că ajută
la atingerea și menținerea indicatorilor
fiziologici normali ai controlului glicemic,
dar și la reducerea riscului de hipoglicemie
și la creșterea aderenței la tratament, este
un analog bazal al insulinei cu acțiune
ultra lungă, care este reprezentată de insulina Degludec.
Acțiunea foarte lungă a medicamentului (mai mult de 42 de ore) se datorează
formării unui depozit de multihexameri
solubili în grăsimea subcutanată, care
sunt absorbiți treptat în fluxul sanguin,
oferind un profil de acțiune fără vârf și o
variabilitate mai mică a acțiunii printre alte
preparate de insulină bazală. Un beneficiu
suplimentar pentru pacienți este flexibilitatea administrării insulinei Degludec,
permițând ca momentul administrării
acesteia să fie variat cu un interval minim
de 8 ore. O libertate mai mare de dozare
îmbunătățește nu numai starea fizică, ci
și cea psihică a pacienților, și creșterea
aderenței la terapie.
Corelarea indicelui „timpului în
intervalul glicemic optim” cu incidența
complicațiilor micro și macrovasculare
ne obligă să căutăm metode de terapie
cu insulină care să reducă variabilitatea
glicemică. Studiile clinice au demonstrat
că insulina Degludec este foarte eficientă
în normalizarea și menținerea timpului în
intervalul glicemic optim și are potențialul
de a reduce riscul de complicații cronice.
Este important de menționat că, în
prezent, insulina Degludec este singura insulină cu acțiune super prelungită inclusă
în ghidurile clinice internaționale, a cărei
siguranță cardiovasculară, în comparație
cu Glargine, a fost dovedită în mod fiabil.
Un pacient care beneficiază la timp de
tratament inovativ și eficient înseamnă un
pacient care are boala bine controlată și o
calitate a vieții crescută. 

mai 2022 21

Politici
de Sănătate | PARTENERIATE PENTRU SĂNĂTATE

România,

SPRIJIN SUSȚINUT

INTERVIU CU CONF. DR. DIANA
PĂUN, CONSILIER PREZIDENȚIAL,
DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE
PUBLICĂ, ADMINISTRAȚIA
PREZIDENȚIALĂ A ROMÂNIEI

PENTRU DEZVOLTAREA DEMOCRATICĂ
ȘI PARCURSUL EUROPEAN AL

REPUBLICII MOLDOVA
România poate contribui substanțial
la avansarea proiectelor bilaterale,
în vederea dezvoltării democratice
a Republicii Moldova și a avansării
parcursului său european, spune
conf. dr. Diana Păun.
De Valentina Grigore

Sprijinul permanent pe
care România l-a acordat
Republicii Moldova în toată
această perioadă pandemică
a deschis calea spre un parteneriat
eficient. Cum poate fi dezvoltat acest
parteneriat în domeniul sănătății?
Cooperarea strânsă între România și
Republica Moldova în această perioadă
dificilă a reconfirmat relațiile speciale
existente între cele două state, precum și
apropierea care ne leagă și care a ghidat
dezvoltarea unei relații de parteneriat mult
înainte de contextul pandemic sau al crizei
umanitare determinate de agresiunea rusă
în Ucraina.
În domeniul sănătății, cadrul juridic
bilateral este unul consistent, cuprinzând
„Acordul de cooperare între Ministerul
Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul
sănătăţii şi ştiinţelor medicale”, semnat la
Bucureşti la 3 decembrie 2010 și Protocolul
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de modificare a acestuia, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014, valabil pe perioada
Acordului.
De asemenea, în domeniul medicamentelor de uz uman și al dispozitivelor medicale, există din anul 2020 un „Memorandum de Înţelegere privind cooperarea în
domeniul medicamentului și dispozitivelor
medicale între Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
din România și Agenţia Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale din Republica
Moldova”.
În același timp, trebuie amintit că
ambele state participă la activităţile din
Rețeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est
(SEEHN), rețea regională constituită în
anul 2001, precum și la Grupurile de lucru
în cadrul procedurii SEA privind Programul
Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.
Este important de menționat în acest
context proiectul „Cooperarea transfrontalieră România-Republica Moldova” care
urmărește îmbunătățirea infrastructurii
mobile de urgență pentru servicii de
resuscitare și descarcerare (SMURD),
prin creșterea nivelului de instruire și
menținerea capacității personalului
profesionist de a interveni în situații de
urgență - SMURD II”, finanțat în cadrul
Programului Operațional Comun Româ-

nia-Republica Moldova 2014-2020, care se
află în implementare și are o valoare de 10
milioane de euro.
Într-adevăr, susținerea în perioada
pandemică a fost edificatoare pentru
importanța pe care România o acordă
Parteneriatului Strategic cu Republica
Moldova. Alături de sprijinul umanitar
substanțial constând atât în echipamente
de protecție, cât și vaccinul împotriva COVID-19, România a sprijinit prin
împărtășirea de bune practici pentru
gestiunea pandemiei și pentru planificarea
fluxurilor campaniei de vaccinare în Republica Moldova.
Însă și România a primit, în contextul
acutizării crizei sanitare din noiembrie
2021, sprijinul Republicii Moldova constând în 11 medici, 11 asistenți medicali şi
10 paramedici care s-au deplasat la Leţcani
pentru a sprijini eforturile personalului
medical românesc în valul 4 al pandemiei.
Acestea reprezintă câteva din reperele
de cooperare care oferă o bază solidă a
direcțiilor de acțiune viitoare. Și cred că
dincolo de cooperarea în domenii de expertiză considerate clasice, putem avansa
cooperarea și în domenii în care România
are un potențial recunoscut internațional,
dar nu suficient promovat și explorat în
prezent, precum domeniul geriatriei și
gerontologiei. Știu că au existat contacte pe

linia ministerelor de resort acum câțiva ani
pentru schimb de experiență și instruirea
medicilor din Republica Moldova în România în domeniul geriatriei, dar și posibilitatea dezvoltării tratamentului Aslan în
Republica Moldova, pentru ca cetățenii să
beneficieze de cele mai moderne metode
de prevenire și tratament a bolilor specifice
vârstnicilor.
Care sunt prioritățile Administrației
Prezidențiale române în ceea ce privește
parteneriatul cu Republica Moldova? Care
sunt domeniile prioritare de cooperare
România - Republica Moldova?
La 32 de ani de la adoptarea Declarației
de Independență din 1991, relațiile noastre
se bucură de un cadru consolidat de
cooperare construit în baza comunității de
limbă, istorie și cultură și fundamentat pe
Parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
Caracterul special al legăturilor bilaterale, marcat, de asemenea, de influențe regionale și europene, conferă României un
interes legitim pragmatic față de integrarea
Republicii Moldova într-o zonă prosperă,
caracterizată prin stabilitate și securitate.
În acest context, dimensiunea europeană a cooperării bilaterale, latură prioritară
a agendei comune, constituie un vector
esențial al dialogului și schimburilor dintre
statele noastre.

Susținerea reciprocă strânsă în gestionarea crizei umanitare și pandemice
reprezintă o continuare a solidarității
manifestate în momente dificile de-a
lungul trecutului nostru istoric comun,
iar afinitățile care ne unesc într-o prietenie aparte vor impulsiona aprofundarea
dialogului nostru în cât mai multe domenii de interes comun.
Având în vedere aceste repere majore,
România poate contribui substanțial la
avansarea proiectelor bilaterale, în vederea dezvoltării democratice a Republicii
Moldova și a avansării parcursului său
european.
„Foaia de parcurs privind domeniile
prioritare de cooperare România – Republica Moldova”, semnată la 23 noiembrie
2021 la Palatul Cotroceni, oferă prilejul
unei abordări aplicate și cuprinzătoare a
agendei sectoriale și stabilirea unor repere solide în vederea avansării proiectelor
prioritare comune.
Criza umanitară provocată de
războiul din Ucraina va necesita soluții
urgente de ajutorare a populației
afectate. Cum pot fi sprijiniți cetățenii
din Republica Moldova care au/vor
avea nevoie de asistență din partea
României?
România a manifestat sprijin imediat
pentru a susține Republica Moldova de

fiecare dată când necesitățile au solicitat
acordarea de ajutor.
Criza umanitară declanșată de
agresiunea armată a Federației Ruse
în Ucraina, într-adevăr, aduce multe
provocări în regiune, dar cu asistență
adecvată și sprijin din partea partenerilor
europeni și internaționali acestea pot fi
gestionate adecvat.
România contribuie deja în prezent
cu asistență umanitară consistentă
pentru sprijinirea refugiaților ajunși în
Republica Moldova, cu ajutoare constând
în combustibil, resurse energetice,
produse alimentare, transporturi cu
materiale de primă necesitate.
Mai mult, România a sprijinit
Republica Moldova în gestionarea
fluxului de refugiați, organizând
coridoare verzi pentru preluarea directă,
pe cale rutieră și feroviară, de refugiați
ucraineni din Republica Moldova.
Hub-ul logistic pentru gestionarea
donațiilor internaționale pentru
Ucraina, înființat la Suceava de Comisia
Europeană sub umbrela RescEU –
Mecanismul de Protecție Civilă al
UE, deja operaționalizat în prezent,
reprezintă un punct important care, în
funcție de context, poate fi extins pentru
a acoperi multiplele nevoi de asistență
din regiune. 
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ROMÂNIA-MOLDOVA:
O RELAȚIE DINCOLO DE
ACORDURI POLITICO DIPLOMATICE
Actuala criză umanitară din Ucraina a implicat în egală măsură România și Republica
Moldova, care au sprijinit direct refugiții. În criza medicală anterioară, cele două state
au colaborat, ajutorându-se reciproc. „Relația dintre România și Republica Moldova este
puternică, profundă, iar aceasta nu este doar o percepție personală, deoarece faptele au
demonstrat că vorbim despre o relație care depășește legăturile create prin planurile de
acțiune sau acordurile politico-diplomatice încheiate în vederea consolidării colaborării
celor două state în domeniul sănătății”, afirmă dr. Nelu Tătaru.

INTERVIU CU DR. NELU
TĂTARU, PREȘEDINTELE
COMISIEI PENTRU
SĂNĂTATE ȘI FAMILIE DIN
CAMERA DEPUTAȚILOR,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

de Valentina Grigore

Ați fost membru al
Comisiei comune pentru
integrare europeană dintre
Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova, apoi
ministru al Sănătății, Președinte al
Comisiei pentru Sănătate și familie din
Camera Deputaților, poziții în care ați
avut întâlniri cu oficiali de rang înalt
din Republica Moldova. Cum ați aprecia
evoluția relației dintre cele două țări în
domeniul sănătății?
Cred cu tărie că istoria comună,
limba, cultura și valorile pe care le
împărtășim nu au permis estomparea
sentimentului de apartenență creat
între cele două popoare de-a lungul
timpului. Se spune că situațiile de criză
relevă adevărații prieteni, și tocmai acest
sentiment de apartenență a însuflețit
acțiunile umanitare prin care am sprijinit
Republica Moldova, stat prieten al României, pentru a putea depăși criza sanitară
provocată de pandemie. Trebuie sublini-
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at faptul că ajutorul a fost reciproc- România a ajutat Moldova și a fost ajutată,
la rândul său, pentru a trata bolnavii cu
forme severe ale bolii.
Recent am fost martorii unui pas istoric
făcut de către Republica Moldova - semnarea documentului de aderare la Uniunea
Europeană. Chiar dacă această decizie
este rezultatul unui context socio-politic dramatic, Republica Moldova merită
susținerea și aprecierea României și a tuturor statelor membre U.E., pentru determinarea sa de a urma calea europeană.
Nu putem trece cu vederea hotărârea
cu care Republica Moldova acționează,
în această perioadă de maximă încordare socială, pentru a deveni un actor
pro-european relevant pe scena politică
internațională. Grație dobândirii acestui
statut privilegiat, parteneriatele strategice
în domeniul sănătății încheiate atât cu
România, cât și cu celelalte state membre,
vor putea dobândi noi valențe și vor atinge
un nivel mai înalt de complexitate.

Schimburile de experiență în domeniul
medical, acordurile și planurile bilaterale
nu vor mai fi limitate de lipsa calității de
membru U.E. a Republicii Moldova, iar
acțiunile strategice desfășurate în comun
cu statul român vor deveni mai efervescente și productive pentru ambele părți
interesate de progresul medicinei, de alinierea condițiilor de tratament și a actului
medical oferit la standardele comunitare.
Republica Moldova va cunoaște
beneficiile integrării europene, la nivelul
tuturor sectoarelor de activitate, cu precădere în cel al sănătății, deoarece criza
pandemică ne-a demonstrat că dezvoltarea acestuia din urmă trebuie să rămână
prioritară, în viitor, pentru toate statele
europene.
Sentimentul de apartenență la cultura
românească va fi dublat, în cazul Republicii Moldova, de apartenența la cultura
europeană, va cunoaște pe deplin, în caz
de nevoie, solidaritatea statelor membre,
putând conta întotdeauna pe sprijinul

oferit de România, ca stat membru al U.E.
și ca stat-prieten.
„E ca pe front.... Se moare! Se întâmplă!”
spuneați într-o postare pe FB, în
octombrie anul trecut în contextul
situației pandemice de la acel moment
din România. Iată că acum, la doar câteva
luni, nu departe de granițele României și
Moldovei, chiar se întâmplă – se moare
pe front! Există, la nivel parlamentar,
inițiative de colaborare între cele două
țări în domeniul medical/al sănătății în
posibile situații cauzate de această criză?
Fără îndoială, trăim vremuri care vor
lăsa o puternică amprentă în istorie prin
duritatea și complexitatea pericolelor cărora suntem nevoiți să le facem față. Am dus
o luptă anevoioasă cu pandemia de COVID-19, care a pus o presiune uriașă asupra
tuturor sistemelor de sănătate ale lumii
și ne-a schimbat în totalitate percepția
asupra normalității, iar acum suntem
martorii tăcuți ai unei crize umanitare fără
precedent pe teritoriul european.

Dinamica evenimentelor de la
granițele României pare tot mai greu de
controlat, iar viitorul este din ce în ce mai
dificil de anticipat.
De mai bine de doi ani în jurul nostru se
întâmplă adevărate drame, problemele personale cu care ne confruntam anterior au
fost înlocuite de amenințări epidemiologice
sau de securitate care dobândesc dimensiuni sociale, regionale sau chiar mondiale.
România și Republica Moldova au
încheiat la Chișinău, la data de 21 februarie
2014, un Acord privind ajutorul reciproc
pentru intervențiile transfrontaliere în caz
de urgențe medicale, document care constituie de aproape un deceniu, baza legală a
acțiunilor comune de suport medical.
Am putut observa și pe timpul celor
doi ani de pandemie, cum documentul
menționat anterior a dat expresie măsurilor de solidaritate executate la nivelul
celor două state și cu siguranță, în cazul în
care conflictul va depăși granițele Ucrainei,
Acordul privind ajutorul reciproc în caz de

urgențe medicale va constitui din nou baza
legală a suportului pe care țara noastră i-l
va acorda Republicii Moldova.
În acest context care ar trebui să fie
prioritățile pe termen scurt în ceea ce
privește relația de parteneriat România –
Moldova în domeniul sănătății?
Chiar dacă este dificil de admis, criza
umanitară generată de conflictul care se
desfășoară în prezent pe teritoriul Ucrainei
a creat o situație delicată atât pentru
România, cât și pentru Republica Moldova,
deoarece statele sunt implicate direct în
sprijinirea refugiaților. Pe lângă faptul că
acești oameni depășesc, poate, cea mai
dramatică perioadă a vieții lor, unii dintre
ei au nevoie de asistență medicală de
urgență, iar alții necesită îngrijiri medicale
de specialitate, în funcție de bolile cronice
sau afecțiunile pe care le prezintă.
Consider că, pe termen scurt, perspectivele privind parteneriatul RomâniaMoldova ar trebui să graviteze în jurul
gestionării cu profesionalism a pacienților
ucraineni care au nevoie de îngrijire medicală, astfel încât cele două state să poată
răspunde cu promptitudine nevoilor lor.
Actuala criză umanitară vine pe fondul
unor sisteme de sănătate deja slăbite de
presiunea exercitată asupra lor, timp de
doi ani, de pandemie. Tocmai de aceea,
eforturile noastre comune trebuie să se
concentreze, cu precădere, pe consolidarea
acestei relații de colaborare în cazul în care
situația va degenera și mai mult, iar fluxul
de pacienți va depăși capacitatea noastră
de a face față crizei.
Analizând actuala criză umanitară din
perspectivă medicală, cred cu tărie că vom
putea reuși să ușurăm suferința acestor
oameni și, la fel ca în cazul crizei provocate de pandemie, împreună vom oferi un
exemplu de solidaritate și empatie.
Doresc să-mi exprim considerația
pentru alegerea Republicii Moldova de a
face primul pas spre a fi parte a uniunii
europene a sănătății, care prin prezența sa
și a celorlalte state care au făcut demersuri
în acest sens, va deveni și mai puternică.
Îmi doresc ca prin acest pas istoric pentru Republica Moldova, relațiile bilaterale
existente în domeniul sănătății să devină
mai strânse și mai complexe atât pe termen
scurt, cât și lung. 
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DEMONSTRAȚIA
DE UMANITATE
A UNEI ȚĂRI MICI,
DAR CU INIMĂ MARE

Dr. Hans Kluge: „Toți
angajații din sistemul
de sănătate sunt eroi”
Aflat în vizită la Chișinău, directorul regional pentru Europa al Organizației
Mondiale a Sănătății, dr. Hans Kluge, a mulțumit personalului medical
și, în general, angajaților din sistemul de sănătate din Republica Moldova
pentru implicarea, devotamentul și profesionalismul lor manifestat în
ultimii doi ani de pandemie, precum și în cazul crizei umanitare provocată
de conflictul militar din Ucraina.
De Bogdan Guță
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„Până în prezent, 368.000 de persoane au
intrat în Moldova din Ucraina. Prioritatea
noastră este să ajutăm, să ne asigurăm
că și toate țările implicate în răspunsul
umanitar au infrastructura de sănătate,
resursele și expertiza necesare pentru a
face față acestei provocări”, a declarat dr.
Hans Kluge pe o rețea de socializare în
ziua vizitei la Chișinău, 22 martie 2022.
Chiar dacă infrastructura de sănătate a
Moldovei a fost puternic afectată după doi
ani de pandemia de COVID-19, s-a dovedit
că „Republica Moldova este o țară mică,
dar are o inimă și un spirit enorm. Noi, cei
la OMS, suntem extrem de recunoscători
Republicii Moldova, Guvernului și
poporului său pentru tot ce au făcut și
pentru ce vor continua să facă. Vreau să le
mulțumesc oamenilor care oferă asistență
refugiaților din Ucraina în perioade de
criză. Ei ne demonstrează umanitate și
noi trebuie să valorificăm acest lucru”, a
spus directorul Biroului Regional pentru
Europa al OMS.
Potrivit ministrului sănătății, Ala
Nemerenco, „această criză umanitară este
fără precedent. Țara noastră a primit și
găzduit cel mai mare număr de refugiați
per capita din regiune. O mare parte
dintre aceștia, după un drum istovitor,
aveau nevoie și de asistență medicală.
Astfel, Ministerul Sănătății a creat în
regim de urgență echipe medicale la
fiecare punct de trecere a frontierei și
în centrele de plasament temporar”.
În contextul crizei refugiaților, OMS,
cu suportul Uniunii Europene, a donat
Republicii Moldova un lot de o tonă de
medicamente și produse medicale și
un alt lot de opt tone de medicamente,
consumabile și truse medicale, dar și teste
rapide pentru depistarea SARS-CoV-2.
OMS a asigurat un suport consistent
Republicii Moldova și în perioada anilor
2020-2022, pentru prevenirea și controlul
pandemiei de COVID-19, oferind asistență
tehnică și donații esențiale sub formă
de dispozitive medicale, echipament
individual de protecție, medicamente,
consumabile etc., în valoare totală de
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COVID-19. Cetățenii Ucrainei au fost
vaccinați la un nivel de 1 din 3 și, de
aceea, este important să continuăm
vaccinarea acestora, inclusiv imunizarea
cu privire la alte boli transmisibile, cum
ar fi poliomielita, tuberculoza, HIV/
SIDA. Din experiența noastră din crizele
migraționale precedente, considerăm că
aceste persoane nu pot fi tratate ca fiind
un pericol pentru sănătatea populației
gazdă, a țărilor în care ei vin”. Dr. Kluge a
explicat ce înseamnă acest lucru pentru
țara gazdă: în primul rând, este necesară
o creștere a resurselor financiare alocate
Ministerului Sănătății, pentru că această
migrație cauzează o povară financiară,
apoi este necesară o armonizare a
protocoalelor de tratament, aceasta fiind
o regulă a OMS care ușurează procedura
de urmărire a medicamentelor incluse în
tratamentul persoanelor care se refugiază
și accesul lor pe piața țării gazdă.
circa 50 de milioane de lei. Oficialii de
la Chișinău și-au exprimat, la rândul lor,
mulțumirea și aprecierea pentru sprijinul
arătat de OMS: „Am mulțumit OMS
pentru implicarea în acțiunile de răspuns
la pandemia de COVID-19 și am subliniat
necesitatea de asigurare gratuită cât mai
rapidă cu vaccin a Republicii Moldova
prin platforma COVAX – pentru 20% din
populația țării, așa cum s-a planificat”,
a spus Maia Sandu, președinta țării.
De asemenea, Natalia Gavrilița, șefa
executivului de la Chișinău, a mulțumit
reprezentantului OMS pentru contribuția
semnificativă în procesul de gestionare a
crizei umanitare: „Colaborarea cu OMS
rămâne a fi una importantă și consistentă.
Ne dorim și în continuare o conlucrare
productivă, orientată spre consolidarea pe
termen lung a sistemului de sănătate din
Republica Moldova”.

UN SISTEM DE SĂNĂTATE
CONSOLIDAT
Vorbind despre obiectivele vizitei
sale la Chișinău, dr. Hans Kluge a ținut
să sublinieze: „În toate discuțiile pe care
le am cu donatorii în sprijinul Republicii
Moldova, inclusiv UE, accentuez că țara
are nevoie de asistență urgentă, deoarece
îi sunt afectate toate resursele de care

dispune, după doi ani de pandemie, când
au fost deja la limită. Al doilea obiectiv
al misiunii mele în Republica Moldova
este de a discuta și de a conveni asupra
unui program de consolidare a sistemului
de sănătate din Moldova. Avem nevoie
să găsim acel echilibru între oferirea
asistenței medicale pentru refugiați,
precum și pentru cetățenii Republicii
Moldova. Vom face tot ce ne stă în puteri
pentru a spori calitatea actului medical, a
face mai accesibile medicamentele întregii
populații și a asigura accesul la sănătatea
primară, inclusiv în zonele rurale”.
Referindu-se la riscurile de sănătate
publică generate de criza persoanelor
care au migrat din Ucraina, oficialul OMS
a declarat că „ar grupa în trei categorii
necesitățile medicale ale refugiaților: în
primul rând, vorbim de necesitatea unui
sprijin psiho-social, deoarece persoanele
acestea au trecut prin suferințe foarte
mari, copiii au fost despărțiți de părinți
și de aceea există o problemă mare de
sănătate mentală; sunt apoi necesitățile
impuse de bolile netransmisibile – cum
ar fi hipertensiunea arterială, bolile
cardiovasculare, diabetul –, dar și cele
impuse de întreruperea tratamentului
pentru toate acestea din cauza războiului;
un al treilea grup de necesități se referă
la bolile transmisibile și, în special, la

SPERANȚĂ – VIGILENȚĂ –
SOLIDARITATE INTERNAȚIONALĂ
În ceea ce privește criza provocată de
pandemia de COVID-19, dr. Hans Kluge a
mulțumit UE „care a acceptat să includă
Moldova și țările din Estul Europei în
procedura de achiziții comune pentru
medicamente antivirale” și a amintit ce ar
trebui să facă toate statele în această perioadă: să aibă grijă de situația post COVID,
așa-numitul long COVID, să aibă grijă de
pacienții care nu au beneficiat de unele
servicii medicale – întreruperea tratamentelor, screening pentru cancer, intervenții
chirurgicale, din cauza pandemiei. În
finalul declarației sale, directorul OMS
Regiunea Europa a enumerat „cele trei
cuvinte importante: speranță – vigilență –
solidaritate internațională!”. 

SURSE:
https://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/statements-and-speeches/2022/
statement-who-health-care-provision-for-civilians-within-and-refugees-beyond-ukraineour-priority
https://msmps.gov.md/comunicare/ministrulsanatatii-a-sustinut-o-conferinta-de-presa-impreuna-cu-directorul-biroului-regional-pentrueuropa-al-organizatiei-mondiale-a-sanatatii/
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Consolidarea
protecției sociale
INSTRUMENT DE PROMOVARE
A CREȘTERII ECONOMICE
Un sistem de protecţie socială
eficient ar asigura o viaţă decentă
tuturor membrilor societăţii.
Asigurarea protecției sociale
echitabile este o sarcină prioritară
a Ministerului Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova.
Despre direcțiile strategice de
acțiune, provocările majore cu
care se confruntă sistemul social
și prioritățile ministerului pentru
perioada următoare, a relatat
Vasile Cușca, Secretarul de Stat
al Ministerul Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova.

INTERVIU CU VASILE
CUȘCA, SECRETAR DE STAT,
MINISTERUL MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA

De Elena Roșca

Care sunt direcțiile
strategice de acțiune
ale Ministerului Muncii
și Protecției Sociale al
Republicii Moldova în domeniul
protecției sociale a familiilor cu venituri
mici, a vârstnicilor și a veteranilor?
Programul de ajutor social este o componentă esențială a sistemului de protecție
socială a categoriilor vulnerabile. De aceea,
noi ne propunem să îl îmbunătățim astfel
încât să acopere mai multe familii defavorizate, familii cu copii, care astăzi nu beneficiază de ajutor social. Totodată, ne dorim
să eficientizăm acordarea ajutorului social,
printr-o direcționare mai țintită a familiilor
vulnerabile. În acest sens, a fost promovată
și aprobată deja o modificare legislativă
care prevede măsuri de îmbunătățire a
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Programului de ajutor social, iar în prezent
lucrăm la modificarea cadrului normativ
care stabilește mecanismul de implementare a prevederilor menționate.
Un alt aspect important pe care îl
putem menționa la capitolul protecției
sociale a persoanelor în etate este creșterea
pensiei minime pentru limită de vârstă,
care în ultimul an a fost semnificativă,
practic dublându-se. În continuare ne vom
axa pe creșterea acestor prestații, dar și pe
dezvoltarea unor servicii sociale importante pentru categoriile vulnerabile.
Recent a fost prezentat în Parlament
Proiectul Programului Național pentru
Protecția Copilului pe anii 2022-2026.
Ce reflectă acesta?
Țin să subliniez că nu vorbim despre un
proiect de lege, dar despre un proiect de

Hotărâre de Guvern, care a fost elaborat de
către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la momentul actual se află în proces de
examinare și avizare de către autoritățile
de resort. Noul Program Național pentru
Protecția Copilului pe anii 2022 – 2026 este
ancorat în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și va constitui o continuare firească a
activităților anterior demarate în domeniul
protecției copilului.
Problemele abordate de Programul
național nu sunt noi și tocmai din acest
motiv necesită o schimbare de paradigmă
a intervenției. Astfel, cele trei obiective
generale propuse oferă o altă abordare
a procesului de stabilire a priorităților
de dezvoltare a sistemului de protecție
a copilului – una bazată pe impact prin
evidențe, instituții puternice, societate

informată și activă, precum și capacități
consolidate de reacție eficientă. Această abordare pune în centrul schimbării
copilul și interesul lui superior: necesitatea ajustării rapide a cadrului normativ,
ce ar facilita reacția promptă a sistemului
la nevoile copilului și susținerea lui în
depășirea situațiilor de criză.
Ministerul Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova se ocupă
actualmente de protecția socială a
refugiaților, la fel cum se ocupă de
propriii cetățeni. Cum este gestionată
această criză umanitară?
Încă de la începutul conflictului în țara
vecină, am întreprins toate măsurile necesare ca să-i asigurăm pe refugiați cu cele
necesare: adăpost, alimente, bani, ajutoare
umanitare, alte măsuri de asistență socială.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
de comun cu Agenția Națională Asistență
Socială, a autorizat peste 100 de centre
de plasament în toată țara. Suplimentar,
le-am oferit posibilitatea să se angajeze
ușor, fără permis de muncă și alte acte pe
care, în mod normal, trebuie să le prezinte
străinii. De asemenea, copiii refugiaților
au acces la educație. Evident, ne-au ajutat
financiar și umanitar mai multe state și
organizații internaționale ca să gestionăm
eficient criza refugiaților. Au contribuit
cu ajutoare financiare și diferite bunuri,
produse cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, cărora le mulțumim
din suflet pentru solidaritate și implicare.
Aproximativ 90% dintre refugiați se află în
familii sau pe cont propriu. Ei beneficiază
de suport financiar din partea Înaltului
Comisariat al ONU pentru refugiați. Totodată, sunt susținute financiar, în cadrul
Programului Alimentar Mondial, familiile
de moldoveni care au găzduit refugiați.
Nemijlocit, pentru persoanele cu
dizabilități, refugiate din Ucraina, Ministerul a asigurat rezervarea permanentă de
locuri disponibile pentru cazarea acestora.
Suplimentar, aceste persoane au putut
beneficia de suport din partea Serviciului
de asistență telefonică gratuită pentru
persoane cu dizabilități – 080010808, care
este funcțional 24/24. Astfel, pe parcursul
lunilor februarie-mai, s-a oferit suport
pentru circa 80 de persoane cu dizabilități,
refugiate din Ucraina și pentru membri ai
familiilor acestora.
Care sunt prioritățile Ministerului
Muncii și Protecției Sociale pentru
perioada următoare privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități?
În anul 2010, Republica Moldova a
ratificat Convenția ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, prin care au
fost consemnate drepturile persoanelor cu
dizabilități în toate domeniile vieții sociale,
inclusiv: protecție socială, asistență medicală, reabilitare, educație, muncă, viață
publică, mediul fizic, transport, tehnologii
şi sisteme informaționale, de comunicare
şi alte utilități şi servicii la care are acces
publicul larg.
De curând, a fost ratificat și Protocolul Opțional la Convenția Organizației
Națiunilor Unite privind drepturile per-

soanelor cu dizabilități, care oferă pârghii
suplimentare persoanelor cu dizabilități de
a-și apăra drepturile.
Politicile Ministerului în domeniu
sunt orientate în continuare spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme
de protecție socială a persoanelor cu
dizabilităţi, pentru asigurarea respectării
drepturilor, accesului acestora la prestații
și servicii sociale, de ocupare în câmpul
muncii, de reabilitare ș.a.
Care sunt domeniile prioritare ale
ministerului din care faceți parte în
relația cu România?
Republica Moldova și România au
semnat la București un acord în domeniul
securității sociale, pe 27 aprilie 2010, care
a intrat în vigoare la 1 septembrie 2011.
În baza acestui document, a fost stabilit
dreptul la o serie de prestații sociale pentru
persoanele care sunt sau au fost asigurate
în conformitate cu legislația ambelor state
sau a unuia dintre statele parte la acord.
În baza Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securității
sociale au fost stabilite în total 342 de
prestații sociale, dintre care: 306 pensii
pentru limită de vârstă, 31 de pensii de
dizabilitate, 4 pensii de urmaș și 1 ajutor
de deces.
Ne propunem să intensificăm colaborarea noastră cu România și în acest sens
ne vom concentra în perioada următoare
pe realizarea unui schimb de experiență
și bune practici privind instruirea personalului în vederea sporirii competențelor
profesionale în scopul asigurării persoanelor cu dizabilități cu servicii și produse de
asistență calitative. Vom realiza un schimb
de experiență în sfera implementării politicilor active în domeniul ocupării forței
de muncă, prin organizarea de vizite de
studiu, ateliere de lucru interinstituționale,
conferințe. Există un schimb de bune practici între Inspectoratul de Stat al Muncii
din Republica Moldova și Inspecția Muncii
din România, precum și între Inspecția
Socială din Republica Moldova și Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
din România, cu care am încheiat protocoale de cooperare. Urmează a fi lansat un
dialog în vederea negocierii și încheierii
unui tratat bilateral cu privire la mobilitatea profesională a tinerilor. 
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Lituania - susținător
puternic al aspirațiilor
Republicii Moldova spre
parcursul european
„Lituania rămâne un susținător puternic al aspirațiilor Republicii Moldova
de a deveni membru al familiei europene. Suntem gata să împărtășim
experiența noastră și să oferim asistența tehnică necesară. Ca prim pas
pentru implementarea Memorandumului semnat la 07.12.2021, Lituania va
aloca Republicii Moldova 350 de mii de euro. Republica Moldova a fost prima
țară care a recunoscut independența Lituaniei față de Uniunea Sovietică
în 1990. Aveam foarte mare nevoie de acest sprijin. Ne amintim de asta și
apreciem foarte mult.” – Excelența Sa KESTUTIS KUDZMANAS,
Ambasador al Lituaniei în Republica Moldova.

INTERVIU CU
KESTUTIS
KUDZMANAS,
AMBASADOR
AL LITUANIEI
ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

de Elena RoȘca

Lituania este un bun
exemplu pentru Republica
Moldova în procesul
de modernizare și
democratizare, dar și un susținător al
țării noastre. Ați putea spune mai multe
despre aceste inițiative?
Sprijinul Lituaniei pentru Republica
Moldova vizează punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Asociere UE-Moldova (AA/DCFTA), care a intrat în vigoare
la 1 iulie 2016, inclusiv prevederile acestuia
privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), consolidarea
reformelor și menținerea aspirațiilor de
integrare europeană a Moldovei.
În urma alegerilor prezidențiale din 11
noiembrie 2020 și a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Moldova
are un moment politic favorabil pentru
a accelera reformele pro-europene și a
realiza progrese ireversibile cu Uniunea
Europeană.
Lituania este interesată de a sprijini
Republica Moldova pe calea dezvoltării
europene, a accelerării reformelor, consoli-
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dării sprijinului pentru implementarea AA/
ZLSAC, creșterii vizibilității valorii adăugate
a Uniunii Europene pentru populație, integrării sectoriale mai profunde și integrării
în piața internă a Uniunii Europene.
De-a lungul anilor, Lituania oferă suport
și împărtășește în mod activ experiența cu
Republica Moldova, în special în sectorul public, în implementarea reformelor
politice, economice și sociale și în consolidarea dezvoltării democratice a societății.
Folosind mecanismele de sprijin ale donatorilor internaționali, Lituania efectuează
transferul expertizei privind modelele de
funcționare și soluțiile inovatoare pentru
implementarea reformelor în Republica
Moldova, promovarea cooperării bilaterale
între instituțiile lituaniene, identificarea
nevoilor specifice în fiecare sector, trimiterea experților lituanieni la instituțiile
moldovenești și fortificarea capacităților
pentru pregătirea reprezentanților
instituțiilor moldovenești.
De asemenea, Lituania oferă suport Republicii Moldova în utilizarea instrumentelor multilaterale, de ex. Fondul E5P (Eastern

Europe Energy Efficiency and Environment
Partnership), care implementează proiecte
importante de infrastructură și mediu.
Obiectivele strategice ale Lituaniei de
cooperare pentru dezvoltare se bazează pe
nevoile Republicii Moldova, pe Programul
Guvernului Lituaniei și pe prioritățile politicii de vecinătate a Uniunii Europene.
Lituania este implicată activ în proiectele Twinning (de înfrățire) ale Uniunii
Europene în Moldova. Între 2010–2021,
instituțiile lituaniene au câștigat 12 selecții
de proiecte în domeniile guvernanței
corporative și managementului riscului în
sectorul financiar (2021 împreună cu RO/
NL), siguranța alimentară (2020 împreună
cu AT/PL), eficiența formării profesionale
(2018 împreună cu FI/EE), combaterea
spălării banilor și anticorupție (2018 împreună cu PL/DE; 2017 RO/FI), modernizarea poliției și vamă (2018 cu PL; 2017 cu
IT), sistemul medical și farmaceutic (2016
cu PL), siguranța alimentelor (2016 împreună cu LV/SE), modernizarea sistemului
de serviciu public (2014 LT), consolidarea
sistemului veterinar (2010 cu Marea Brita-

nie) și protecția consumatorilor (2010 cu
Marea Britanie).
În perioada anilor 2006 și 2021,
Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei
a finanțat implementarea a 144 de proiecte
în Moldova, cu un buget de peste 1,1 milioane de euro.
În acest an, Republica Moldova va
primi 350 000 EURO pentru consolidarea
capacităților instituționale pentru a susține
eforturile de reformă în Moldova.
Ați putea oferi mai multe detalii despre
pachetul de asistență umanitară pe care
Lituania l-a oferit Republicii Moldova ca
răspuns la pandemia COVID-19?
La 14 mai 2020, un lot de echipamente
de protecție de fabricație lituaniană necesare pentru combaterea COVID-19 au fost
livrate Moldovei, Armeniei și Georgiei. Astfel, 10 500 de ecrane de protecție fabricate
în Lituania (JSC Baltic imprimare digitală
și JSC Medienos) au fost donate pentru
lucrătorii medicali din Republica Moldova.
Această marfă umanitară a fost transportată în Moldova, Armenia și Georgia de către
Forțele Aeriene Lituaniene.

De asemenea, Lituania a donat Republicii Moldova două loturi a câte 11 000
și 26 500 de doze de vaccin AstraZeneca
(Vaxzevria). Moldova a devenit prima țară
din regiunea europeană care a primit vaccin
COVID-19 din inițiativa COVAX. Uniunea
Europeană este principalul sponsor al
platformei COVAX, contribuind cu peste
2,2 miliarde EURO. Lituania participă, de
asemenea, la COVAX.
Ambasada Lituaniei activează în
calitate de Punct de Contact NATO în
Republica Moldova. Ce fel de sprijin
a coordonat Centrul Euro-Atlantic de
Coordonare a Răspunsului la Dezastre
al NATO în urma cererii de asistență a
Moldovei?
Cel mai recent sprijin pe care NATO l-a
oferit Moldovei prin Centrul Euro-Atlantic
de Coordonare a Răspunsului la Dezastre a
fost suplinirea cererii Moldovei de asistență
internațională ca răspuns la pandemia
COVID-19. Alianța a livrat materiale și
echipamente medicale, cum ar fi ventilatoare, măști FFP2 și costume de unică
folosință. Primul lot de ajutor umanitar

din partea NATO, care a constat din 25
000 de costume de protecție biologică de
unică folosință, a fost înmânat Guvernului
Republicii Moldova pe 24 februarie 2021.
Al doilea lot de ajutor umanitar al NATO
pentru combaterea pandemiei de Covid-19,
care a constituit 100 000 de măști FFP2
de unică folosință, în valoare de 190 000
USD a fost predată Republicii Moldova în
prezența Președintelui Republicii Moldova
pe 23 martie 2022.
Asistența acordată până acum Moldovei de către NATO este estimată la 1,9
milioane de euro. Totuși, această cifră nu
reflectă întregul efort, întrucât un număr
mare de aliați au oferit sprijin Republicii Moldova prin contribuții proprii, de
exemplu, Ungaria, Luxemburg și România
au asigurat transportul. În plus, statele
membre ale NATO au oferit și o asistență
semnificativă la nivel bilateral, inclusiv
țara mea, Lituania.
Republica Moldova și NATO sunt
parteneri apropiați de aproape 30 de ani,
întotdeauna cu respectarea deplină a
neutralității constituționale a Republicii Moldova și cu sprijin deplin pentru
integritatea teritorială și suveranitatea
acesteia.
Moldova se confruntă cu o mare
provocare de a accepta refugiați,
deoarece nu este o țară puternică din
punct de vedere economic. Guvernul
Lituaniei a luat o serie de decizii privind
ajutorul umanitar nu numai pentru
Ucraina, ci și pentru Moldova. Ați putea
oferi mai multe detalii în acest sens?
Lituania a contribuit deja cu 750 000
EUR la bugetul Moldovei pentru a sprijini
eforturile Guvernului de a face față fluxului
de refugiați din Ucraina. Comunitatea
donatorilor și Guvernul Republicii Moldova
recunosc că asistența financiară este una
dintre cele mai eficiente modalități de a
ajuta Moldova în situația actuală.
Lituania este, de asemenea, pregătită
să accepte 2 000 de refugiați din Ucraina
care se află în prezent în Moldova. Primele trei autobuze cu refugiați ucraineni
din Chișinău au plecat deja spre Lituania
(peste 100 de refugiați). Aș dori să subliniez
cooperarea excelentă cu Oficiul pentru
Migrație și Azil din Moldova în organizarea
călătoriei refugiaților în Lituania. 
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furnizarea acestor servicii. De asemenea, este imperios necesară planificarea
adecvată a resurselor necesare pentru
controlul cancerului pe termen mediu
și lung pentru a reduce variabilitatea
accesului și calității serviciilor furnizate
pentru cancer.

CANCERUL
o provocare
reală
Cancerul reprezintă o problemă majoră de
sănătate publică al cărui impact negativ se
evidențiază în special în mortalitate evitabilă,
dizabilitate și costuri societale majore pentru
populația din România.
de Dr. Adrian Pană

Absența educației pentru
sănătate, performanța
redusă a programelor de
vaccinare (în special
pentru HPV) și screening (pentru
cancerul de col uterin), subfinanțarea
cronică a intervențiilor preventive,
lipsa depistării precoce, diagnosticarea
în stadii avansate de boală, fragmentarea
serviciilor de sănătate furnizate,
accesul inechitabil la servicii oncologice
și variabilitatea calității acestora
contribuie sinergic la impactul negativ
al cancerului în România.
În prezent există un interes
substanțial atât la nivel European
(European Beating Cancer Plan ), cât
și la nivel național (Planul Național
de Combatere a Cancerului , inițiativa
Împreună Învingem Cancerul ) pentru
o abordare mai sistematică a luptei
împotriva cancerului. Pentru a obține
rezultatele așteptate, această abordare
trebuie să țină cont de următoarele
sugestii:
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1
REORGANIZAREA SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL – în prezent, există
diferențe substanțiale între raportările
periodice din sistemul de sănătate pentru
datele de morbiditate și mortalitate prin
cancer și estimările din surse externe
(Globocan – Cancer today). Având în vedere, că datele de morbiditate, mortalitate și supraviețuire sunt esențiale pentru
fundamentarea politicilor de luptă împotriva cancerului, este necesară redefinirea fluxurilor informaționale, a seturilor
de date specifice și a nomenclatoarelor
de date pentru fiecare tip de cancer astfel
încât registrele populaționale de cancer
la nivel regional să devină funcționale.
De asemenea, este necesară colectarea și
validarea datelor de utilizare a serviciilor
de sănătate pentru cancer și a costurilor
asociate acestora, precum și a datelor
clinice relevante. Aceste informații sunt

necesare pentru monitorizarea traseului
pacienților cu cancer, a monitorizării
variabilității și calității serviciilor furnizate și pentru funcționalitatea registrelor
specifice pentru diferite tipuri de cancer.
Toate informațiile menționate mai sus
sunt esențiale pentru fundamentarea
politicii de control al cancerului.

2
CATAGRAFIEREA RESURSELOR
NECESARE – în prezent, nu există o
situație actualizată referitoare la disponibilitatea diferiților furnizori care
oferă servicii de sănătate pentru cancer
la nivel teritorial și în baza căreia să se
realizeze traseele specifice pentru fiecare
tip de cancer la acest nivel. Este esențială
catagrafierea furnizorilor de servicii
pentru cancer pentru toate domeniile de
asistență medicală și pentru serviciile
conexe, a tehnologiilor medicale disponibile și a resursei umane implicate în

3
INTERVENȚII STRATEGICE DE
PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII – în prezent, educația pentru sănătate și promovarea sănătății sunt activități punctuale,
subfinanțate cronic și al căror impact nu
este măsurat sau evaluat. Este necesară o
abordare sistematică a acestui domeniu
în care activitățile curente vor fi înlocuite cu intervenții strategice care vizează
învățarea comportamentelor sănătoase,
schimbarea comportamentelor de risc și
implicarea activă a cetățeanului în deciziile referitoare la propria sănătate.

4
INTERVENȚII PREVENTIVE
ESENȚIALE – în prezent, intervențiile
preventive sunt limitate la vaccinare
(HVB, HPV) și screening pentru cancerul
de col uterin, ambele intervenții având
un grad redus de utilizare și acceptabilitate. Recent a început pilotarea unor
programe populaționale de screening
la nivel regional pentru cancerul de col
uterin, cancerul colorectal și cancerul de
sân. Este imperios necesară extinderea
screeningurilor populaționale pentru
cancer la nivel național, introducerea
screeningului pentru cancerul bronhopulmonar și cancerul de prostată și
stimularea depistării precoce a bolii
oncologice.

5
DIAGNOSTIC ADECVAT ȘI ÎN TIMP
UTIL – în prezent, durata medie de
așteptare a diagnosticului de precizie
pentru cancer este variabilă și dependentă de domiciliul pacientului, disponibili-

tatea resurselor diagnostice în
zona respectivă, bugetul fondului de
asigurări de sănătate și resursele
financiare ale pacientului. Maparea
resurselor la nivel teritorial, definirea
traseului pacientului pentru diferite
tipuri de cancer și stabilirea timpilor
optimi de așteptare pentru diagnostic
vor avea ca efect scăderea duratei de
timp până la stabilirea diagnosticului
de precizie și începerea tratamentului.
Utilizarea comisiei multidisciplinare
(tumor board) pentru decizia referitoare
la secvențele de tratament este esențială
pentru îmbunătățirea supraviețuirii
pacientului cu cancer.

6
ACCES OPTIM LA TRATAMENT
DE CALITATE – în prezent, accesul la
tratament este fragmentat, variabil și
dependent de domiciliul pacientului,
disponibilitatea resurselor terapeutice
în zona respectivă și bugetul fondului
de asigurări de sănătate. Nu există o
modalitate obiectivă și transparentă de a
cuantifica rezultatele tratamentului efectuat și de a compara diferitele scheme
terapeutice. Este esențială actualizarea
regulată a tuturor instrumentelor de
standardizare clinică și monitorizarea
implementării acestora pentru a putea
măsura valoarea adăugată a terapiilor
administrate.

7
MONITORIZARE ADECVATĂ – marea
majoritate a pacienților cu cancer rămân
într-o formă de monitorizare a bolii
oncologice în cadrul centrului oncologic
unde a avut loc sesiunea de tratament
oncologic. Cu toate acestea, modalitatea
în care se efectuează monitorizarea bolii
oncologice este extrem de variabilă la
nivel național și ea se reflectă în costuri
adiționale pentru sistemul de sănătate
și posibil în reducerea supraviețuirii pe
termen lung. Este necesară dezvoltarea
protocoalelor de monitorizare a bolii
oncologice, monitorizarea implementării

acestora și cuantificarea efectelor
pozitive ale supravegherii active a
cancerului.

8
SUPORT ȘI RE-INSERȚIE
SOCIALĂ – această componentă
lipsește aproape în totalitate din
serviciile oferite pacienților cu cancer
sau aparținătorilor acestora. Este
imperios necesar ca aceste servicii
(psiho-oncologie, onco-nutriție etc.) să
se dezvolte rapid și să fie integrate în
continuumul îngrijirilor pentru cancer
deoarece au impact pozitiv substanțial în
creșterea calității vieții pacienților
cu cancer.

9
SERVICII DE PALEAȚIE ADECVATE
– în prezent, serviciile de paleație sunt
disponibile sporadic, iar marea majoritate a acestora sunt oferite în cadrul
spitalelor. Există o nevoie imperioasă
de a se dezvolta servicii de paleație în
special în ambulatoriu și la domiciliul
pacienților cu cancer, care să fie oferite
cât mai echitabil posibil.

10
ÎNGRIJIRI INTEGRATE PENTRU
CANCER – modalitatea fragmentată și
variabilă în care sunt oferite serviciile
de sănătate pentru cancer are impact
negativ direct în supraviețuire și calitatea vieții pacienților cu cancer. Este
recomandabilă dezvoltarea unor rețele
funcționale teritoriale pentru principalele tipuri de cancer, introducerea
managerilor de caz și a navigatorilor de
pacienți, astfel încât pacienții cu cancer
să cunoască traseul îngrijirilor specifice
pentru afecțiunea lor, precum și timpii
de așteptare pentru tratament și monitorizare. Rezultatele așteptate de la această
modalitate de furnizare a serviciilor pentru cancer sunt o creștere a supraviețuirii
și a calității vieții acestor pacienți. 
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Chirurgia
laparoscopică
și robotică
În zece decenii, au existat multe evoluții importante în chirurgie.
Una dintre cele mai importante dintre acestea este chirurgia
laparoscopică. Singura modalitate de a face o operație în trecut era
cu incizie făcută în regiunea în cauză. Pentru aceasta, se folosea
incizia care putea ajunge până la 40-50 cm lungime conform
procedurii planificate, din abdomen, piept sau alte părți ale corpului
pacientului. Laparoscopia a început o nouă eră în chirurgie.
De Prof. Dr. Erman Aytac

Intervențiile laparoscopice, cunoscute mai ales
ca operații închise, se realizează cu ajutorul
a 3-5 tuburi cu diametre cuprinse între
0,5 și 1,5 cm. Au fost aplicate pentru
prima dată pentru bolile biliare în 1987 și s-au
răspândit rapid datorită avantajelor lor: mai puține
traumatisme tisulare, mai puțină durere, ședere
mai scurtă într-un spital, revenire mai rapidă la
viața normală, estetică excelentă în comparație
cu chirurgia tradițională. Astăzi, multe boli pot fi
tratate laparoscopic, cum ar fi hernia, esofagul,
stomacul, vezica biliară, ficatul, pancreasul,
apendicele, intestinul subțire și intestinul gros.
Laparoscopia s-a dezvoltat rapid, iar în
ultimul deceniu, în urma progreselor tehnologice,
chirurgia uniport (SPS-chirurgia făcută prin
cordonul ombilical folosind un singur tub), chirurgia
endoscopică transluminală cu orificiu natural (NOTE
– chirurgia prin intermediul gurii, vaginului, vezicii
urinare, asistată de endoscop) și chirurgia robotică s-au
dezvoltat rapid.
Odată cu dezvoltarea sistemelor robotizate, după ce
prima colecistectomie robotică a fost efectuată în 1997,
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chirurgia robotică s-a dezvoltat rapid
către chirurgia urologică, ginecologică
și cardiacă.
De exemplu, în Statele Unite ale
Americii, 80% din operațiile la prostată
au fost efectuate în 2009 robotizat.
În 2001, a fost făcută prima
colectomie robotică. De atunci multe
intervenții chirurgicale au fost făcute
robotizat. Chirurgie de reflux, acalazie,
cancer de esofag, rezecții hepatice,
chirurgie biliară, suprarenectomie,
pancreaticoduodenectomie,
tiroidectomie, chirurgie colorectală,
operații pentru obezitate...

CE ESTE CHIRURGIA ROBOTICĂ?
În chirurgia robotică, un chirurg
efectuează o intervenție chirurgicală.
Chirurgul controlează robotul. Robotul
efectuează operația conform comenzilor.
Există trei părți diferite ale sistemului.
• Prima parte este un corp format
din patru corzi robotizate. Chirurgia
se face prin tuburi mici, în mod similar
în cazul unei intervenții chirurgicale
laparoscopice. Unul dintre brațele
robotice ține camera, în timp ce celelalte
brațe țin instrumentele chirurgicale.
Camera și instrumentele sunt plasate
în sala de operație de către al doilea
chirurg, care stă cu pacientul.
• A doua parte este partea în care stă
chirurgul (consola). Această parte poate fi
în aceeași cameră în teatrul de operații sau
într-un loc diferit. Din această secțiune,
chirurgul vede zona de operație din față
și comandă camera și alte instrumente
cu ajutorul mâinilor și picioarelor.
Comenzile sunt aplicate robotului.

• A treia este camera video, furtunul
de aer și așa mai departe.

DACĂ CHIRURGIA ROBOTICĂ
ESTE UN TIP DE CHIRURGIE
LAPAROSCOPICĂ, CHIRURGIA
ROBOTICĂ ARE AVANTAJE
LAPAROSCOPICE?
Chirurgia laparoscopică este limitată
de faptul că operația se efectuează cu
două imagini dimensionale, dependența
chirurgului de asistența camerei,
tremurarea nedorită a instrumentelor
lungi, limitarea mișcării cu utilizarea
acestor instrumente dintr-un anumit
unghi, iar aceste instrumente nu
pot fi fixate în timp ce sunt în corpul
pacientului.
Sistemul robotic a fost dezvoltat
pentru a elimina aceste limitări ale
chirurgiei laparoscopice.
• Imagine: Chirurgia robotică
se realizează printr-o imagine
tridimensională. Chirurgul lucrează
cu senzația de profunzime. Imaginea
perfectă face ca toate structurile
anatomice mici și mari să fie văzute mult
mai bine. Putem explica importanța
acestui lucru printr-un exemplu. Ultima
parte a intervenției chirurgicale a
intestinului gros (rect) se efectuează
într-o zonă foarte îngustă (pelvis). Este
foarte important ca această zonă să fie
văzută bine.
• Îndemânarea mâinii:
Instrumentele laparoscopice au o
mobilitate și o capacitate de retragere
limitate, în special în zonele restrânse
(cum ar fi pelvisul). Instrumentele de la
capetele brațelor robotului pot fi îndoite

la 180 de grade în fiecare direcție,
la 540 de grade într-un mod similar
cu încheietura mâinii umane. Aceasta
este o funcție cu mult mai avansată
față de ceea ce poate face mâna umană.
Îndemânarea mâinii crește datorită
capacității instrumentelor de a fi mișcate
în toate direcțiile. Este ușor să ajungi în
fiecare punct al corpului și să
lucrezi acolo.
• Dispare tremuratul. Fiziologic,
mâna omului este mai mult sau mai
puțin tremurândă. Instrumentele lungi
utilizate în laparoscopie amplifică
tremuratul. În chirurgia robotică,
acesta este controlat de robot fără
alte probleme.
• Dependența chirurgului de
asistența camerei a dispărut. Chirurgul
laparoscopic folosea camera drept
asistent. Imaginea pe care chirurgul o
are depinde de capacitatea asistentului.
Robotul controlează acum întregul
proces: vede câmpul chirurgical așa cum
își dorește.
• Senzația de atingere: unul dintre cele
cinci simțuri ale omului este senzația
de atingere. Chirurgul robot nu poate
folosi acest simț. Țesuturile de tragere
sau materialele de sutură pot fi rupte. Cu
toate acestea, datorită imaginii excelente
și experienței chirurgicale oferite de
chirurgul robot, chirurgul poate efectua
operația fără a fi nevoie de atingere.
• Timp de operație: Durata
intervenției chirurgicale în chirurgia
robotică este de obicei mai lungă în
comparație cu chirurgia laparoscopică și
deschisă. Principalul motiv este durata
antrenamentului pentru „andocarea”
sistemului robotizat. 

Prof. Dr. Erman Aytac este șeful departamentului Chirurgia Generală, Gastrointestinală
şi Coloproctologica, Clinica Universitară Acibadem Atakent. Are 170 de articole științifice
publicate în reviste internaționale și 40 de articole științifice publicate în reviste naționale.
Articolele sale au fost citate în alte peste 3300 de studii până în prezent, iar h-indexul este de
29. A prezentat peste 300 de lucrări la întâlniri științifice naționale și internaționale. Câteva
dintre aceste studii au primit Marele Premiu al Proiectului Studenților în Medicină Eczacıbaşı,
Premiul I pentru Lucrări Libere la Congresul Național de Chirurgie a Colonului și Rectului și
premiul pentru cea mai bună prezentare la Forumurile de Cercetare ale Colegiului American
de Chirurgie. În prezent, este membru al consiliului de administrație și membru al comitetului
internațional al Societății Americane de Chirurgie Colorectală, membru al consiliului și
vicepreședinte al comitetului de comunicare al Societății Europene de Coloproctologie.
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INVITRO DIAGNOSTICS

Inovații medicale la discreția ta!
,QRYDÔLLPHGLFDOHODGLVFUHÔLDWD
«Invitro Diagnostics» a trecut printr-o metamorfoză istorică și semnificativă atât pentru pacienți, cât și pentru
ͨ/ŶǀŝƚƌŽŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐͩĂƚƌĞĐƵƚƉƌŝŶƚƌͲŽŵĞƚĂŵŽƌĨŽǌĉŝƐƚŽƌŝĐĉƕŝƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĉĂƚąƚƉĞŶƚƌƵƉĂĐŝĞŶƜŝ͕ĐąƚƕŝƉĞŶƚƌƵ
specialiștii din domeniul medical. În ultimii doi ani, laboratorul medical «Invitro Diagnostics», specializat în analize
ƐƉĞĐŝĂůŝƕƚŝŝĚŝŶĚŽŵĞŶŝƵůŵĞĚŝĐĂů͘2ŶƵůƚŝŵŝŝĚŽŝĂŶŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌƵůŵĞĚŝĐĂůͨ/ŶǀŝƚƌŽŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͕ͩƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŠŶĂŶĂůŝǌĞ
și consultații medicale, a evoluat la o rețea de sănătate prin faptul că s-a extins teritorial în toate raioanele țării,
ƕŝĐŽŶƐƵůƚĂƜŝŝŵĞĚŝĐĂůĞ͕ĂĞǀŽůƵĂƚůĂŽƌĞƜĞĂĚĞƐĉŶĉƚĂƚĞƉƌŝŶĨĂƉƚƵůĐĉƐͲĂĞǆƚŝŶƐƚĞƌŝƚŽƌŝĂůŠŶƚŽĂƚĞƌĂŝŽĂŶĞůĞƜĉƌŝŝ͕
atingând numărul de 36 de filiale, și a deschis o clinică dotată cu cel mai revoluționar echipament de diagnostic
ĂƚŝŶŐąŶĚŶƵŵĉƌƵůĚĞϯϲĚĞĨŝůŝĂůĞ͕ƕŝĂĚĞƐĐŚŝƐŽĐůŝŶŝĐĉĚŽƚĂƚĉĐƵĐĞůŵĂŝƌĞǀŽůƵƜŝŽŶĂƌĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
radioimagistic și funcțional. Echipamentul reprezintă jumătate din succesul diagnosticului, iar celelalte 50% aparțin
ƌĂĚŝŽŝŵĂŐŝƐƚŝĐƕŝĨƵŶĐƜŝŽŶĂů͘ĐŚŝƉĂŵĞŶƚƵůƌĞƉƌĞǌŝŶƚĉũƵŵĉƚĂƚĞĚŝŶƐƵĐĐĞƐƵůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƵůƵŝ͕ŝĂƌĐĞůĞůĂůƚĞϱϬйĂƉĂƌƜŝŶ
medicilor specialiști. Deci, la adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2, a debutat tandemul medical al anului 2021.
ŵĞĚŝĐŝůŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƕƚŝ͘ĞĐŝ͕ůĂĂĚƌĞƐĂŵƵŶ͘ŚŝƕŝŶĉƵ͕Ɛƚƌ͘ůďŝƕŽĂƌĂϲϰͬϮ͕ĂĚĞďƵƚĂƚƚĂŶĚĞŵƵůŵĞĚŝĐĂůĂůĂŶƵůƵŝϮϬϮϭ͘
De Elena Roșca
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Noi opțiuni de tratament
medicamentos al Hiperplaziei
benigne de prostată
Hiperplazia benignă de prostată (adenomul de prostată) este cea mai
frecventă tumoră benignă a bărbatului. Circa 75-85% dintre bărbații cu vârste
peste 40 de ani dezvoltă un adenom de prostată microscopic. Adenomul
de prostată poate fi bine tolerat, dar există situații care pot dezvolta
complicații și avea evoluție gravă. Evoluția afecțiunii poate fi imprevizibilă,
iar depistarea precoce și conduita tratamentului reprezintă elemente
esențiale în prevenirea complicațiilor. Despre complexitatea acestei afecțiuni,
precum și despre simptomatologia asociată a relatat Dr. Ion Dumbrăveanu,
doctor habilitat în medicină, catedra Urologie și Nefrologie Chirurgicală,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
De Elena Roșca

Care sunt particularitățile epidemiologice
ale hiperplaziei benigne de prostată?
Hiperplazia benignă de prostată afectează
la un moment dat majoritatea bărbaților.
Afecțiunile prostatei se întâlnesc la circa 20-30%
de bărbați cu vârsta până la 40 de ani; după 50 ani,
incidența adenomului de prostată crește, iar două
treimi dintre bărbații de 70 ani se confruntă cu
acestea. Prevalența maladiei este în ascensiune,
din cauza factorilor de risc metabolici, a
obezității sau a sedentarismului. Este o problemă
delicată despre care bărbații preferă să nu
vorbească și, adesea, la care nici măcar nu se
gândesc. Atitudinea respectivă predispune
la adresare tardivă, adeseori după apariția
complicațiilor. Ignorarea problemei afectează
calitatea vieții și chiar durata acesteia, deși astăzi
există diverse oportunități pentru un tratament
eficient.
Diagnosticată la timp, afecțiunea poate fi
tratată conservator sau chirurgical, ameliorând
semnificativ calitatea vieții pacientului.
Vorbiți-ne despre incidența acestei patologii
în țara noastră. Cât de diferită e față de cea
înregistrată la nivelul UE?
Nu există diferențe majore privind această
patologie în Republica Moldova comparativ cu
Uniunea Europeană. Deși, uneori, educația medicală
precară a populației noastre face ca pacientul să se
adreseze tardiv, în stadii avansate ale bolii.
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Deși, în ultimii ani, numărul
pacienților cu boli ale prostatei a crescut,
mulți bărbați preferă să nu discute
despre problemele lor, nu urmează un
tratament, considerând că simptomele
sunt o consecință a înaintării în vârstă.
Doar circa 50% dintre moldovenii care
suferă de hiperplazie benignă a prostatei
fac anual testul PSA care poate depista
precoce un cancer de prostată.
Monitorizarea și supravegherea
pacienților cu hiperplazie benignă
de prostată sunt importante în
managementul afecțiunii. Pentru
pacienții cu semne ușoare ale bolii,
în cazul când calitatea vieții nu este
afectată semnificativ și nu s-au
dezvoltat complicații, supravegherea
activă poate să fie o opțiune. Aceasta
include consiliere și explicații pe
înțelesul pacientului asupra naturii bolii,
importanței monitorizării anuale și
urmărirea modificării simptomelor.
Cum se depistează hiperplazia
benignă de prostată? Ce ar trebui
să includă prestatorii de asistență
medicală primară în evaluarea lor
atunci când consultă un pacient cu
hiperplazie benignă de prostată?
Diagnosticul hiperplaziei
benigne de prostată trebuie
stabilit conform metodelor
recomandate de societățile
profesionale. Acestea
includ anamneza, scorul
simptomelor (IPSS), examenul
fizic, determinarea PSA, a
creatininei sangvine, a
analizei urinei, ecografia
aparatului urinar și a
prostatei. Primele semne
care ar trebui să pună în
gardă un bărbat sunt
urinările nocturne,
creșterea frecvenței
urinărilor din timpul
zilei, jetul urinar
diminuat și senzația
de urinare incompletă.

Se va atrage atenție asupra
istoricului medical, prezenței
afecțiunilor asociate și
medicamentelor administrate. Dacă
pacientul urmează terapii urologice, este
util să fie cunoscută durata acestora.
Prezența istoricului PSA, a testelor de
laborator este de asemenea utilă.
Care sunt abordările actuale în
tratamentul hiperplaziei benigne de
prostată?
Managementul hiperplaziei
benigne de prostată este determinat
de severitatea simptomelor, efectul
asupra calității vieții, prezența sau
absența complicațiilor. Tratamentul
continuă să evolueze prin apariția
metodelor noi și actualizarea
ghidurilor internaționale. Sunt dovezi
științifice despre metode eficiente de
profilaxie, există medicamente care
opresc creșterea adenomului și previn
apariția complicațiilor. Opțiunile
terapeutice sunt diferite și multiple.
Există medicamente de sinteză chimică
care blochează anumiți receptori și
ameliorează urinarea sau duc la regresia
dimensiunilor prostatei. Acțiunea
lor este relativ rapidă dar are și unele
efecte adverse în special asupra funcției
sexuale. Sunt medicamente naturiste,
bazate pe proprietățile unor plante
sau compuși naturali de a stopa sau
încetini evoluția hipertrofiei de prostată.
Acțiunea lor este mai lentă, dar are
mai puține efecte secundare. Consider
că opțiunile de tratament necesită
a fi individuale, în fiecare caz fiind
recomandate în funcție de condițiile
medicale și preferința pacientului.
Printre remediile naturiste utilizate
în tratamentul afecțiunilor prostatei este
și produsul original, autohton și anume
preparatul entomologic „Adenoprosin
150 mg”. Produsul are o compoziție
complexă, bazată pe materii prime
naturale și are efect antiinflamator,
antioxidant și antiproliferativ.
Proliferarea este o noțiune care

denotă creștere.
Adenomul se caracterizează
prin creștere, iar compoziția
„Adenoprosinului 150 mg” include
substanțe care o opresc. Efectul
antiproliferativ se realizează pe o
perioadă comparativă cu utilizarea
substanțelor chimice, acțiunea
produsului fiind mai blândă, în absența
contraindicațiilor. Efectul antiinflamator
este manifest și se realizează rapid.
Inflamația este adesea asociată
tumorilor, inclusiv benigne, mai ales
în sezonul rece. „Adenoprosin 150
mg” elimină o manifestare neplăcută a
inflamației precum durerea. Lucrez cu
acest medicament de circa 15 ani și pot
spune că este foarte eficient. Desigur,
conduita tratamentului adenomului
de prostată și abordarea trebuie să
fie individualizată. În situația unei
simptomatologii avansate, cu exacerbarea
urinărilor, în special a celor nocturne,
vom asocia un preparat care blochează
alfa receptorii, iar în cazul prezenței
infecției, vom asocia antibiotice. În
absența complicațiilor majore sau a
simptomatologiei severe, „Adenoprosin
150” poate fi preparatul de elecție, care,
în câteva săptămâni de administrare, va
ameliora starea pacientului.
Misiunea noastră este de a informa
pacienții despre incidența și gravitatea
efectelor afecțiunilor de prostată,
deoarece un simplu control îi poate ajuta
să preîntâmpine boala sau complicațiile
acesteia. Netratată, hiperplazia
benignă de prostată duce la complicații
redutabile. Neevaluarea pacientului
poate duce la omiterea diagnosticului
de cancer de prostată. Cazurile maligne
pot apărea chiar și în jurul vârstei de 40
de ani și se pot agrava odată cu vârsta.
În acest context, controlul periodic și
tratamentul corespunzător are un rol
vital pentru pacienți. 
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Măsurarea protrombinei (PT)
DUPĂ METODA LUI OWREN PENTRU
CONTROLUL TERAPIEI ANTICOAGULANTE

Profesorul Dr. Julius Ptashekas, Vilnius, Lituania, este un expert în domeniul hemostazei, care lucrează activ
mai bine de 30 de ani la dezvoltarea unor practici și metodologii de laborator în domeniu. Este profesor la
Universitatea Stradins din Riga. El a lucrat pentru a susține cu succes implementarea metodei Owren pentru
măsurarea timpului de protrombină (PT) în regiunea baltică.
de Elena Roșca
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Anticoagulanții orali
(antagoniști ai vitaminei K
precum Warfarina etc.) sunt
cele mai frecvent utilizate
medicamente pentru prevenirea și tratamentul tromboembolismului în diferite
situații clinice la nivel mondial, care și-au
dovedit eficiența. Scopul tratamentului
este de a echilibra riscurile de hemoragie și
tromboză la pacient. Complicațiile arteriale
și venoase sunt cauzele morbidității și
mortalității la pacienții cu terapie anticoagulantă orală la nivel global. Dezavantajul
major al anticoagulanților orali (antagoniști
ai vitaminei K precum Warfarina etc.) este
fereastra terapeutică îngustă și răspunsurile variabile individuale la tratament. Prin
urmare, sunt necesare verificări frecvente
ale timpului de protrombină (PT) pentru
a se asigura că anticoagularea rămâne în
interval terapeutic.
În laboratoarele spitalelor din țările
scandinavice, Statele baltice, Olanda
și Japonia – complexul protrombină în
plasmă, abreviat PT, se măsoară în baza
unui principiu metodic numit metoda
Owren. Acesta este standardizat în conformitate cu recomandările naționale
cu scopul de a oferi rezultate standardizate la nivel internațional sub formă de
Raport Internațional Normalizat (INR).
Anticoagulanții orali (antagoniști
ai vitaminei K precum Warfarina etc.)
acționează prin inhibarea următorilor
factori de coagulare a țesuturilor din organism: II, VII, X. Modificarea dozei de medicament modifică activitatea acestor factori
de coagulare a țesuturilor. Prin urmare,
anume acești factori (II, VII, X) trebuie SĂ
FIE evaluați prin măsurarea timpului de
protrombină în baza metodei Owren.
Între timp, metoda mai veche Quick,
pe lângă factorii II, VII și X, dependenți de
vitamina K, măsoară factorii I și V, care
NU AU LEGĂTURĂ cu parcursul vitaminei K. Astfel, metoda Quick nu este specifică Warfarinei și conține erori pe fondul
terapiei cu vitamina K. Cu alte cuvinte,
măsurarea Timpului Quick sau timpului de protrombină după metoda Quick
evaluează factori inutili (I și V), iar efectul
real al medicamentului este "mascat".
PT (INR) indică timpul de coagulare
pentru o probă de sânge în raport cu

timpul de coagulare pentru o probă normală. Toate laboratoarele suedeze și cele
internaționale din spitale și majoritatea
din cadrul asistenței medicale primare
utilizează același principiu metodic
pentru PT (INR). În plus, majoritatea
membrilor participă la un program
național comun de asigurare externă a
calității, ceea ce asigură condiții pentru
o bună unanimitate în ceea ce privește
rezultatele analizei.
Aceasta înseamnă că aceeași probă
a pacientului care a fost analizată în
laboratoare diferite POATE fi comparată
cu valorile PT (INR). Cea mai importantă
diferență tehnică dintre cele două metode
PT este că volumul probei constituie doar

MANAGEMENTUL
HEMOSTAZEI LA PACIENȚII
CARE PRIMESC ANTICOAGULARE
SISTEMICĂ ORALĂ ESTE O
PROVOCARE CONTINUĂ.
5% din volumul de reactiv în metodele
Owren, comparativ cu 33% în metodele
Quick. Prin urmare, plasma pacientului
la testarea după metoda Quick este mai
diluată și, deci, MAI sensibilă, oferind o
valoare clinică mai mare pentru medici.
Pe lângă cele spuse, Dr. Paul Owren a
îmbunătățit metoda Quick prin introducerea diluției plasmei, măsurarea
factorilor specifici, creșterea stabilității
plasmatice până la 24 de ore la temperatura camerei. Gama terapeutică a lui
Owren este semnificativ mai sigură decât
cea a testului Quick: rezultatele testului
Owren (INR) au o toleranță de până la 4%
și rezultatele (INR) ale metodei Quick pot
varia până la 19%.
Pacienții care iau antagoniști ai vitaminei K sunt monitorizați continuu de
către specialiștii de nivel primar, secundar
și terțiar. Metoda PT a lui Owren este în
țările scandinavice și baltice (Lituania,
Letonia) confirmată și de Protocolul
oficial de testare a sistemului de coagulare
și este folosită la scară largă ca document-

ghid nu numai al Societății de Hemostază
și Tromboză, dar este aprobată și de către
toate societățile medicale mari (Asociația
Inimii, Societatea Cardiologilor, Societatea Medicilor Examinatori de Familie
(Family Medical Examiners), Societatea
Specialiștilor în Cardiochirurgie, Societatea Medicilor Interniști etc.). Utilizarea
armonizată a PT a lui OWREN în majoritatea predominantă (95%) a instituțiilor
medicale din Lituania asigură ca pacientul
să fie tratat mult mai în siguranță, reducând la minimum probabilitatea apariției
trombilor și a complicațiilor hemoragice.
Pe lângă aceasta, majoritatea metodelor la punctele de acordare a asistenței
medicale (point-of-care) sunt, totuși,
bazate pe variantele chimice uscate ale
metodei Quick, în care reactivul este liofilizat și este dizolvat de proba de sânge,
de ex. proba nu este deloc diluată. Prin urmare, sensibilitatea la interferențe devine
chiar mai mare decât în cazul metodelor
tradiționale Quick.
Pe baza acestor informații s-ar putea
face o recomandare, că instrumentele
pentru analizele PT la punctele de acordare
a asistenței medicale (point-of-care) sunt
aproximative și trebuie utilizate NUMAI
în scop personal, nu pentru dozarea de
Warfarină sau planificarea terapiei de
substituție a anticoagulantelor. Rezultatele
analizei ar trebui să fie de o calitate sigură.
Rezultatele trebuie trimise sau încărcate în
sisteme gen jurnal (log systems) și alte registre pe web, astfel încât doza și rezultatele PT (INR) să poată fi urmărite și monitorizate cu ușurință de către clinician.
Dacă se utilizează metoda Quick
la punctele de acordare a asistenței
medicale (point-of-care), ar trebui să se
asigure că fiecare pacient este verificat
după metoda Owren. Dacă rezultatele
diferă, prioritate în veridicitatea rezultatelor se acordă metodei Owren.
Utilizarea metodei Owren este recomandată în laboratoarele clinice, cele ale
spitalelor și centrelor de sănătate pentru a
păstra o bună conformitate a rezultatelor
care pot fi verificate cu asigurarea externă
a calității. 

Email: jp@diagsis.com

mai 2022 41

Politici
de Sănătate | EXCELENŢĂ MEDICALĂ

Anticoagulantele
orale: beneficii și
provocări în practica
medicului de familie
Începând cu centenara heparină extrasă de McLean din ficat în 1916,
continuând cu warfarina (alături de ruda sa est-europeană – acenocumarolul)
și culminând cu noile anticoagulante orale – NOAC, rebotezate „DOAC“ (direct
oral anticoagulants), tratamentul anticoagulant a constituit o adevărată
revoluție în medicină. Despre indiscutabila putere profilactică și curativă a
acestei categorii de agenți terapeutici a relatat Dr. Nadejda Diaconu.
De Elena Roșca

Acțiunea profilactică și
curativă a anticoagulantele
orale au generat o vastă
literatură de specialitate
și un număr imens de manifestări
științifice, a angrenat un număr
redutabil de cercetători care au încercat
să răspundă în mod corespunzător la
următoarea întrebare: „Care agent
anticoagulant, în ce doză, în ce context
clinic și pentru cât timp este util și
benefic în diverse patologii?“.
Care sunt patologiile în care sunt
indicate anticoagulantele orale?
Anticoagulantele orale se
recomandă frecvent pentru diferite
afecţiuni, cum ar fi tromboza venoasă
profundă, tromboembolismul pulmonar,
fibrilaţia atrială, protezarea valvulară,
sindroamele coronariene (infarct
miocardic complicat cu tromb în VS),
sindrom antifosfolipidic, hipertensiune
pulmonară idiopatică, anevrism al
arterelor carotide etc. În prezent, se
utilizează două tipuri de anticoagulante
orale: cele care necesită urmărirea
periodică a INR-ului (antivitaminele K)
şi anticoagulantele de generaţie mai
nouă care nu necesită urmărirea INR-ului
(non - antivitamine K).
Am înțeles că ACO pot induce
complicații hemoragice, care sunt ele și
cât de frecvent se întâlnesc?
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INTERVIU CU DR. NADEJDA DIACONU,
DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE,
CONFERENŢIAR

Preocuparea majoră pentru siguranță
cu utilizarea tuturor agenților antitrombotici este riscul crescut de sângerare, în
special hemoragie majoră (evenimente
care necesită spitalizare, transfuzie,
intervenție chirurgicală sau implică locații
anatomice deosebit de sensibile). Hemoragia intracraniană (HIC) este cea mai gravă
complicație a sângerării, deoarece probabilitatea mortalității sau a dizabilității
majore ulterioare este substanțial mai
mare decât sângerarea în alte locuri. În
majoritatea studiilor contemporane, acest
risc este de aproximativ 0,2 până la 0,4 la
sută pe an, sau poate puțin mai mare. Deși
acest risc nu este banal, este substanțial
mai mic decât riscul de AVC ischemic în
marea majoritate a pacienților cu fibrilație
atrială (FA) cu CHA2DS2-VASc> = 2 care
nu sunt anticoagulați. Majoritatea studiilor au arătat că riscul de HIC cu NOAC
(atât inhibitori direcți de trombină, cât și
inhibitori ai factorului Xa) poate fi mai mic
decât jumătate din cel cu warfarină.
Care este rata prescrierii ACO la noi
în țară?
Dovezile sugerează că, în ciuda a mulți
ani de eficacitate demonstrată, mulți
pacienți cu FA, care îndeplinesc criteriile
pentru terapia anticoagulantă, nu sunt
tratați. Factorii legați de pacienți și/sau
furnizorii de servicii medicale pot juca
un rol. A fost raportată o rată de până la
50 la sută de conformare cu recomandările de tratament, iar problema pare mai
substanțială în comunitățile cu venituri
medii și mici.
Ce se întâmplă dacă tratamentul
anticoagulant este întrerupt până
la termenul indicat, de exemplu în
tromboembolism venos?
Durata de anticoagulare la pacienții cu
tromboză venoasa proximală sau embolism pulmonar simptomatic se bazează pe
riscul decesului, estimat de TEV recurent,
care poate fi redus semnificativ prin
extinderea anticoagulării peste trei – șase
luni convenționale. Riscul estimat de
reapariție a TEV în urma încetării anticoagulării la pacienții cu un prim episod
neprovocat de TEV este de 10% la un an și
30% la cinci ani. Anticoagularea completă
este asociată cu o reducere de peste 90 la
sută a ratei recurenței în comparație cu

regimurile anticoagulante de intensitate
scăzută și cu aspirina, care sunt mai puțin
eficiente (aproximativ 60 și respectiv 30 la
sută reducerea recurenței). Această scădere a recurenței depășește rata de sângerare
cu anticoagulare completă la majoritatea
pacienților, care se estimează ca au un risc
scăzut de sângerare (0,8 la sută pe an) sau
intermediar (1,6 la sută pe an).
Astfel am sesizat că întreruperea
tratamentului anticoagulant comportă
riscuri majore. Există situații în care
această acțiune este argumentată?
Întreruperea anticipată a terapiei
anticoagulante poate fi argumentată doar
în cazul:
• Unei hemoragii active (conform anexei C1.8. Managementul hemoragiilor în
tratamentul cu ACO din PCN-60 Fibrilația
atrială la adult, ediția 2017);

• Intervenții chirurgicale cu risc
hemoragic moderat sau înalt (conform
tabelului 12 din EHRA practical guid on
NOACs in AF);
• În situații când riscul hemoragic îl
depășește pe cel trombotic (în anumite
situații clinice, evaluarea fiind realizată de
un medic specialist în domeniu).
Care ar fi mesajul Dvs. de încheiere
adresat medicilor de familie?
Tema anticoagulării este foarte complexă și complicată totodată. Prerogativa
de selectare și prescriere a remediilor
anticoagulante le aparține specialiștilor în
patologiile respective. Totodată pacienții
anticoagulanți sunt monitorizați și de
medicii de familie. Pentru un management
corect și responsabil al acestor pacienți e
nevoie de informare și colaborare. Sunt
deschisă să continuam dialogul.

MESAJE CHEIE
• AVC este o cauză majoră de morbiditate și
mortalitate la pacienții cu fibrilație atrială
• Anticoagularea sistemică orală oferă beneficii clinice semnificative prin reducerea
AVC sau embolie sistemică la pacienții cu
fibrilație atrială cu risc moderat sau mare
• Deși warfarina a fost agentul de alegere
în trecut, mai multe anticoagulante orale
recent disponibile (inhibitorii direcți de
trombină și inhibitori ai factorului Xa) au
arătat siguranță și eficacitate superioare în
studiile clinice
• Deși anticoagulantele orale noi reprezintă un avantaj major față de warfarină,
atenția la dozare, interacțiunile potențiale
și aderența sunt importante
• Managementul sângerărilor la pacienții
care primesc anticoagulare sistemică orală
este o provocare continuă. 
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Cum acționăm corect
în cazul urgențelor
psihiatrice
PROIECTUL MOLDO-ELVEȚIAN
MENSANA A LANSAT PRIMUL GHID
DE INTERVENȚIE, ELABORAT DE UN
GRUP INTERNAȚIONAL DE SPECIALIȘTI

Delirul, depresia, anxietatea, stările psihotice acute, suicidalitatea,
agitația și agresivitatea – sunt unele dintre cele mai frecvente urgențe
psihiatrice întâlnite de medici. Potrivit statisticilor, tulburările psihice
acute reprezintă aproximativ 15 la sută dintre solicitările medicale
parvenite la 112. În astfel de cazuri, primul ajutor medical este acordat
de către un specialist non-psihiatric. Pentru a spori gradul de intervenție
a lucrătorilor medicali în astfel de situații, proiectul moldo-elvețian
MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în
Moldova” a lansat primul ghid de intervenție în urgențele psihiatrice
din Republica Moldova. Lucrarea, disponibilă și în format electronic pe
site-ul www.trimbos.md, a fost elaborată de un colectiv internațional
de autori din Republica Moldova, Elveția și Olanda.
de Ana Bejenaru

Ghidul descrie modalitățile
de gestionare a celor mai
frecvente urgențe psihiatrice
întâlnite de profesioniștii
din domeniul medicinei și psihiatriei.
Lucrarea își propune să faciliteze procesul
de diagnosticare al urgențelor psihiatrice și să îmbunătățească managementul,
tratamentul și calitatea vieții pacientului.
Unul dintre autorii lucrării, Doctorul în
medicină, Karel Kraan, reprezentantul
Serviciului de ambulatoriu, Luzerner
Psychiatrie, Elveția, subliniază că „prima
interacțiune dintre un pacient cu o tulbu-
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rare psihică acută și un lucrător medical
este extrem de importantă, inclusiv asupra
percepției sale despre suportul necesar
în viitor. O experiență negativă poate
face ca pacientul să aibă frici, antipatie
și neîncredere în psihiatri și alți prestatori de servicii. Astfel de probleme pot
influența foarte mult modul de înțelegere
și dorința pacienților de a solicita ajutor
în viitor și de a continua tratamentul. De
aceea, profesioniștii trebuie să lucreze cu
pacienții într-un mod solidar, grijuliu și
interpersonal. Dacă pacienții beneficiază
de îngrijiri imediate, corespunzătoare și

adecvate, urgențele psihiatrice pot preveni
spitalizarea voluntară sau involuntară”,
remarcă Karel Kraan.
Noutatea acestui ghid rezidă în descrierea stărilor și emoțiilor, dar nu a tulburărilor psihiatrice, așa cum se întâmplă
în majoritatea cărților de specialitate.
Lucrarea este adresată nu doar psihiatrilor,
dar tuturor specialiștilor din sistemul de
sănătate. Coautoarea ghidului, Doctorul în
medicină, Jana Chihai, consultant superior
în sănătate mintală comunitară MENSANA, a afirmat că o urgență psihiatrică
poate apărea oricând și la orice nivel de
acordare a serviciilor publice de sănătate.
„Specialiștii din asistența medicală
primară, de urgență, prespitalicească
și cea specializată de sănătate mintală
trebuie să cunoască cum să distingă și să
acționeze în cazul urgențelor psihiatrice.
Datorită suportului MENSANA, acest ghid
este publicat într-un tiraj extrem de mare.
Lucrarea are 13 capitole și fiecare dintre ele
conține un algoritm special de descriere
a stărilor, aspecte despre care ar trebui să
știe orice specialist din domeniul sănătății,
chiar și fără a avea studii psihiatrice.
Pentru depistarea, managementul clinic și
tratamentul precoce al tulburărilor psihiatrice acute sunt importante două aspecte:

lucrători medicali bine informați și bine
pregătiți și servicii ambulatorii de sănătate
mintală, situate aproape de comunități,
ușor accesibile pentru cei care au nevoie
de ele”, punctează Jana Chihai.
Ghidul a fost aprobat de Consiliul de
Experți al Ministerului Sănătății, Catedra
de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie
medicală, pentru a fortifica capacitățile și
abilitățile profesioniștilor din domeniul
medical, în gestionarea urgențelor psihiatrice. Chiar dacă există servicii corespunzătoare de sănătate mintală, acestea, în
multe situații, nu sunt utilizate, din cauza
discriminării și stigmatizării. Tulburarea
mintală este, de multe ori, privită ca fiind
vina pacientului.
„Disponibilitatea și calitatea resurselor
de sănătate mintală sunt factori decisivi,
dacă problemele de sănătate mintală
cauzează situații de urgență sau pot fi rezolvate la o etapă incipientă. O colaborare
eficientă între pacient și medic presupune,
inclusiv, luarea deciziilor în comun, astfel
încât pacienții să nu fie forțați să facă
lucruri împotriva voinței lor. Dacă această
abordare are succes, rezultatele vor fi mult
mai bune. Acest lucru necesită, de obicei,
timp și răbdare, dar aduce beneficii pe
termen lung”, punctează Silvia Gherasim,

consultant principal al secției Politici în
domeniul asistenței medicale primare și
comunitare, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.
Ghidul este pus și la dispoziția profesorilor și studenților, masteranzilor, doctoranzilor Universității de Stat de Medicină
și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”,
care au posibilitatea să studieze stările
psihice acute prin prisma unei noi viziuni.
„Cred cu tărie că acest ghid este un instrument și o mână întinsă de ajutor către
pacienții cu urgențe psihiatrice. Lucrarea
apare în perioada în care se accentuează o creștere a tulburărilor mintale, atât
din cauza pandemiei de COVID-19, cât
și a instabilității politice și economice la
nivel regional. Fiecare dintre noi riscă să
dezvolte o problemă de sănătate mintală,
de aceea, sistemul medical trebuie să fie
pregătit să ofere ajutor medical calificat și
rapid, la timp”, spune Emil Ceban, rectorul
USMF „Nicolae Testemițanu”.
Începând cu anul 2014, proiectul
moldo-elvețian MENSANA fortifică
sistemul de sănătate mintală în Moldova,
inclusiv prin elaborarea și publicarea
unor protocoale clinice, a unor manuale și
ghiduri specializate pentru specialiștii din
sectorul medical. Tot în cadrul proiectu-

lui, a fost implementat un nou model de
îngrijiri comunitare de sănătate mintală.
Mai exact, au fost dezvoltate 40 de Centre
Comunitare de Sănătate Mintală în toată
țara, situate în incinta sau foarte aproape
de centrele de sănătate, care oferă gratuit
suport psiho-emoțional persoanelor cu
tulburări psihice și psihologice. Anual, de
serviciile CCSM beneficiază peste 200 000
de persoane.
Reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova este orientată
către buna funcționare a serviciilor comunitare de sănătate mintală și reducerea
stigmei și a discriminării față de persoanele cu probleme de sănătate mintală.
Accentul s-a pus pe o viziune integrată
asupra problemei de sănătate mintală de
către serviciile medicale, sociale și altele,
pentru a facilita incluziunea socială a
persoanelor respective.
Proiectul moldo-elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor
de sănătate mintală în Moldova” este
finanțat de Guvernul Elveției și implementat de Institutul de Sănătate Mintală
și Adicții Trimbos (Olanda), în conformitate cu necesitățile de reformare stabilite
de Ministerul Sănătății al Republicii
Moldova. 
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PANDEMIA DE COVID-19 –

un răspuns de urgență
la o provocare mondială

Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare „privind
implementarea Proiectului Răspuns de Urgenţă la COVID-19” a fost semnat la 28 aprilie 2020. Acest proiect
oferă sprijin imediat pentru un răspuns de urgenţă la COVID-19, prin fortificarea instituţiilor medico-sanitare
publice și consolidarea măsurilor de protecție socială a populației în situație de dificultate. Despre activitățile
realizate și cele care urmează a fi implementate pentru un răspuns de urgență la pandemie a relatat Natalia Belicov,
coordonatorul proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19“.
De Elena Roșca

Acum un an, COVID-19 a ajuns și
în Republica Moldova, punând cea
mai grea presiune în primul rând pe
sistemul de sănătate, șubred și așa.
De la începutul pandemiei, am văzut că Banca
Mondială a oferit Republicii Moldova, prin
intermediul proiectului pe care îl coordonați,
suportul necesar pentru a gestiona criza de
COVID-19. Despre ce este vorba mai exact?
Este vorba despre un suport în formă de credit
oferit Guvernului Republicii Moldova din partea
Asociației Internaționale pentru Dezvoltare, parte
a Grupului Băncii Mondiale, în valoare de 77,7 mil.
EURO și un Grant în valoare de 3,48 mil. Dolari
SUA ca suport adițional pentru proiectul dat.
Proiectul sus-menționat are drept scop abordarea
deficitului critic de finanțare a Republicii Moldova
pentru răspunsul la situații de urgență, susținerii
implementării procesului de imunizare anti
COVID-19 la nivel național, conștientizând în
același timp nevoia de a concepe investiții care
pot ajuta la sprijinirea consolidării sistemului de
sănătate pe termen lung pentru o țară aflată întrun punct critic al tranziției.
Proiectul contribuie la reducerea riscurilor
aferente bolilor transmisibile și la sporirea
eficienței prestatorilor de servicii medicale în
Republica Moldova, prin fortificarea instituţiilor
medico-sanitare publice și consolidarea măsurilor
de protecție socială a populației, contribuind la
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INTERVIU CU
NATALIA BELICOV,
COORDONATORUL
PROIECTULUI
„RĂSPUNS DE
URGENȚĂ LA
COVID-19

diminuarea efectelor negative asupra situației socio-economice
ca urmare a COVID-19.
Între începutul său și astăzi, cum a demarat și a evoluat
proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19“ în Republica
Moldova?
Cunoaștem cu toții nivelul de dotare al instituțiilor medicosanitare din țară care era la început de pandemie. E cert că nici
o instituție nu era pregătită să facă față unei astfel de crize din
punct de vedere al disponibilității unor echipamente de primă
necesitate în tratamentul și lupta cu această pandemie. Prin
urmare, datorită acestuia a fost consolidată rețeaua de Unități
de terapie intensivă (UTI) și laboratoare, prin investiții în
infrastructură și echipamente pentru UTI din cadrul spitalelor
recomandate pentru cazurile grave, au fost activate noi
laboratoare în regiuni și dotate cu toate echipamentele, reactivii
și consumabilele necesare pentru a facilita detectarea cazurilor
de infecție.
Totodată, prin intermediul acestui împrumut a fost oferit
suport și pentru atenuarea efectului de răsfrângere a măsurilor
de izolare asupra populației sărace” pentru a sprijini schimbarea
conceptului principalului program de combatere a sărăciei
Ajutor Social și extinderea acestuia.
În mod concret, în ce constă ajutorul oferit de Banca
Mondială în cadrul proiectului „Răspuns de urgență la
COVID-19“ Republicii Moldova în depășirea crizei provocată
de pandemie?
Datorită acestui suport am reușit să asigurăm instituțiile cu
echipamente critice prin achiziționarea, livrarea și instalarea
paturilor pentru terapie intensivă, a ventilatoarelor pulmonare
de respirație artificială, a concentratoarelor de oxigen, a
monitoarelor de monitorizare a stării pacientului, seringilor
cu perfuzie, electrocardiografelor, sistemelor ECMO etc.
Totodată, 20 de instituții medico-sanitare au fost dotate cu stații
pentru producerea oxigenului. Și, nu în ultimul rând, luând în
considerare stările grave ale multor pacienți infectați cu virusul
SARS COV-2 și pentru asigurarea transportării de urgență și în
siguranță a acestora, serviciul AVIASAN a fost suplinit cu opt
ambulanțe reanimobile de o performanță înaltă, dintre care șase
unități pentru maturi și două neonatale.
Totodată, ca rezultat al proiectului, au fost înregistrate
progrese importante privind măsurile de atenuare pentru a ajuta
persoanele sărace și vulnerabile. Astfel, 96.980 de gospodării au
beneficiat de cel puțin o plată din programul de Ajutor Social,
a fost suplimentat bugetul pentru majorarea alocațiilor pentru
programul Ajutor Social cu 39%, ceea ce a crescut beneficiul și
acoperirea cu 10%.
De-a lungul timpului, ați fost implicată în desfășurarea
mai multor proiecte implementate de către Banca Mondială.
Ce experiență personală și perspectivă aduceți provocării
„Răspuns de urgență la COVID-19“?
Începând cu anul 2005, am început activitatea în cadrul
Proiectelor finanțate de către Banca Mondială. În mare parte pe
parcursul acestor ani am fost responsabilă de toate achizițiile
în mai multe proiecte din diferite sectoare: vamal, educație,

sănătate, mediu, cadastru etc. Prin urmare, activând în sectoare
diferite, înveți de toate, începând cu achiziția unui computer
și urmând achiziții de lucrări de construcție, echipamente
medicale, achiziții de diferite servicii de consultanță pe diferite
domenii. Deci, experiența și cunoștințele acumulate și, nu în
ultimul rând, intensitatea cu care am activat în cadrul acestor
proiecte, mi-au fost utile pentru a face față provocării de a
coordona și în același timp de a efectua achizițiile critice pe
perioadă de pandemie în cadrul proiectului „Răspuns de Urgență
la COVID-19”.
În cadrul proiectului pe care îl coordonați a fost
implementată o campanie de promovare a vaccinării în
regiunile rurale. Ce acțiuni e nevoie să se întreprindă pentru a
reduce fenomenul ezitării de a se vaccina?
Da, într-adevăr am implementat o campanie de vaccinare
și anume ne-am axat pe zonele rurale, luând în calcul rata de
vaccinare joasă în aceste zone, refuzul și frica populației de a se
imuniza. În pofida faptului că vaccinurile moderne sunt extrem
de eficiente și sigure, cele mai grave efecte secundare fiind
excepțional de rare, din păcate, încă mai avem o rată destul de
joasă de vaccinare.
Ne-am propus să avem o comunicare mai îndeaproape cu
locuitorii acestor regiuni pentru o informare corectă. Datele
ne-au arătat succesul unor astfel de campanii, deci susțin
continuitatea acestora și în celelalte localități care nu au fost
acoperite în această campanie.
O informare corectă, amplă și
mai aproape de cetățean este
pertinentă pentru sănătatea
populației.
Ce urmează? Care sunt
LUCRĂM
obiectivele și prioritățile
ÎNDEAPROAPE
proiectului „Răspuns de
CU AUTORITĂȚILE
urgență la COVID -19“ pentru
PENTRU A AJUTA
perioada imediat următoare?
ȚARA SĂ DEZVOLTE
Pentru perioada imediat
UN RĂSPUNS
următoare, proiectul are ca
MULTISECTORIAL
scop reabilitarea a 11 Unități de
INCLUZIV LA
Terapie Intensivă, susținerea
PANDEMIE.
implementării procesului de
imunizare anti COVID-19 la
nivel național presupunând și
valorificarea oportunității de a investi în infrastructură durabilă,
ecologică și eficientă, inclusiv pentru transport, lucrări minore
și spații de depozitare. Investiția în infrastructură și formare
profesională va contribui la dezvoltarea capacităţilor țării de a
oferi servicii medicale de terapie intensivă copiilor și adulților.
Banca Mondială este în continuă colaborare cu Guvernul
Republicii Moldova și oferă suport în funcție de necesitățile și
provocările cu care se confruntă țara noastră. Un spirit comun
de solidaritate și responsabilitate la nivel național va ajuta
sistemul de sănătate să dezvolte un răspuns incluziv, să prevină
și să gestioneze mai bine astfel de crize și să se asigure că lumea
va folosi pe deplin aceste lecții învățate.
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Sunt oare necesare strategiile
de optimizare a îngrijirii
pacientului cu boală hepatică
avansată în Republica Moldova?
Boala hepatică cronică este
o epidemie ignorată, fiind una
din cele cinci cauze principale de
mortalitate prematură în Republica
Moldova, dar și în alte țări.
Astfel, dezvoltarea de intervenții
care pot reduce respitalizările și
utilizarea eficientă a asistenței
medicale devine o prioritate
națională.
De Conf. Univ. Dr. Adela Țurcanu,
doctor habilitat în medicină,
specialist gastroenterolog/hepatolog,
director Clinica de Gastroenterologie
și Hepatologie/HELPA

Aproximativ jumătate dintre
pacienții cu boli hepatice sunt
diagnosticați pentru prima
dată într-un stadiu avansat
(ciroză hepatică sau carcinom hepatocelular) după o internare de urgență în
spital, care se reflectă de fapt, printr-o
supraviețuire mai săracă a pacientului.
Mortalitatea anuală globală datorată
cirozei hepatice este de circa un milion
de oameni. Pacienții cu ciroză hepatică
sunt expuși riscului pentru o varietate de
complicații, inclusiv ascită, encefalopatie
hepatică, varice esofagiene și gastrice,
carcinom hepatocelular. Dezvoltarea
acestor complicații definește trecerea de
la ciroza hepatică compensată la ciroza
decompensată, condiție care se asociază
cu o scădere marcată a supraviețuirii, de
la 10 ani la aproximativ 1-2 ani după diagnosticul inițial. Ratele de spitalizare din
cauza decompensării hepatice au crescut
vertiginos în ultimii ani. Există o nevoie
presantă de a dezvolta strategii pentru a
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preveni sau a încetini tranziția către ciroza decompensată, pentru a îmbunătăți
gestionarea complicațiilor, și pentru a se
asigura că pacienții sunt îndrumați pentru
transplant hepatic atunci când este cazul.
Pacienții cu ciroză hepatică au nevoie
de asistență medicală frecventă (mai
ales ambulatorie) pentru a rezolva
probleme clinice zilnice (monitorizarea
greutății pacientului, diureza, verificarea frecvenței cardiace la ciroticii care
urmează tratament cu beta-blocatorii
neselectivi, evaluarea tensiunii arteriale, monitorizarea comportamentului
cognitiv și altele). În prezent, doar aproximativ jumătate din spitalizările pentru
complicațiile acute legate de ciroză au
ca rezultat îngrijire oferită de specialiști,
iar forța de muncă actuală în hepatologie
nu poate satisface cererea pacienților
cu boli hepatice la nivel național. Sunt
câțiva factori care influențează negativ
furnizarea de îngrijire pacientului cu
boală hepatică avansată. Unul din acești
factori este cerința de timp al medicului de familie, care furnizează serviciul
consultativ (sunt oferite mai puțin de
15-20 de minute per consultație), care
este limitată, astfel calitatea serviciului
medical se reduce. Un alt impediment
în oferirea unui act medical complet
este imposibilitatea medicului ocupat
full-time de a fi la curent cu dovezile medicale. Datele medicale sunt în
expansiune rapidă (creșterea incredibilă
a literaturii medicale de specialitate (mai
mult de 1 mil. de articole publicate anual),
iar accesarea lor, precum și selectarea
corectă are nevoie de un timp suplimentar. Inerția tratamentului este o condiție

care împiedică desfășurarea calitativă a
unui act medical, mai ales atunci când nu
se reușește să se modifice o terapie, pe
motivul că obiectivele inițiale ale tratamentului rămân nerealizate. Și lipsa unui
model de îngrijire medicală care sprijină
atât pacientul, cât și medicul.
În timpul epidemiei de COVID-19, a
fost evidențiat rolul slab al modelului
nostru de sănătate, construit pentru gestionarea bolilor cronice, așa cum demonstrează aderarea scăzută la indicatorii de
calitate și controlul slab al afecțiunilor
tratabile. În plus pandemia COVID-19
evidențiază un impact disproporționat
asupra bolii hepatice cronice, crescând
riscul de deces (a fost raportat un risc
de 1.5), totodată ignorându-se îngrijirea
pacientului cu boală cronică. Modificarea
modelului vechi spre includerea îngrijirii
bazate pe echipă, în acord cu tehnologiile
centrate pe pacient oferă o promisiune
în gestionarea bolii hepatice cronice. Din
aceste motive, se cere implementarea cât
mai rapidă a unui serviciu de telemedicină la scară națională. Criza de sănătate
publică, provocată de epidemia COVID-19
a accelerat creșterea furnizării de servicii
de consultanță la distanță utilizând telemedicina. Telemedicina, definită ca furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății
la distanță, folosind mijloace electronice
pentru diagnostic și tratament, deține o
promisiune extraordinară de a crește accesul la îngrijirea specializată în general.
Tehnologia este ieftină și ușor de utilizat,
deși în prezent este limitată la scară de
restricțiile de acordare a licențelor și barierele de rambursare. Singurele cerințe de
echipare necesare pentru acest serviciu

sunt smartphone-urile sau laptopurile,
sau tabletele cu conexiune la internet.
Acest serviciu ne permite să rămânem
în contact zilnic cu pacienții, astfel
îmbunătățind calitatea îngrijirii pacientului, dar și obținerea încrederii pacienților.
Telehepatologia reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea îngrijirii pacientului cu

ciroză hepatică, atât în spațiul intraspitalicesc, cât și în cel ambulator. Încorporarea tele-hepatologiei în practica specialistului promite îmbunătățirea accesului
la managementul bolilor hepatice cronice
în zonele rurale. Prin implementarea
consultanței la distanță vom fi capabili
să oferim un suport continuu în îngrijirea

de rutină a pacienților cu boli hepatice
avansate, inclusiv abordarea promptă
a întrebărilor, coordonarea îngrijirii
complexe, oferirea de sprijin îngrijitorului (de exemplu, în cazul encefalopatiei
hepatice prin recunoașterea precoce și
inițierea terapiilor profilactice), sfaturi
nutriționale și intervenții timpurii pentru
asigurarea complianței la medicamente,
și pentru a preveni decompensarea bolii
hepatice avansate, permițând în același
timp pacienților să rămână acasă. În
plus, utilizarea telemedicinei la pacientul
cu ciroză hepatică va reduce numărul
vizitelor neprogramate și spitalizărilor
urgente. Iar teleconsultația interspitalicească va permite atribuirea unor grupuri
de expertiză specializate către instituții
medicale de la periferie, care vor contribui la soluționarea problemelor legate
de managementul pacientului cu boală
hepatică avansată, precum și selectarea
pacienților eligibili pentru înrolarea în
lista de așteptare către transplant hepatic.
Societățile internaționale de specialitate
(Asociația Americană de Studiu al Bolilor
Hepatice și Asociația Europeană de Studiu al Ficatului, 2020) au lansat recomandări care încurajează utilizarea îngrijirii
la distanță pentru a gestiona pacienții
cu bolile hepatice, în special pacienții cu
transplant hepatic. În acest context, dezvoltarea unor programe de telemedicină
(telehepatologie) și reînnoirea modelului
de îngrijire în hepatologie este esențială.
Iar acest lucru este în concordanță cu
scopul guvernului de a îmbunătăți sistemul medical actual prin digitalizarea
medicinei. Dezvoltarea instrumentelor
digitale în medicină va oferi beneficiu
medicului, dar și pacientului. Acest
concept va contribui nu doar la excluderea inegalităților în asistența medicală,
dar și la dezvoltarea unei perspective de
a oferi prevenție proactivă, predictivă și
personalizată în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea pe termen lung în
bolile hepatice.
De aceea asistența medicală trebuie
să-și reproiecteze modelul de îngrijire a
pacientului cu ciroză hepatică, iar următoarea provocare va fi cum să integrăm
telehepatologia în îngrijirea clinică de
rutină dincolo de pandemia COVID-19. 
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Sindromul
antifosfolipidic.

INTERVIU CU PROF. UNIVERSITAR
DR. LUCIA MAZUR-NICORICI,
DOCTOR HABILITAT ÎN MEDICINĂ,
DISCIPLINA CARDIOLOGIE,
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ,
USMF „N. TESTEMIȚANU

SAFL: profilaxia primară în diverse situații
clinice, SAFL obstetrical – recomandările EULAR pledează pentru utilizarea
aspirinei în doze mici pentru profilaxia
primară la femeile care nu sunt însărcinate, dar au antecedente de SAFL obstetrical
(cu sau fără LES), la pacienții cu LES este
recomandată profilaxia cu doze mici de
aspirină, iar în cazul pacienților cu risc
scăzut administrarea aspirinei ar putea fi
luată în considerare.
Profilaxia secundară cu anticoagulante
pe termen lung este elementul principal al
terapiei pentru pacienții cu sindrom antifosfolipidic și antecedente de tromboză.

DIALOG MEDICINĂ – BOALĂ

Sindromul antifosfolipidic (SAFL) este o afecțiune în care sistemul imunitar creează în mod eronat
anticorpi care atacă țesuturile din organism, fiind descris pentru prima dată de Hughes în 1983. Despre
sindromul antifosfolipidic, care poate evolua cu aceleaşi manifestări clinice şi paraclinice ca boală unică
sau asociat altor boli autoimune, a relatat Prof. Univ. Dr. Lucia Mazur-Nicorici, doctor habilitat
în medicină, Disciplina Cardiologie, Departamentul Medicină Internă, USMF „N. Testemițanu”.
De Elena Roșca

Care este morbiditatea și
mortalitatea pacienților cu
sindrom antifosfolipidic?
Incidența SAFL este de
circa 5 cazuri la 100 de mii de locuitori,
prevalența generală fiind de 40-50 de
cazuri la 100 de mii de locuitori. Mortalitatea prin sindromul antifosfolipidic la
5 ani post-diagnostic este de circa 5%,
în cazul SAFL catastrofic, acest indicator
ajunge până la 50% din cazuri, anticorpii
antifosfolipidici se descoperă accidental la
5% din populația sănătoasă, motiv pentru
care ei se consideră că au semnificație
diagnostică numai în prezența manifestărilor clinice. Dar majoritatea oamenilor sunt
diagnosticați cu SAFL între 20 și 50 de ani
și afectează de la 3 până la 5 ori mai multe
femei decât bărbați.
Ce tipuri ale Sindromului antifosfolipidic se cunosc?
SAFL primar, secundar (în cadrul altor
boli, mai cu seamă în maladiile autoimune), SAFL obstetrical (asociat cu patologii
pe perioada gestației, pierderi fetale recurente), SAFL catastrofic, definit ca tromboză în mai multe organe ce se dezvoltă
simultan sau într-o perioadă scurtă și care
pune în pericol viața, și SAFL seronegativ,
inclus ca mijloc de clasificare și cercetare a
pacienților care nu prezintă nici o caracteristică a lupusului eritematos sistemic sau
a altei boli definite.
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Care sunt cauzele de declanșare a
SAFL?
Sindromul antifosfolipidic fiind o
tulburare autoimună de cauză necunoscută, se presupune că cercetarea posibililor declanșatori ar distrage atenția de
la inițierea acestui proces. SAFL poate fi
clasificat în două grupuri din punct de
vedere etiologic: primar – atunci când nu
există o cauză evidentă a instalării SAFL,
și secundar – dereglări ale sistemului
imun, inclusiv o boală autoimună, infecții,
sarcină, cancer sau anumite medicamente. Mai potrivit ar fi de luat în considerare
factorii de risc: sexul feminin, variațiile
genetice, insuficiența vitaminei D, sarcina, utilizarea de contraceptive orale,
intervențiile chirurgicale, neoplaziile,
sindromul nefrotic și stresul psihologic.
Evidențele actuale au descoperit o gamă
largă de boli autoimune sau maladii
reumatologice asociate, infecții și medicamente care sunt asociate cu anticorpii
Anticoagulantul lupic (AL) sau anti-cardiolipinul (aCL). Aceste asocieri pot oferi în
cele din urmă un indiciu asupra etiologiei
SAFL. La un număr impunător dintre
persoanele cu boli autoimune, cardiologice, boli canceroase se depistează un nivel
crescut de anticorpi anti-fosfolipidici
(aFL). Printre bolile comune autoimune
care dezvoltă anticorpi aFL sunt lupusul
eritematos sistemic, sindromul Sjögren,

artrita reumatoidă, purpura trombocitopenică autoimună, artrita psoriazică ș.a.
Care sunt manifestările clinice ale
sindromului antifosfolipidic?
Tromboze venoase şi arteriale recurente şi, de obicei, cu aceeaşi localizare,
patologie obstetricală (inclusă între
criteriile clinice de diagnostic), manifestări
neurologice (foarte frecvent întâlnite şi extrem de variate, ex. ictus, atacuri ischemice
tranzitorii, neuropatii ischemice, pierderea
auzului, demenţa, encefalopatia acută
ischemică, manifestări cardiace, cutanate,
renale, hematologice. Pacienţii cu sindrom
antifosfolipidic rareori evoluează spre o
formă catastrofică a sindromului, caracterizată prin infarcte multiple de organ, ce
determină insuficienţa multiplă de organ
în câteva zile şi mortalitate crescută.
Cum se determină diagnosticul sindromului antifosfolipidic?
Diagnosticul sindromului antifosfolipidic se stabilește de medicul reumatolog, în
staționar, conform criteriilor de clasificare
revizuite şi publicate în urma unui consens
internaţional în 2006, care se bazează
pe prezenţa a cel puţin un criteriu clinic
şi un criteriu de laborator, ca şi în cazul
criteriilor originale de clasificare Sapporo
1998. Criteriile clinice constau în tromboza
vasculară și morbiditatea sarcinii, confirmate de constatările din studii imagistice,
studii Doppler sau histopatologie. Studiile

MANAGEMENTUL FORMELOR
PARTICULARE DE SAFL

imagistice sunt utile pentru confirmarea
unui eveniment trombotic.
Cât privește criteriile de laborator, acestea au fost substanţial revizuite şi presupun
titre înalte ale anticorpilor antifosfolipidici
ce includ anticorpii anticardiolipinici de tip
IgG şi/sau IgM, determinări efectuate la cel
puţin 12 săptămâni, şi prezența anticoagulantului lupic la determinări efectuate la
cel puţin 12 săptămâni interval, și prezența
anticoagulantului lupic în titru înalt. În
plus, grupul de consens internaţional a
inclus în cadrul criteriilor revizuite de
laborator şi anticorpii anti beta2 glicoproteina I IgG/IgM.

Care este tratamentul sindromului
antifosfolipidic?
Varietatea de simptome specifice și
severitatea SAFL, precum și existența
acestuia ca o tulburare izolată sau
împreună cu o altă condiție autoimună,
reprezintă o provocare pentru medicul
practician în contextul managementului
de caz. Problemele majore ce se impun în
conduita terapeutică a SAFL includ tratamentul manifestărilor tromboembolice
acute, selectarea terapiei de anticoagulare
și durata acesteia.
Câteva puncte de reper pentru conduita terapeutică integrată a pacientului cu

 Aspirină în doze mici (de exemplu,
75 mg pe zi) pentru cei cu dovezi ecocardiografice de îngroșare valvulară, fără caracteristici clinice ale embolizării sistemice.
 Anticoagulare (de exemplu,
heparină și/sau warfarină, cu menținerea
INR de 2 până la 3) pentru pacienții
cu vegetații, embolizare sistemică sau
infarct miocardic.
Cele două considerente majore la
pacienții cu SAFL și trombocitopenie sunt
tratamentul corect al trombocitopeniei și
siguranța anticoagulării.
În concluzie, conduita terapeutică
a pacienților cu SAFL trebuie să fie una
individualizată, evaluând riscurile pacientului de tromboză versus hemoragie și
ajustând schemele terapeutice la factorii de
risc individuali, la manifestările clinice și
paraclinice ale bolii, la toleranța individuală, precum și la contextul în care trebuie
inițiată sau continuată schema terapeutică. Ca medicație profilactică rămâne
administrarea unor doze mici de aspirină,
iar ca tratament și profilaxie secundară a
recurențelor evenimentelor trombotice
sunt anticoagulantele orale (warfarina) și
heparinele cu masă moleculară mică. 
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ATI

munca la hotarul
dintre două lumi
și convingerea de
a dărui viață

INTERVIU CU DR. SERGIU COBILEȚCHI,
ȘEFUL DEPARTAMENTULUI ANESTEZIE
ȘI TERAPIE INTENSIVĂ (ATI), INSTITUTUL
DE MEDICINĂ URGENTĂ

Anestezia și terapia intensivă este unul dintre cele mai importante departamente ale unui spital, locul în care se
duce adesea o luptă pe viață și pe moarte, unde sunt asistate persoanele aflate în stare critică, ce necesită un
tratament cu totul special. În ATI sunt îngrijiți pacienți în stare critică, cu probleme amenințătoare de viață, ale
căror funcții vitale depind de aparaturi și echipamente complicate, de resurse medicale avansate, care nu sunt
disponibile în alte departamente ale unui spital, după cum explică, Dr. Sergiu Cobilețchi, șeful Departamentului
Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), Institutul de Medicină Urgentă. Dr. Cobilețchi ne-a relatat despre rolul ATI,
importanța lucrului în echipă, provocările pandemiei Covid-19, pe care le-a întâmpinat în această perioadă.
de Elena Roșca

Ce înseamnă un
departament ATI?
Acesta este locul în care
pacientul de cele mai multe
ori câştigă lupta cu boala, dar există şi
situaţii nefericite în care acesta o pierde.
Pierderea sănătăţii îi face pe cei bolnavi
şi pe cei care le stau la căpătâi, medici,
rude, prieteni, să simtă ce înseamnă
iminența morţii, culminaţia suferinţei,
lupta între viaţă şi moarte care se duce la
reanimare. Când pacienții sunt externați
din ATI, este o veste grozavă pentru toată
lumea. Cu toate acestea, nu înseamnă
neapărat că drumul către recuperare
este drept. Pe măsură ce descoperirile
și noile tehnologii cresc, rata de
supraviețuire pentru pacienții extrem de
critici, numărul posibilelor complicații
ulterioare crește, ceea ce înseamnă că
viața după ATI poate fi complexă.
Ce face un medic de terapie
intensivă?
Un medic de ATI este un profesionist
format în domeniul medicinei intensive
sau de asistare a persoanelor aflate în
stare critică. Totodată, acesta nu poate
fi limitat de granițele unei singure
specializări, unui singur organ afectat
sau a unei singure vârste. Medicul de TI
lucrează cu toate categoriile de pacienți,
pentru că oricine se poate afla, la un
moment dat, în stare critică, în diverse
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condiții. El trebuie să aibă cunoștințe din
majoritatea specializărilor tradiționale,
deoarece ATI este multidisciplinară.
Acest lucru nu înseamnă că un medic
de terapie intensivă nu are nevoie de alți
specialiști; dimpotrivă, una dintre cele
mai importante abilități ale sale este
de a coordona echipa multidisciplinară
care lucrează la ATI. O singură persoană
nu poate acoperi volumul de cunoștințe
medicale și diversitatea abilităților
necesare astăzi în tratamentul bolnavilor
în stare critică. Un rol cheie al medicului
ATI este de a coordona eforturile tuturor
specialiștilor care sunt implicați în planul
terapeutic pentru persoanele internate în
cadrul secției de terapie intensivă.
Aceasta e o profesie în care trebuie să
fii strateg. Fiecare om din echipă trebuie
să-și știe foarte bine rolul, iar strategul
să-i coordoneze. Când se dă „ordinul”,
toată lumea știe ce are de făcut. Dar ești
și un fel de pompier, mereu pregătit
pentru intervenții. Specificul în ATI este
că fiecare continuă și completează ce
a făcut cel de dinainte, altfel degeaba
a muncit colegul de dinainte, căci se
pierde bătălia. În ATI nu există vârfuri
detașate de restul echipei, toți trebuie
să fie foarte buni profesioniști și să fie
compatibili. ATI trebuie simțită, trebuie
să vină din interior, altfel nu avem cum
să progresăm.

Cum este viața de zi cu zi în ATI?
De multe ori în secțiile de terapie
intensivă ajung pacienți în urgență, cu
condiții severe, precum stop cardiorespirator, accidente vasculare, traume
severe, hemoragii, șoc septic sau alte
afecțiuni grave, care duc la deteriorarea
accelerată a funcțiilor organismului,
sau sunt însoțite de complicații majore.
Mereu vorbim despre lucrul în echipă.
În ATI nimeni dintre noi nu are cum să
spună „nu pot să fac” sau „nu vreau”,
fiindcă la mijloc este viața unui om.
De multe ori, pentru a avea succes, nu
este suficient să planifici, trebuie și să
improvizezi. TI trebuie simțită, trebuie să
vină din interior, altfel nu avem cum să
mergem mai departe.
Medicii din ATI studiază evoluția
diferitelor modificări ale organelor
pacienților, decid ce tratament să aplice,
monitorizează semnele și simptomele
pacientului etc. Rolul asistenților
medicali este însă fundamental.
Acest lucru este valabil pentru toate
departamentele spitalului, dar este și mai
important în ATI. Asistentele sunt cele
care sunt tot timpul alături de pacient.
În ATI, raportul asistentă-pacient este
mai mic decât într-o secție de spital
convențională. Pacienții în stare critică
necesită mai multă îngrijire și mai
multă atenție și, prin urmare, mai multe

resurse. Raportul obișnuit este de
2 pacienți critici la 1 asistentă.
Care sunt principalele directive
ale rolului Dvs.?
În calitate de șef de departament,
una dintre principalele mele directive
este să mențin standardele medicale
la cel mai înalt nivel posibil, ceea ce
înseamnă să mă asigur că toți membrii
echipei mele au cel mai înalt nivel posibil
de competență. Avem multe metode
pentru a realiza acest lucru. Recent am
lansat o platformă de educație continuă,
elaborăm ghiduri în conformitate cu

orientările naționale și internaționale.
Deși liniile directoare ar trebui urmate în
principiu, oamenii au voie să gândească
singuri. În cazul în care nu sunt
respectate liniile directoare, discutăm
motivele cu colegii, nu pentru a critica, ci
pentru a înțelege și a învăța din practică.
O altă responsabilitate este
comunicarea cu alte departamente.
Terapia intensivă nu este un fenomen
izolat; suntem sub același acoperiș și
este important să comunicăm bine
cu toate departamentele care ne
livrează pacienții. Există întotdeauna

loc de îmbunătățire și aș dori să avem
o colaborare și mai bună cu alte
departamente.
Strategic, am două obiective medicale
principale: evaluarea și implementarea
cercetărilor recente în propriile noastre
practici, pentru a ține pasul cu progresul,
și contribuția cu propriile descoperiri
la societatea de terapie intensivă. Ne
propunem să fim în fruntea cercetării
în anumite domenii, pentru a oferi
contribuții altora.
Care este cea mai mare satisfacție
a muncii din ATI?
Să poți să faci, de fiecare dată, tot ce
trebuie. Satisfacțiile sunt imense când
un pacient vine în stop cardio-respirator
și vezi că-și reia apoi funcțiile. Că ai o
echipă pe care să mizezi. Asta presupune
că știi, că vrei, că ai ce-ți trebuie. Și când
faci tot ce trebuie, lucrurile nu au cum să
nu iasă bine. Se mai întâmplă că uneori
vrem și putem noi, și facem totul, dar nu
întotdeauna vor și alte… entități. Când
totul se aliniază și este bine, avem o mare
satisfacție.
Care este cea mai grea decizie
pe care a trebuit să o luați la ATI?
Încă îmi este foarte greu când nu
mai putem face nimic pentru un tânăr
și trebuie să le comunicăm părinților
acest lucru. Am adesea pacienți tineri la
terapie intensivă și în aceste momente
mă simt emoționat. A realiza că nu mai
avem nimic de oferit unui tânăr spre
supraviețuire este o perioadă foarte grea.
Nu devine niciodată mai bine. Este o
povară grea.
Noi, profesioniștii care ne ocupăm
de pacienții critici și de moarte, trebuie
să găsim un echilibru, iar asta uneori
este complicat: pe de o parte, trebuie să
încerci să nu lași să te afecteze prea mult,
dar, pe de altă parte, nu poate înceta
să-ți pese. Pentru că toți avem propria
noastră poveste și toți suntem unici. În
momentul în care unui medic încetează
să-i pese de moartea unui pacient,
trebuie să-și schimbe locul de muncă. 
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INTERVIU CU CONF. DR.
VALENTINA STRATAN,
ȘEFA LABORATORULUI
IMUNOLOGIE ȘI GENETICĂ
MOLECULARĂ DIN
CADRUL INSTITUTULUI
ONCOLOGIC

„Cercetările și investigațiile
molecular-genetice își vor
ocupa un loc tot mai mare
în diagnosticul maladiilor”
Componenta diagnosticului imunologic s-a dezvoltat pe parcursul multor ani, iar cerințele timpului în care activăm,
cunoștințele adunate despre complexitatea cancerului, solicită noi metode de diagnostic, precum sunt cele ce
determină profilul molecular al tumorilor, și ne oferă posibilitatea alegerii celor mai indicate, adecvate și eficiente
terapii. Despre terapiile țintite sau cele personalizate pentru fiecare pacient în parte a relatat Conf. Dr. Valentina
Stratan, șefa Laboratorului Imunologie și Genetică Moleculară din cadrul Institutului Oncologic.
de Elena Roșca

Activați de mai mulți ani
la Institutul Oncologic,
care este o instituție
publică specializată
în acest domeniu, iar de ceva timp
conduceți un laborator de imunologie
și genetică moleculară, ultima
componentă fiind implementată în
practica clinică de scurt timp. Ce v-a
determinat să începeți aceste testări?
Practica existentă în acest domeniu a
demonstrat importanța aplicării biologiei moleculare în îmbunătățirea strategiilor de prevenție, diagnostic și tratament
al cancerului.
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Astfel, a apărut ideea fixă că
trebuie să batem în toate ușile, pentru
a obține suport în toate aspectele,
inclusiv cel al susținerii financiare.
Așa am ,,prins valul”, și în anul 2015,
cu suportul Agenției Internaționale de
Cooperare a Japoniei (JICA), în baza
Laboratorului existent de imunologie,
a fost inițiat procesul de dezvoltare a
compartimentului „Genetica Cancerului”
care a fost dotat cu cele mai moderne
tehnologii necesare în diagnosticul
molecular-genetic, inclusiv un
secvențiator de următoarea generație
(NGS). Astăzi, suntem mândri de ceea ce

am creat, iar și mai mândri suntem de
tinerii care activează în laborator cu o
pregătire specializată în această materie,
care îmbină reușit activitatea științifică
cu cea clinică, contribuind astfel la
dezvoltarea Oncologiei translaționale.
Cred că ei sunt valoarea cea mai de preț
pe care ne bazăm atunci când ne facem
planuri de viitor…
Să înțelegem că pacienții
oncologici beneficiază de aceste
investigații, aici, acasă…?
A fost o cale lungă și anevoioasă
până am reușit să aplicăm anumite
teste în practica clinică. Am început cu

elaborarea tarifelor pentru a fi introduse
în Catalogul tarifelor unice aprobat
prin Hotărâre de Guvern, să elaborăm
procedurile specifice, să învățăm
tehnicile, să validăm rezultatele obținute
etc. Aici, vreau să exprim înalte aprecieri
și gratitudine colegilor noștri din
cadrul unității de genetică moleculară
a Institutului Regional de Oncologie
Iași, care au fost gazdă receptivă pentru
colegii noștri ce s-au deplasat la IRO
Iași pentru o perioadă de timp în
vederea însușirii tehnicilor de diagnostic
molecular-genetic. Astfel, începând cu
anul 2019, putem ajuta pacienții care
altădată plecau în afara țării pentru
investigarea moleculară a diferitor
forme de cancer, or testele respective
determină indicarea terapiilor țintite
care pot asigura un tratament eficient și
creșterea calității vieții. Realizăm teste
necesare în diagnosticul mai multor
tipuri de hemopatii, adenocarcinoamelor
pulmonare, melanoamelor, cancerului
colorectal, al celui tiroidian papilar
etc. Important este că, în afară de
diagnosticul de precizie pe care-l
realizăm, putem să asigurăm pacienții și
cu terapiile respective sensibile, iar acest
aspect în unele cazuri este încă dificil de
realizat cu regret din lipsa preparatelor
necesare. La această etapă ne bucurăm
că demersurile și corespondența de ani
a Institutului Oncologic cu autoritățile
publice centrale care au puterea de
decizie s-a încheiat pozitiv și, începând
cu februarie 2020, testele moleculargenetice au fost aprobate și introduse
în Pachetul Unic de servicii medicale
acoperite financiar din asigurările
medicale obligatorii.
La ce lucrați acum, care sunt
preocupările colectivului
pe care-l conduceți?
Ziceam mai sus că dezvoltăm în
laborator o simbioză reușită între
activitățile științifice și cele clinice. Am
fost implicați în realizarea mai multor
proiecte științifice precum utilizarea
celulelor stem pentru tratamentul
afecțiunilor hematologice maligne sau
determinarea profilului mutațional al
tumorilor solide în scopul selectării
terapiilor.

În prezent, suntem implicați în
realizarea proiectului științific din
cadrul Programului de Stat (2020-2023),
declarat câștigător în urma concursului
organizat de Agenția Națională de
Cercetare și Dezvoltare, care prezumă
studierea comparativă a particularităților
genomice, imunologice și funcționale
ale carcinoamelor scuamoase în cinci
localizări anatomice și îmbină activități
de biologie moleculară experimentală
cu investigații ce presupun utilizarea
tehnicilor bioinformatice. Conceptul
proiectului presupune și crearea
unei biobănci de material biologic al
pacienților cu cancer al regiunilor cap/
gât, col uterin, pulmonar, esofag și
cancer de piele. În prezent cunoaștem
că pe multe din aceste cancere le unește
aceeași formă morfologică, însă noi
ne propunem să identificăm și alte
asemănări, precum și deosebiri ale
profilurilor moleculare care ne vor
permite să elaborăm recomandări clinice
și să creăm algoritmi de screening
pentru fiecare localizare în parte. Studiul
respectiv prevede studierea rolului
oncogenelor, genelor supresoare de
tumori, microbiomului local, precum și
integrarea datelor multi-omics și nonomics care ne vor permite să identificăm
biomarkeri comuni și individuali cu
impact major la îmbunătățirea metodelor
de diagnostic, în managementul bolii și
dezvoltarea terapiilor personalizate și
țintite ale carcinoamelor scuamoase.
De asemenea, echipa de cercetători
din cadrul laboratorului este implicată
în parteneriat cu cercetătorii
Institutului Regional de Oncologie Iași
în implementarea activităților a două
proiecte transfrontaliere.
În cazul proiectului 2SOFT/1.2/105
„Modificări ale microbiomului
uman în contextul stresului generat
de antibiotice”, ne propunem ca, în
baza noii tehnologii de secvențiere, să
producem o cooperare transfrontalieră de
excelență pentru secvențierea în paralel
a fuziunilor genice. Ambele instituții
medicale vor folosi echipamente diferite
de secvențiere a acestora, astfel încât să
creștem nivelul și calitatea de expertiză.
Drept rezultat, crearea unei platforme

comune pentru lucrări sinergice și cu
protocoale compatibile.
Pentru proiectul 2 SOFT/1.2/207
„Rețeaua de excelență privind
diagnosticul și cercetarea cancerului
pulmonar”, ne propunem să testăm
mutațiile în adenocarcinoamele pulmonare
în biopsiile tisulare și lichide pentru
diagnostic și supravegherea bolii. Scopul
acestui proiect constă în introducerea
tehnologiei ”state of art”, crearea și
dezvoltarea unei rețele de cercetare
clinică transfrontalieră și de diagnostic în
domeniul cancerului pulmonar. Acesta
va fi promotorul registrului transnațional
al cancerului pulmonar care va ajuta la o
viziune mai bună asupra caracteristicilor
patologiei cancerului pulmonar în această
regiune est-europeană.
Rezultatele obținute în cercetări,
împreună cu toate datele clinice ale
pacienților din studiu, vor fi integrate
într-o bază de date și interpretate prin
prisma tehnicilor de bioinformatică, iar
ulterior vor fi prezentate în comunicările
de cercetare din comunitatea științifică.
Acestea vor fi baza (datele preliminare)
pentru viitoarele proiecte de cercetare
care vor fi propuse pentru finanțare.
Care sunt planurile de viitor?
Intenționăm să dezvoltăm și să
instruim la instituții europene specialiști
în analiza datelor genomice și tehnicilor
de bioinformatică care stau la baza
dezvoltării bioinformaticii cancerului în
Republica Moldova.
Pe lângă investigațiile moleculargenetice ne dorim să implementăm
în cadrul instituției noastre și alte
teste extrem de necesare medicilor
și pacienților oncologici, cum ar fi
metodele citogenetice sau hibridizarea
fluorescentă in situ, iar în imediata
apropiere vom implementa tehnica
de citometrie în flux, având ca temei
contractul semnat de achiziție a
flowcitometrului din contul Programului
național de control al cancerului și prin
acordarea sumei de 300 de mii de lei din
partea Ministerului Sănătății.
Contăm mult și în acest caz pe
parteneriatul cu colegii de la IRO Iași,
în instruirea specialiștilor pentru aceste
aspecte de diagnostic clinic. 
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PREABILITAREA
PACIENTULUI ONCOLOGIC.

PREABILITAREA POATE
GRĂBI PROCESUL
DE REABILITARE
POSTOPERATORIE.

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

Preabilitarea reprezintă o practică utilizată cu scopul de a spori capacitatea
funcțională a pacientului înainte de intervenția chirurgicală și de a îmbunătăți
rezultatele postoperatorii. Conceptul de preabilitare se îndreaptă către o
abordare multifactorială, cuprinzând optimizarea medicală, exercițiile fizice
preoperatorii, sprijinul nutrițional și reducerea stresului/anxietății.
De Dr. Igor Maxim, doctor în științe medicale, șef Departament chirurgie clinică, IMSP IMU

În pofida progreselor chirurgicale (cu tendință spre minimă invazivitate) și anestezice
continue, tratamentul invaziv
al cancerului rămâne o provocare care
necesită o rezistență fiziologică și psihică
substanțială din partea pacienților. Însă
chiar și în absența complicațiilor, un grup
amplu de pacienți nu este capabil, ulterior
intervenției chirurgicale, să își recapete
capacitatea și statutul somatic preoperator, după cum relatează Dr. Igor Maxim.
Un număr impunător de pacienți care
sunt supuși unei intervenții chirurgicale
se confruntă cu consecințe postoperatorii. Aproximativ 30% dintre pacienții ce
urmează intervenții chirurgicale majore
suferă complicații postoperatorii, însă,
chiar și în absența lor, acestea sunt asociate cu reducerea capacităților funcționale
ale bolnavilor. Pacienții vulnerabili, din
a căror categorie fac parte vârstnicii,
pacienții cu patologii asociate (BPOC, DZ,
istoric de IMA, AVC), sunt în mare parte
dispuși spre morbiditate și mortalitate
post- și peri-operatorie.
Ghidul ERAS (Enhanced recovery after
surgery) oferă programe de preabilitate
modeste, focusându-și eforturile pe dezvoltarea reabilitării postoperatorii. Însă
reabilitarea nu îmbunătățește rezervele
musculare și funcționale din moment ce
pacienții sunt implicați într-o intervenție
chirurgicală de amploare.
Exercițiile fizice, ce reprezintă baza
programelor de preabilitare existen-
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te, au drept scop sporirea capacității
funcționale a pacientului prin regimuri
structurate, ce includ complexe de antrenamente aerobice, de rezistență musculară și exerciții de inspirație. Cercetările
au arătat că programele de exerciții fizice
au mai mult succes dacă oferă o abordare multimodală, care combină diferite
fațete, inclusiv brațele nutriționale și
psihologice.
Rezultatele înregistrate în chirurgia
cardiacă, pulmonară și abdominală indică
faptul că antrenamentele preoperatorii
diafragmatice și cele ale mușchilor respi-

PREABILITAREA ARE
POTENȚIALUL DE A ÎMBUNĂTĂȚI
CALITATEA VIEȚII ȘI
TOLERANȚA LA TRATAMENTE
NEOADJUVANTE.
ratori, inclusiv spirometria stimulativă și
exercițiile de tuse, pot îmbunătăți numeroase rezultate postoperatorii.
Cu toate acestea, provocarea constă în
faptul că, atunci când este vorba despre
o intervenție chirurgicală majoră, există
o fereastră de oportunitate, în medie
4-6 săptămâni, pentru a întreprinde
măsurile de preabilitare dorite în cazul
acestor pacienți. În acest context, poate
fi oferit un plus de precizie în diagnosti-

carea și stadializarea invaziei tumorale,
clinicianul/chirurgul având timp pentru
a asigura acuratețea (certitudinea) diagnosticului preoperator.
Ambivalența conceptului de
preabilitare este pe larg discutată în
literatura științifică. Pe de o parte,
este nevoie de timp pentru a urma
un program de preabilitare eficient,
care ar include numeroase aspecte
(fizice, nutriționale, psihoemoționale),
pe de altă parte, este în detrimentul
pacientului amânarea intervenției
chirurgicale, în scopul valorificării
multidisciplinarității acestui concept.
Un alt factor care ar distorsiona conceptul de preabilitare ar fi eterogenitatea
intervențiilor chirurgicale, fiecare având
specificul său, care ar lărgi criteriile
de includere/excludere a pacienților
ce ar putea sau nu beneficia de aceste
programe. Avem de a face cu pacienți
compromiși fizic, slăbiți, imobilizați, psihic instabili, pe care nu-i putem asocia
cu un program de preabilitare. Tendința
spre individualizarea oricărui tip de tratament după specificul fiziopatogenetic
al pacientului, trebuie aplicată și acestui
concept, din motiv că nu fiecare pacient
este capabil să urmeze un program de
preabilitare multimodal. Bolnavii cu patologii asociate trebuie să beneficieze de
un plan de activitate potrivit statutului
lor somatic și să fie monitorizați riguros
pe parcursul programului de către echipa
medicală, pentru a stopa precipitarea
acestor factori de risc.
Eficacitatea conceptului de preabilitare reprezintă un subiect controversat ca
și durata optimă a acestuia, multiple studii conturând interdependența aspectelor respective. Pe lângă faptul că preabilitarea poate grăbi procesul de reabilitare
postoperatorie, aceasta are potențialul de

a îmbunătăți calitatea vieții și toleranța
la tratamente neoadjuvante precum
chimioterapia.
Un interes deosebit și substanțial îl
prezintă impactul programului vizat în
reducerea complicațiilor postoperatorii
ale bolnavilor. Un plus de perspectivă oferă criteriul subtil ce înglobează calitatea
vieții acestor pacienți după intervenția
chirurgicală. Chiar dacă acest parametru a
fost menționat doar într-un singur studiu,
din motiv că a fost unicul studiu extins cu
rezultate înregistrate postoperator tardiv,

acest criteriu reprezintă un scop aparte al
clinicienilor și nu trebuie neglijat.
Valoarea conceptului de preabilitare
se regăsește empiric în chirurgia toracică, progresele înregistrate în parametrii
funcției pulmonare au tendința de a deveni
vitale pentru pacienții care sunt supuși
unor astfel de intervenții. La pacienții
internați cu rezervă cardiorespiratorie
slabă, incapacitatea de a susține această
cerere crescută poate duce la morbiditate
și mortalitate peri- sau postoperatorie.
Amplificarea valorilor (FEV1, VO2 max,

VE, FVC) pot contribui dacă nu la evitarea,
atunci cel puțin la ameliorarea severității
complicațiilor postoperatorii, precum și
la catalizarea procesului de reabilitare. La
începutul acestui secol, într-o perioadă relativ scurtă de timp, reabilitarea pulmonară
a devenit recunoscută ca piatră de temelie
în managementul pacienților cu BPOC.
Preabilitarea este o paradigmă
promițătoare. Dovezile emergente,
conceptual intuitive și bazate pe principii
teoretice solide, sunt încurajatoare. Chiar
și așa, încă trebuie stabilit: modul optim de
utilizare a acestui instrument, combinația
de intervenții cea mai eficientă (indiferent
dacă aceasta necesită sau nu adaptarea la
tipul de intervenție chirurgicală care trebuie efectuată) și rentabilitatea preabilitării.
În consecință, conceptul de preabilitare
ce include exerciții fizice, suportul psihologic și consilierea nutrițională reprezintă
o măsură adjuvantă esențială în chirurgia
mare. Preabilitarea poate fi de asemenea
utilă în trierea pacienților ce urmează a fi
supuși intervențiilor chirurgicale majore.
Problema constă în faptul că societatea
chirurgicală este supusă la momentul de
față unei provocări insidioase, oscilând
între două aspecte de aceeași pondere:
avem de a face cu pacienți care necesită
timp pentru preabilitare, însă dimensiunea
clinică a oncologiei nu oferă/rezervă timp.
A fost dovedit că preabilitarea nu este
un concept retrograd, însă aceasta nu
confirmă faptul că poate fi unul progresist
în acest context. Lipsa de dovezi suspendă entuziasmul clinicienilor de a amâna
intervenția cu scopul valorificării conceptului de preabilitare.
Sunt necesare studii la scară largă și de
înaltă calitate pentru a confirma promisiunea dovezilor timpurii și pentru a determina frecvența, intensitatea și durata
preabilitării necesare pentru a produce
rezultate optime. 
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„Orice provocare din domeniul
sănătății poate fi depășită când
lucrătorii medicali acționează
la unison și respectă procedurile”
Evoluția pandemiei a necesitat modificări permanente ale
asistenței medicale, iar valurile anterioare de COVID-19
au demonstrat necesitatea implicării cât mai multor
categorii de cadre medicale pentru reducerea presiunii
pe unitățile medicale, rolul medicilor de familie în toată
această ecuație fiind din ce în ce mai mare. De-a lungul a
doi ani de pandemie, au avut loc numeroase modificări
în sistemul de sănătate, iar munca medicilor de familie
s-a schimbat și ea, devenind mai „complexă”, după cum
explică, Dr. Liliana Iașan, director AMT Buiucani. Aceasta
ne-a vorbit despre rolul medicului de familie în pandemia
de Covid-19, punctând, printre altele, și problemele pe
care le-a întâmpinat în această perioadă.
de Maria Diminet
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Au trecut doi ani de când ne-am confruntat
cu o criză de sănătate la nivel mondial cauzată
de SARS-CoV-2 și, din păcate, criza continuă.
Care sunt lecțiile învățate de sistemul național
de sănătate în acest sens?
Pentru început vreau să remarc faptul că medicii de
familie și asistentele medicale din Republica Moldova
s-au implicat imediat în combaterea pandemiei. Fără să
exagerez, au fost printre primii, comparativ cu lucrătorii
medicali din domeniul medicinei primare din țările din
vecinătate, care au inițiat tratamentul anticovid la domiciliu. Evident, astăzi ne este ușor să prevenim, să controlăm și să tratăm această infecție, deoarece avem totul la
îndemână – protocoale, medicamente, echipamente și
dispozitivele medicale necesare și, cel mai important, o
valoroasă experiență pe care am însușit-o din mers.

Cum s-a schimbat munca medicilor
de familie în pandemia de Covid-19?
Medicii de familie au devenit și mai
împovărați. Pandemia a dezvăluit o realitate pe care societatea nu a sesizat-o anterior
și anume că nu este posibil de a proteja
sănătatea populației dacă nu valorificăm
rolul medicului de familie în societate.
Până nu vor fi investite resursele necesare
în medicina de familie, nu putem vorbi de
indicatori buni în sănătate. Statisticile arată
că, la nivel național, în perioada pandemiei
a crescut numărul de cazuri oncologice cu
40%. De ce s-a întâmplat aceasta? Pentru
că medicul de familie a fost plasat în prima
linie în lupta împotriva COVID-19, fapt
care nu i-a permis să-și asume în totalitate
responsabilitățile care îi revin în domeniul
profilaxiei maladiilor.
Vă readuc aminte că medicul de familie
nu s-a ocupat doar de tratamentul infecției,
concomitent a trebuit să-și asume testarea
pacienților, inclusiv la domiciliu, prevenirea răspândirii infecției și organizarea
procesului de vaccinare anticovid. Lipsa
lui din viața asistenței medicale s-a simțit
enorm. În condițiile stării de urgență în
domeniul sănătății publice, când cazurile
de Covid-19 creșteau zilnic, iar secțiile de
Terapie Intensivă erau arhipline, medicina
de familie a fost nevoită să sisteze o parte
dintre serviciile medicale oferite în ambulatoriu, situație care a fost în detrimentul
pacienților. De aceea, consider că este
necesar ca sistemul de sănătate să revadă
activitatea medicului de familie: să reducă
din sarcinile medicului de familie, care pun
o mare presiune asupra lui, să-i asigure
două asistente – pe domeniul medical
și pe cel social. COVID-19 ne-a demonstrat tuturor că dacă activitatea de bază a
medicului de familie este redusă din cauza
sarcinilor multiple, sănătatea populației
are de suferit.
Care a fost cel mai greu moment
din pandemie de până acum pentru Dvs.,
ca manager?
La începutul pandemiei aveam temerea
ca lucrătorii medicali să nu abandoneze
locul de muncă, pentru că activitatea lor
devenise extrem de dificilă. Din fericire, am
fost o echipă unită și puternică. Absolut
toți lucrătorii medicali și non-medicali șiau unit eforturile ca să prevină răspândirea

infecției în instituție, să depisteze imediat
cazurile de COVID-19 și să prevină îmbolnăvirea pacienților.
În același timp, datorită măsurilor de
profilaxie întreprinse, am reușit să protejăm sănătatea medicilor și asistentelor
medicale. AMT Buiucani a fost una dintre
instituțiile medicale primare din țară care a
înregistrat în cadrul echipei cele mai puține
cazuri de COVID-19. De asemenea, am fost
printre primii care am vaccinat împotriva
infecției peste 70 la sută dintre lucrătorii
medicali, în primele două săptămâni de
la demararea procesului de vaccinare. În
același timp, am fost un bun exemplu pentru pacienți, încurajându-i să se vaccineze,
să aibă încredere în vaccin, în pofida faptului că în mediul online era distribuită multă
informație falsă despre virusul COVID-19 și
vaccinul anticovid.
Ne-am documentat și adaptat la situație
instantaneu. Am răsfoit protocoalele
colegilor de peste hotare, făceam schimb
de informații cu colegii noștri din alte state.
Am aplicat toate acele măsuri la care au
recurs medicii de familie din străinătate
pentru a opri răspândirea virusului și a
proteja viața oamenilor.
Este telemedicina/teleconsultația
o soluție pentru activitatea medicilor
de familie și în continuare?
Categoric da! COVID-19 ne-a învățat
că o parte dintre solicitările medicale
pot fi ușor gestionate la telefon și online.
Pandemia a determinat mai multe țări să
legifereze consultațiile medicale în regim
online. Și este o decizie absolut rezonabilă.
Există pacienți cronici care trebuie să urmeze doar regimul alimentar și tratamentul
recomandat de medic. Ei au o stare de sănătate stabilă și necesită doar să fie ghidați.
Iar în aceste condiții chiar nu e necesar să
se deplaseze la instituția medicală. Ei pot
beneficia de aceste consultații la telefon sau
prin intermediul aplicațiilor de comunicare
online. Noi am reușit astfel să tratăm și să
monitorizăm cazurile de COVID-19, de ce
să nu valorificăm această experiență pentru
a preveni și controla maladiile cronice, de
care suferă jumătate din populație?
Procesul de acordare a asistenței medicale online trebuie însă organizat. Adică
este indispensabil de a separa consultațiile
medicale online de cele offline, și de a oferi

pacienților posibilitatea să se programeze
și pentru consultațiile online. În prezent
ce avem? Medicul de familie consultă în
cabinet bolnavul, în același timp altul îi telefonează sau îi scrie mesaje solicitând un
sfat sau ajutor. Aceasta complică activitatea
medicului de familie. Legiferarea și organizarea eficientă a procesului de acordare a
asistenței medicale în regim online va aduce tuturor beneficii – medicilor, pacienților
și sistemului medical.
Care sunt resursele care trebuie
amplificate pentru creșterea rolului
asistenței primare?
În perioada pandemiei de COVID-19, în
special în primele luni, i-am auzit frecvent
pe pacienți întrebând: „Dar cine e medicul
meu de familie”?, „Am un medic de familie așa de bun, dar nici nu am știut”. Și
aceste afirmații mă dureau. A fost nevoie
să trecem prin această situație dificilă, ca
să ne aducem aminte de existența medicului de familie. Asta vorbește despre
faptul că rolul medicului de familie, și în
general al asistenței medicale primare, nu
este valorificat în societatea noastră. În
această perioadă pacienții au aflat numele
medicului de familie pentru că au avut
nevoie de analize, tratament, certificate
medicale, reabilitare.
Partea bună este că pandemia i-a determinat să-și schimbe atitudinea față de
sănătate și să conștientizeze că medicul de
familie nu trebuie să lipsească din viața lor.
De aceea cred că rolul asistenței medicale
primare va crește în societate, iar pacienții
vor deveni mai responsabili față de propria
sănătate. În acest context, este necesar ca
autoritățile să înlăture acele obstacole care
fac dificilă munca medicului de familie. Și
aici mă refer la volumul mare de lucru, care
afectează și comunicarea cu pacienții, un
factor care influențează calitatea tratamentului și atitudinea pacienților față de
sănătate.
Pentru a eficientiza munca medicului
de familie, sunt necesare investiții mai
mari în domeniul profilaxiei maladiilor.
Și atunci medicul de familie va dispune
de mai mult timp pentru identificarea
problemelor de sănătate ale pacienților,
direcționarea pacienților către specialiștii
potriviți, monitorizarea stării lor de sănătate post-tratament. 
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Institutul de medicină urgentă o structura unică, modernă,
sigură și eficientă
Despre cum unica instituție
din țară se transformă într-o
structură eficientă, modernă și
sigură a povestit Prof. Dr. Mihai
Ciocanu, directorul Institutului de
Medicină Urgentă. Institutul de
Medicină Urgentă este una din
cele mai mari instituții medicale
din țară, cu un efectiv de peste
2300 de angajați și un spectru de
servicii medicale care acoperă
integral toate specialitățile
medicale de urgență. În spital,
în cadrul celor 650 de paturi
spitalicești, activează 28 de
secții specializate în medicina de
urgență, 4 secții de anestezie,
terapie intensivă și reanimare
(inclusive STROKE) cu un efectiv
de 102 paturi, precum și Centrul
Național de Epileptologie cu
subdiviziuni de ambulator.
de Elena Roșca

Care sunt principalele
proiecte la care lucrați
în prezent? Care sunt
prioritățile la Institutul de
Medicină Urgentă?
Echipa managerială a Institutului de
Medicină Urgentă este conștient angajată în implementarea celor mai moderne
tehnologii medicale. Acum câțiva ani, în
cadrul exercițiului de planificare strategică, am stabilit mai multe obiective care
aveau ca scop îmbunătățirea substanțială
a calității serviciilor medicale. În această
ordine de idei, s-a decis realizarea următoarelor proiecte investiționale, finanțate
din surse guvernamentale și ale partenerilor de dezvoltare: reconstrucția capitală a
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Blocului de operații cu 15 săli chirurgicale
modulare; construcția Unității de Primiri
Urgențe cu facilități complexe de triere,
diagnosticare și tratament al pacienților
cu urgențe medico-chirurgicale; realizarea
proiectului de eficiență energetică, care
include reabilitarea sistemelor inginerești
si îmbunătățirea condițiilor hoteliere în
saloanele pentru pacienți; construcția
Centrului Național de Epileptologie. Toate
aceste proiecte, care în total valorează
aproape 500 de milioane de lei sunt la
diferite etape de implementare, iar finalizarea lucrărilor este planificată pentru anii
2022 și 2024.
Institutul de Medicină Urgentă
beneficiază de construirea și
reorganizarea Unității de Primiri
Urgențe (UPU). În ce stadiu se află
construirea UPU şi dotarea acestuia cu
echipamente moderne şi eficiente?
Într-adevăr, construcția Unității de
Primiri Urgențe reprezintă un proiect
inovativ pentru sistemul nostru de sănătate. În Unitatea de Primiri Urgențe, care
va avea o suprafață de peste 2600 m.p.
vor fi desfășurate facilități pentru trierea
pacienților în diverse zone de deservire – roșie, galbenă, verde, albastră, cu un
total de 41 de paturi, săli pentru proceduri
chirurgicale septice și aseptice, cabinete
specializate pentru diagnosticarea rapidă a
maladiilor, cum ar fi Tomografie Computerizată, RX, USG, laborator de urgență,
serviciu de decontaminare a bolnavilor,
zonă pentru însoțitori, bloc chirurgical de
urgență cu patru săli de operații, inclusiv o
sală de operații hibrid și secția de anestezie
și terapie intensivă cu 12 paturi. Unitatea
va avea și o platformă acoperită pentru
ambulanțe, care transferă către spital
pacienți cu urgențe medico-chirurgicale.
În cadrul acestui proiect vor fi create și
condiții pentru consultarea la distanță
a pacienților prin sisteme moderne de

telemedicină, în special pentru pacienții cu
accidente vasculare cerebrale, traumatisme
asociate, hemoragii interne etc. Aș dori să
menționez că construcția clădirii UPU este
finanțată de Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova prin intermediul
Proiectului transfrontalier SMURD-2, iar
cheltuielile pentru dotările cu aparataje și
utilaje medicale vor fi acoperite din sursele
Băncii Mondiale și resursele centralizate
ale Ministerului Sănătății. Suntem convinși
că după lansarea acestui proiect va crește
substanțial accesibilitatea serviciilor medicale de urgență.
Cum stă institutul în ceea ce
privește dotarea cu aparatură medicală
performantă? Preconizați investiții și în
acest domeniu?
În ultimii ani, datorită includerii
Institutului de Medicină Urgentă în Planul
de răspuns al sistemului de sănătate la
infecția Covid-19, spitalul a beneficiat de
investitii substanțiale în tehnologii medicale. Dat fiind ca Institutul de Medicină Urgentă a fost unica instituție medicală care
a efectuat întreg spectrul de intervenții
chirurgicale de urgență pacienților Covid-19, dotările au inclus: două sisteme
laparoscopice performante pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale miniinvazive, două microscoape contemporane
pentru intervenții neurochirurgicale și
oftalmologice, instalație de neuronavigare,
diverse tipuri de mașini pentru ventilarea
artificială a plămânilor (74 de unități), două
instalatii ECMO pentru suport cardiac și
respirator prelungit persoanelor ale căror
inimă și plămâni nu sunt în măsură să
asigure o cantitate adecvată de schimb
de gaze sau de perfuzie pentru a menține
viața, două generatoare de oxigen staționar
și 24 de generatoare mobile, cinci aparate
mobile de radiografie, trei aparate pentru
USG, inclusiv pentru ghidarea intubării
intratraheale a pacienților critici. În cel
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mai apropiat timp spitalul va beneficia de
un aparat modern de Tomografie Computerizată cu 256 de slice și o instalație Rx
digitală pentru scanarea rapidă a corpului
uman în situații critice.
O altă investiție deosebit de importantă
pentru noi este dotarea tuturor celor 15 săli
de operații cu panouri modulare din oțel
galvanizat (inclusiv 1 sală septică separată), mese de operații, lămpi chirurgicale
și console anesteziologice suspendate,
instalarea aparaturii necesare pentru
filtrarea aerului (filtre HEPA) si asigurarea
fluxului de aer laminar, dotarea compartimentelor de terapie intensivă pentru
trezirea pacienților în blocul operator.
Aceste și alte dotări au fost realizate din
fondurile Ministerului Sănătății, Proectului
Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la
infecția Covid-19”, dar și din fondurile altor parteneri de dezvoltare, inclusiv agenți
economici din Republica Moldova.
Se spune că poţi avea clădiri
extraordinar de frumoase şi dotări de
ultimă generaţie, dar dacă nu ai resursa
umană adecvată… Cum se situează
Institutul de Medicină Urgentă din punct
de vedere al resursei umane?
Resursele umane reprezintă pilonul de
bază pentru orice proiect de dezvoltare,
inclusiv în instituțiile medicale. Planifica-

rea, recrutarea și inducția sau integrarea
persoanelor selectate pentru diverse
posturi. Evident, în cadrul Institutului de
Medicină Urgentă, asigurarea cu cadre
medicale calificate este net superioară
situației din spitalele raionale, dar și municipale. În prezent, pentru majoritatea
specialităților din spital avem o acoperire
a statelor de funcții de peste 90%. Totodată, pentru specialitățile noi, cum ar fi
chirurgia neuro endovasculară, radiologia
intervențională, chirurgia stărilor acute
(Acute Care Surgery), care include trei
elemente practice de bază: chirurgia de
urgenţă, politrauma şi terapia stărilor
critice, suntem încă în deficit de cadre
medicale și în acest context investim
resurse financiare substanțiale pentru formarea specialiștilor, în special în centrele
de pregătire profesională de peste hotare.
Concomitent, suntem antrenați
într-o activitate continuă pentru crearea condițiilor de bază pentru atragerea
specialiștilor din rândurile medicilor
rezidenți instruiți în centrele universitare internaționale. Cunoaștem că decizia
de acceptare a unui loc de muncă este
influențată de mai mulți factori obiectivi,
cum ar fi salariul și dotarea instituției
cu utilaje medicale performante, dar
nu mai puțin importanți sunt și factorii

subiectivi, cum ar fi imaginea instituției,
cultura organizațională acceptată în spital,
oportunitățile de avansare etc. Chiar și
în condiții de austeritate, ne străduim
să îmbunătățim satisfacția lucrătorilor
medicali, fiind conștienți că pentru a avea
pacienți satisfăcuți de serviciile medicale,
trebuie să avem mai întâi angajați care țin
la locul lor de muncă și se mândresc cu
instituția unde activează.
Cum trebuie să fie relația dintre
managerul spitalului și corpul medical,
pentru a avea o conducere cât mai bună a
acestei instituții?
Relația dintre managerul instituției și
lucrătorii medicali trebuie să se bazeze în
primul rând pe încredere reciprocă și respect pentru munca efectuată. O altă latură
importantă o constituie transparența decizională și comunicarea sinceră cu colegii.
Angajații trebuie să cunoască obiectivele
instituției pe termen scurt, mediu și lung,
ei trebuie să ia decizii referitoare la utilizarea resurselor financiare, să participe direct
la elaborarea și implementarea planurilor
strategice ale instituției. Numai în acest
mod poți avea colegi angajați conștient
în realizarea obiectivelor de bază ale
instituției, legate fie de prestarea serviciilor
medicale de calitate, fie de dezvoltare a
infrastructurii sau a resurselor umane. 
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Orice instituție medicală, chiar
și cea mai performantă, necesită
dezvoltare continuă și modernizare.
Un manager de spital trebuie
să înțeleagă nevoile instituției,
realitățile funcționării unei
asemenea organizații complexe și
să garanteze siguranța pacienților.
Despre soluțiile manageriale
pentru îmbunătățirea serviciilor și
îngrijirilor oferite pacienților, ne-a
relatat Dr. Andrei Uncuța, directorul
IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.
de Marina Zibliuc
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Care sunt principalele
provocări cu care v-ați
confruntat în decursul celor
doi ani de când sunteți
director al spitalului?
Cum le-ați surmontat?
Am devenit directorul IMSP SCR
„Timofei Moșneaga” exact la începutul
pandemiei, în circumstanțele în care
doi vicedirectori: cel medical și cel
responsabil de management, au plecat
din proprie inițiativă. A fost o adevărată
provocare în acele momente dificile să
construiești o echipă nouă, dar tot din
angajații instituției date, care să poată face
față tuturor provocărilor. Era necesar ca
aceste persoane să se bucure de încredere

în rândul personalului, să fie motivate
să gestioneze procesele și să aibă o
comunicare eficientă cu colegii lor. Deci,
nu am dorit la acea etapă să încadrăm în
echipă persoane din afara spitalului.
Sentimentul care predomina atunci
era responsabilitatea. Mă gândeam
cum putem trece peste această criză.
Nu era un test doar pentru director, ci
și pentru întreg colectivul SCR. Unul
dintre cele mai importante principii pe
care l-am accentuat a fost comunicarea
eficientă. Fiecare putea să se implice în
rezolvarea problemelor, să propună idei
de soluționare a anumitor situații. Eram
deschiși cu toții la maxim, ceea ce s-a și
reflectat în decizii asumate și oportune.
Considerați că Spitalul clinic
Republican este, la ora actuală,
o unitate de elită?
IMSP SCR „Timofei Moșneaga” este
o unitate de elită nu doar în prezent,
spitalul are un istoric foarte lung.
Această instituție rămâne la ora actuală
una de elită. Un astfel de calificativ îi
putem atribui datorită oamenilor și
specialiștilor care lucrează în această
instituție: angajații SCR de comun cu
catedrele și clinicile care activează aici.
Acesta este acel nucleu care menține
numele și promovează imaginea acestei
instituții, cultura organizațională fiind
una consolidată de tradiții.
Considerați că adresabilitatea la
spital este în creștere?
Dacă ar fi să vorbim despre
adresabilitate în perioada ultimilor doi
ani, atunci va fi dificil de efectuat o
analiză. Inițial, când IMSP SCR „Timofei
Moșneaga” era antrenat în mare parte în
acordarea ajutorului medical pacienților
COVID-19, evident, s-a micșorat numărul
de bolnavi și de consultații pentru cei
non-COVID. Mulți pacienți cronici nu se
adresau la timp și ajungeau la spital cu o
complicație a patologiilor preexistente.
Astfel, în perioadele mai liniștite din
punct de vedere epidemiologic, am decis
să promovăm suplimentar imaginea
instituției, prin demonstrarea, descrierea
altor secții și specialități din cadrul
SCR. Statistic, când numărul cazurilor
de infectare cu noul tip de Coronavirus
pe teritoriul țării era în descreștere,

adresabilitatea la medicii noștri a început
să crească. Evident că, statisticile anului
2020 și 2021 se deosebesc radical între
ele, în pofida faptului că în instituție erau
desfășurate paturi în Departamentul
COVID–19 și în secțiile de Terapie
Intensivă COVID–19.
Pandemia a însemnat și un acces
mai redus în spital al pacienților cu
patologie non-COVID. Cum au fost
afectați pacienții non-COVID în acești
doi ani de pandemie?
Cât privește platformele chirurgicale,
menționăm că în anumite secții a fost
redus numărul de paturi, însă nici
o platformă chirurgicală din cadrul
spitalului nostru nu și-a sistat complet
activitatea pe parcursul pandemiei.
Astfel, au fost realizate atât intervenții
chirurgicale de urgență, cât și unele
planice, inclusiv transplant. Nu am
observat o creștere a rândului de așteptare
pentru operațiile pacienților cu patologii
cronice. Au fost mai puține internări ale
pacienților cu boli cronice, dar nonchirurgicali. În același timp, am internat
astfel de pacienți, dar care aveau urgență
medicală sau nu era clar diagnosticul ori
am avut solicitări ale instituțiilor raionale
de a primi un bolnav – de fiecare dată am
acordat asistența medicală necesară.
Ce soluții există pentru ca pacienții
non-COVID să aibă acces permanent la
servicii medicale, chiar și în perioadele
de vârf ale pandemiei?
Există diverse sisteme medicale în
lume. În unele sunt instituții, platforme
și condiții speciale pentru tratamentul
pacienților, îndeosebi al celor cu
COVID–19 și în același timp sunt și alte
spitale, care rămâneau a fi mai libere
și puteau acorda asistență medicală
bolnavilor cu alte patologii. În Republica
Moldova, unele instituții medicale,
datorită complexității acestora și dotărilor
cu aparataj performant în secțiile de
Terapii Intensive, au fost integral sau
mixt încadrate în tratamentul pacienților
COVID–19. La fel cum a fost și IMSP SCR
„Timofei Moșneaga”. Dar, neavând alte
platforme medicale în sistem, spitale
care ar putea acorda asistență medicală
specializată, unii bolnavi nu au beneficiat
de ajutor calitativ și oportun.

Cum ați „radiografia”, în câteva
cuvinte, prestația corpului medical
din cadrul spitalului?
Absolut tot personalul instituției a
fost încadrat conform competențelor
sale în asistența medicală în această
perioadă. La început, din punct de
vedere psihologic, a fost dificil pentru
toți să conștientizăm în ce situație
ne aflăm. Ulterior, am identificat
echipele multidisciplinare antrenate
în tratamentul pacienților COVID-19
și alte echipe, ce ajutau bolnavii nonCOVID. A fost mai complicată la început
situația cu angajații de vârsta a treia,
care sunt destul de mulți. Am vrut să îi
protejăm și ceva timp aceștia s-au aflat
în afara spitalului. Apoi a urmat etapa de
vaccinare contra COVID-19. Menționăm
că în IMSP SCR „Timofei Moșneaga”
circa 95% din angajați sunt imunizați.
Colegii au înțeles importanța acestui
proces și mulți din cei plecați pentru un
timp au putut să revină la activitatea lor
profesională în cadrul instituției. Am
observat o mobilizare extraordinară a
tuturor colegilor: a asistentelor medicale,
a medicilor, a infirmierilor, a serviciilor
tehnice. Toți au venit cu suportul necesar
în toate domeniile, inclusiv în zonele
COVID-19.
Ne-am confruntat cu cinci valuri
pandemice. Pregătirea pentru explozia
de cazuri se poate face din timp?
Pe parcursul „valurilor” precedente am
învățat multe lecții. Putem afirma că deja
după primul „val” eram pregătiți pentru a
reacționa imediat la oricare alte situații.
Noi am folosit în cadrul instituției mai
multe formule de antrenare și modificări
ale structurii paturilor și fluxurilor/
traseelor în incinta spitalului. Deci, acum
suntem pregătiți ca într-un timp foarte
scurt, în câteva zile, să ne reformăm
structurile în așa fel, încât să facem
față provocărilor. Inclusiv în valul IV al
infectărilor COVID–19 am deschis din nou
Departamentul COVID-19 cu o capacitate
de până la 180 de paturi. În funcție de
gravitatea pacienților, activau și secțiile de
Terapie Intensivă.
Experiența își spune cuvântul,
medical vorbind, în privința gestiunii
evoluției pandemiei COVID-19?

IMSP SCR „Timofei Moșneaga” a
căpătat o mare experiență în toate
domeniile pe timp de pandemie. Noi
ne concentrăm eforturile și pe alte
direcții pentru a reveni la activitatea
obișnuită deja la finele acestui val
epidemiologic. Elaborăm strategii
de îmbunătățire a calității asistenței
medicale și siguranței pacientului. Ne
gândim asupra fortificării capacităților
instituționale privind îmbunătățirea
condițiilor hoteliere pentru pacienți,
comunicarea între medic și bolnav.
Dacă ar fi să dezvoltăm subiectul
comunicării, menționez că aceasta a fost
una eficientă și datorită faptului că în
ajutor ne-au venit psihologii. Încă de la
începutul pandemiei, am înțeles că de
consiliere psihologică vor avea nevoie
nu doar pacienții, ci și angajații. Astfel
am primit în echipă al doilea psiholog.
Aceasta ne-a permis să aflăm nevoile
personalului și ale pacienților, ca ulterior
să putem soluționa anumite probleme
și veni cu tot suportul necesar. Deci, pe
moment ne concentrăm pe strategiile de
îmbunătățire a calității actului medical.
Ca manager, trebuie să colaborați
și cu corpul medical. Cât de important
este pentru Dvs. sprijinul personalului
medical?
Sprijinul colegilor este principial într-o
instituție. Toate deciziile și planurile ce
mi le propuneam trebuia să fie clare, pe
înțelesul tuturor și trebuia să fie acceptate
de restul personalului. De aceea, toate
ideile inițial au fost discutate și dezbătute
cu echipa managerială pentru a vedea
care sunt utile, pe care le putem propune
colegilor din spital, care sunt realizabile,
pe cine trebuie să implicăm în vederea
obținerii rezultatului scontat. Reiterez, cel
mai important a fost ca toate obiectivele și
propunerile să fie înțelese și clare pentru
toți. Datorită acestui fapt, rezultatele au
fost pe măsură.
De fapt, tot ce am reușit și urmează
să realizăm a fost şi este posibil doar
prin muncă asiduă, sacrificiu și graţie
progresului ştiinţei şi practicii medicale,
pe care colectivul nostru, de o înaltă
pregătire profesională, s-a dovedit a fi
capabil să-l asimileze şi să-l aplice în
practică. 
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INTERVIU CU DR. OLEG CRUDU,
DIRECTORUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „SFÂNTA TREIME”

Excelență
profesională,
integritate
și pasiune
pentru
calitate

Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” este recunoscut în ultimii ani la nivel național pentru proiectele reușite
și intervențiile complexe pe care le realizează. Iar ca dovadă la toate acestea sunt investițiile semnificative
făcute în ultimii ani în resursa umană, infrastructură și tehnica medicală de cea mai înaltă performanță. Despre
inițiative, realizări și dorințe, care au transformat instituția într-un reper în ceea ce privește serviciile de înaltă
performanță, a relatat Dr. Oleg Crudu, directorul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”.
De Elena Roșca

Când ați preluat
managementul Spitalului
Clinic Municipal „Sfânta
Treime” și care era situația
instituției la vremea respectivă?
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta
Treime” promovează valori cu care mă
identific: excelență profesională, muncă
în echipă, integritate și pasiune pentru
calitate, toate acestea avându-l în centrul
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lor pe pacient și binele acestuia.
Nu sunt un manager venit din
exterior, eu am crescut și m-am format
profesional în acest spital. Am parcurs
toate etapele carierei mele aici, am
trăit cu reușitele și provocările acestei
instituții. Am început activitatea în acest
spital în calitate de asistent medical,
acum 31 de ani, aceasta mi-a permis
să înțeleg esența și prioritățile relației

medic-asistent, personal medicalpacient, care sunt avantajele unei
comunicări eficiente și, mai ales, care
sunt cu adevărat așteptările pacientului.
Ulterior, după absolvirea facultății,
mi-am continuat activitatea în calitate de
medic chirurg, asistent universitar, șef
de secție, conferențiar universitar – toate
în cadrul IMSP SCM „Sfânta Treime”.
Datorită acestui parcurs, am reușit să

cunosc foarte bine instituția atât din
punct de vedere istoric, cât și ierarhic,
cunosc avantajele și barierele de la fiece
nivel, cunosc aspirațiile și potențialul
personalului, dar și riscurile posibile.
Deci, în mare parte, conștientizam în ce
cursă mă avânt, și cu ce provocări aveam
să mă confrunt.
Cum ați reușit să transformați
instituția în prestator de servicii
performante?
Pe parcursul activității mele în calitate
de manager, instituția a fost modernizată
esențial, și nu doar din punct de vedere
tehnico-material, deși, de departe, acesta
a fost punctul de cotitură.
Când am venit la conducerea
spitalului, datorită unui proiect obținut
de fosta conducere, am fost dotați cu
utilaj de performanță – TC, utilaj pentru
radiologie digitală. Dotări indispensabile
pentru asigurarea asistenței medicale
de calitate. În timp record, am asigurat
implementarea acestui proiect prin
identificarea, recrutarea și instruirea
resurselor umane, dar și dezvoltarea
serviciilor conexe care au beneficiat de
aceste dotări.
Am încercat să valorific oportunitățile
apărute în orice circumstanțe. Dacă în
anul 2015 eram principalul solicitant
de servicii de înaltă performanță, astăzi
putem afirma cu încredere că suntem
unul dintre principalii prestatori de
asemenea servicii.
Cu suportul USMF „N. Testemițanu”,
prin implicarea unui expert internațional
și posibilitatea de a recruta medici tineri
instruiți în Lituania, a fost posibilă
dezvoltarea cardiologiei intervenționale.
De trei ani suntem una dintre cele două
instituții de stat care asigură servicii în
cadrul programului național SCA.
Chirurgia endovasculară a fost
implementată cu scop de diminuare
a intervențiilor traumatizante,
a ratei amputațiilor și a incapacității
de muncă, dar și pentru valorificarea
la capacitate maximă a utilajului deja
existent. Tomografia Computerizată
a fost cel mai așteptat și cel mai
rapid implementat serviciu. Inițial,
a fost recrutat un medic specialist
și au fost instruiți concomitent alți

medici, cu o capacitate de deservire
de 120 examinări/an, astăzi în cadrul
subdiviziunii activează mai mulți medici,
cadre didactice, medici rezidenți, iar
capacitatea de deservire ajunge până la
5600 de examinări/an.
Suntem principalul prestator de
servicii în cadrul programelor naționale
privind intervențiile de cataractă,
asigurând cca 45% dintre serviciile
acordate la nivel republican. Ne putem
mândri că specialiștii aleg să activeze
în această instituție (astăzi, 2/3 dintre
medicii ce fac intervenții de cataractă
activează anume aici). Am reușit să
implementăm cu succes programul de
transplant de cornee – cu implicare la
toate etapele – prelevare, transplant,
monitorizare.
Am reușit să dezvoltăm serviciile
urologice, care până în 2015 erau
în totală discrepanță cu practicile
internaționale. Mi-am propus
valorificarea potențialului acestei secții,
dotând-o cu utilaj destinat intervențiilor
minim invazive. A fost asigurată
instruirea tuturor specialiștilor în
clinici cu renume internațional. Astfel,
aspirațiile de altădată – intervenții
endoureterale, TUR, litotripsia
percutană, au devenit o rutină în
activitatea medicilor urologi din cadrul
instituției.
S-a reușit creșterea capacității
instituției de la 550 de paturi în 2015
până la 650 în 2022, o extindere a
paturilor de ATI de la 18 în 2015, la 32
în 2022. Trebuie însă de menționat și
extinderea fără precedent a numărului
de paturi pe durata perioadei pandemice
– până la 1200 de paturi, inclusiv 72 de
paturi de terapie intensivă.
Astfel, toate acțiunile enumerate,
în complex, au contribuit la triplarea
veniturilor.
Care ar fi principalele realizări
din mandatul Dumneavoastră de până
acum?
Realizările care au fost implementate
nu mi se datorează în totalitate. Spitalul
dispune de un important potențial
uman – medici bine instruiți, clinici
universitare, doctori în științe medicale,
cercetători, medici rezidenți.

Conlucrarea eficientă a acestora,
precum și instruirea, orientarea
spre obiectivele de dezvoltare
strategică a instituției, în concordanță
cu nivelul de dotare tehnică, au
contribuit la modernizarea integrală
a acesteia (resursa umană, financiară,
infrastructura, dotările tehnice), fapt ce
ne-a poziționat ca prestator important de
servicii de înaltă performanță, prestator
de servicii în cadrul programelor
naționale, dar și o instituție apreciată, în
care specialiștii își doresc să activeze.
Ați vorbit de capacitatea mare
a spitalului. Cum ați aprecia
calitatea factorului uman care
acordă îngrijiri populației în cadrul
spitalului?
Sunt 1700 de angajații, din toate
categoriile de personal și, desigur, fiecare
cu propriul caracter. Dacă e să ne referim
la gradul de asigurare cu personal,
suntem asigurați în proporție de 100%.
Sunt diferite specialități, diferite nivele
de instruire, diferite grupuri etnice sau
religioase, însă încercăm să activăm în
armonie pentru a acționa în beneficiul
pacientului. Bineînțeles, uneori există
deficiențe de comunicare, însă ele sunt
minore și inevitabile într-un colectiv
atât de numeros. În acest sens, perioada
pandemică a avut și unele avantaje,
am fost mobilizați și regrupați frecvent
– în zone Covid, la Centrul de Triere
Moldexpo, la Centrul Municipal de
vaccinare, la maratoanele de vaccinare de
la Palatul Republicii – aceste reorganizări
au acționat și ca un „team building” – în
care personalul a reușit să se cunoască,
să interacționeze îndeaproape și cu
alți colegi, nu doar cu cei cu care era
obișnuit. Ca rezultat, a fost consolidat și
mai mult colectivul, reduse conflictele,
divergentele de opinii.
Le sunt recunoscător colegilor pentru
implicare, dedicație și profesionalism,
dar mai ales pentru spiritul de echipă pe
care m-am străduit mereu să-l fortific.
Nu sunt dintre managerii care doar
indică ce-i de făcut, mă implic de fiecare
dată alături de colegi pentru a identifica
împreună soluțiile, pentru sporirea
performanței serviciilor și eficientizarea
comunicării. 
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Modificări ale microbiomului
uman în contextul stresului
generat de antibiotice
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
ÎN SEGMENTUL ONCOLOGIC
Modificările induse de antibioticele cu spectru larg pot produce un efect măsurabil
asupra populației bacteriene colonice umane, cu efect imediat asupra stării de sănătate,
iar proiectul „Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de
antibiotice” își propune să stabilească impactul tratamentului cu antibiotice asupra
microbiomului colonic uman. Despre proiectele realizate cu participarea Institutului
Oncologic în cadrul programelor de cooperare ale Uniunii Europene a povestit
Diana Simașco, specialist instituții publice, serviciul coordonare instituțională.
De Elena Roșca

Ce activități pentru promovarea și
sprijinirea cercetării și inovării realizează
Institutul Oncologic?
IMSP Institutul Oncologic demonstrează
o participare activă la Programele oferite de Uniunea
Europeană, referitoare la valorificarea oportunităţilor de
cooperare pe segmentul oncologic. Astfel, întru promovarea și sprijinirea cercetării și inovării, în anul 2018,
Institutul Oncologic în parteneriat cu Institutul Regional
de Oncologie, Iași, au aplicat la apelurile de propuneri de
proiecte pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova
2014-2020 și, începând cu 10 octombrie 2020, pun în
aplicare proiectul „Modificări ale microbiomului uman în
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contextul stresului generat de antibiotice”, cod EMS - ENI
2SOFT/1.2/105. Proiectul este finanțat prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
În ce constă relevanța temei proiectului?
Modificările cotidiene ale hranei și administrarea
oricărui produs chimic, în special a antibioticelor, vizează
selectiv anumite populații bacteriene, producând modificări disbiotice, care se reflectă în dezvoltarea generală
a speciilor bacteriene. Astfel de schimbări pot crea un
mediu favorabil de evoluție a bacteriilor oportuniste, care
pot deveni ulterior patogene.
Obiectivul nostru principal vizează evaluarea
plasticității microbiomului uman după ce a fost provocat
cu antibiotice, precum și capacitatea și gradul de recupe-

rare după o astfel de intervenție. Acest proiect este organizat în concordanță cu strategia Organizației Mondiale a
Sănătății pentru tratamentul cu antibiotice.
În proiect sunt implicate două instituții oncologice,
din regiunea de cooperare transfrontalieră care tratează patologii similare, dar au politici diferite legate de
antibiotice. O practică neuniformă este o oportunitate în
contextul proiectului nostru.
În cadrul proiectului vor fi evaluați 470 de pacienți,
ceea ce va permite demonstrarea influenței antibioticelor
asupra microbiomului și va oferi posibilitatea de a evalua
impactul direct al celor două abordări.
De asemenea, vor fi create unități de biologie moleculară speciale pentru efectuarea secvențierii ADN-ului și
de sporire a calificării profesionale. Pe baza noii tehnologii, ne propunem să producem o cooperare transfrontalieră de grup excelență pentru secvențiere paralelă a
ADN. Ambele instituții medicale (parteneri) vor folosi
echipamente de secvențiere ADN, astfel încât să creștem
nivelul și calitatea de expertiză. Drept rezultat, crearea
unei platforme comune pentru lucrări sinergice și cu
protocoale compatibile.
La ce va contribui acest parteneriat transfrontalier,
care va fi impactul?
Cooperarea transfrontalieră între IMSP Institutul
Oncologic, Chișinău și Institutul Regional de Oncologie Iași va avea un avantaj imens. Principalul beneficiu
pe termen lung al acestei cooperări este dezvoltarea a
două laboratoare de cercetare și de diagnostic molecular
superior, capabile să instruiască în continuare personalul
privind tehnicile de secvențiere a ADN-ului metagenomic
și acumulare de cunoștințe teoretice și practice privind
tehnologiile NGS Ion Torrent și Illumina.
Dezvoltarea abilităților de cercetare în biologia moleculară va oferi posibilitatea de creare a două laboratoare
majore orientate pe cercetare și diagnostic molecular, formând o structură cuprinzătoare capabilă să se înlocuiască
și să se completeze reciproc.
De asemenea, colaborarea transfrontalieră va oferi
posibilitatea menținerii controlului asupra microbiomului
intestinal pentru două populații diferite. După compararea efectelor diferitelor scheme antibiotice asupra microbiomului, pasul de viitor va fi evaluarea modificărilor pe
termen lung ale microbiomului sub influența riscurilor
factorilor clinici, ale malignității sau ale vârstei.
Scopul proiectului constă în compararea diferențelor
microbiomului din două populații care sunt expuse la
diferite protocoale de antibiotice și să înțelegem mai bine
impactul antibioticelor cu spectru larg ca o forță motrice
pentru dezvoltarea rezistenței.
În ce constă proiectul și care sunt acțiunile de
desfășurare a acestuia?
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei
rețele comune, de cooperare transfrontalieră în cerce-

tarea moleculară, axată
pe stabilirea impactului tratamentului cu antibiotice asupra
microbiomului colonic uman, pentru a crea o probă măsurabilă a modificărilor induse de antibiotice și a promova
un nou protocol restrictiv pentru utilizarea
antibioticului ca mod de a reduce costurile și de
limitare a dezvoltării germenilor multirezistenți.
Proiectul are la bază două componente principale
de acțiuni: analiza comparativă a schimbărilor microbiomului intestinal după diferite regimuri de antibiotice
perioperatorii în două grupuri de studiu similare și crearea unui centru comun de excelență capabil să realizeze
transferul de experiență în cercetarea moleculară și să
genereze noi abordări de cercetare pentru stimularea
dezvoltării economice și a inovării.
Prin parteneriat transfrontalier două instituții medicale cu profil oncologic își propun să dezvolte o platformă
comună pentru biologia moleculară, cu o structură și
funcționalitate flexibilă. Instruirea întregului grup de
cercetare științifică va promova flexibilitatea în cadrul
fiecărui grup și în cadrul platformei comune.
Care sunt principalele grupuri țintă?
În primul rând, proiectul este orientat către cei 400 de
pacienți internați pentru operații în spitalele partenere,
IMSP Institutul Oncologic, Chișinău, și IRO Iași. 70 de
pacienți vor fi testați de două ori la Iași și Chișinău pentru
a valida metoda la ambii parteneri. Totodată, proiectul vizează cercetătorii care folosesc secvențierea ADN în IRO
Iași și IMSP IO Chișinău – medici, biologi și bioingineri.
Care vor fi rezultate așteptate?
Proiectul prin obiectivele și rezultatele sale, va dezvolta două laboratoare de cercetare și de diagnostic molecular superior, dedicate diagnosticului și tratamentului
oncologic.
Rezultatele preconizate în urma derulării acestui proiect presupun validarea unei platforme comune pentru
cercetarea biomoleculară, calificarea pregătirii personalului implicat în aceasta, un nou protocol pentru tratamentul profilactic cu antibiotice, inclusiv un raport privind
modificările induse de antibiotice și răspunsul microbiomului colonic uman la diferite situații de stres.
Proiectul „Modificări ale microbiomului uman
în contextul stresului generat de antibiotice”
va îmbunătăți condiția cadrului de inovare pentru
acțiunile de cercetare transfrontaliere în domeniul microbiomului uman. 
Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene.
Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea IMSP Institutul
Oncologic şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a structurilor de management ale Programului
Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
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Austria susține Republica
Moldova în domeniul
serviciilor de îngrijire
medico-socială la domiciliu
Republica Moldova, ca și alte țări europene, se confruntă cu fenomenul de
îmbătrânire rapidă a populației. Schimbările socio-demografice și tendințele
de urbanizare și migrație duc la distrugerea grupurilor familiale mari din
zonele rurale, în care generațiile mai tinere au grijă de vârstnici.
De Angela Alexeiciuc, coordonator proiecte medicale, Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Azi tot mai des poate fi
auzită afirmația „e greu să
îmbătrânești în Moldova”.
Este aceasta o normă? Pentru
aceasta este nevoie ca sistemul național
de servicii de îngrijire medico-sociale
la domiciliu destinate persoanelor
vârstnice să întrunească criteriile de
calitate promovate la nivel european.
O soluție pentru aceste provocări
este dezvoltarea serviciilor integrate de
îngrijire medico-sociale la domiciliu, care
reduc povara spitalizărilor nejustificate
pe termen lung și eficientizează
utilizarea resurselor financiare publice.
Ca alternativă la plasarea bătrânilor
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în structurile rezidențiale, la inițiativa
unor organizații neguvernamentale,
s-au dezvoltat serviciile integrate de
îngrijiri medico-sociale la domiciliu,
fiind preluate modelele de lucru ale
țărilor europene. Astfel, Fundația de
Binefacere „Caritas Moldova” a fost una
din primele organizații care a început
să implementeze astfel de proiecte,
fiind ghidată și finanțată de donatorii
europeni.
Poporul austriac continuă să susțină
mai mult de 10 ani Caritas Moldova în
servicii de îngrijire medico-sociale la
domiciliu. Astfel, în prezent, Caritas
Moldova implementează două proiecte:

„Inovație pentru Sănătate” (MoH),
finanțat de Ministerul Federal Austriac
al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii
și Protecției Consumatorilor, și Caritas
Viena și „Asistență sigură pentru
vârstnici” (SAFE), finanțat de Caritas
Viena. Ambele proiecte au scopul de a
contribui la îmbunătățirea calității vieții
a peste 500 de beneficiari din mun.
Chișinău și suburbiile lui.
În cadrul proiectelor sunt acordate
servicii de îngrijire medico-sociale la
domiciliu prin echipe mobile instruite,
inclusiv consultații de telemedicină;
furnizarea de pachete alimentare,
articole de igienă și echipamente
de protecție individuală, precum și
comunicarea riscurilor pentru sănătatea
publică legate de pandemia Covid-19.
În centrele medicale de zi, beneficiarii
primesc consultații medicale, participă
la diverse activități și le sunt oferite
servicii de igienă personală, comunicare,
kinetoterapie, activități creative etc.
Recent, Dl Gero Stuller, atașat
special al Ministerului Federal al Austriei
pentru Muncă, Afaceri Sociale, Sănătate
și Protecția Consumatorului, și Antonina
Dranga, asistenta atașatului, au vizitat
Caritas Moldova. A fost o ocazie specială
de a prezenta rezultatele proiectelor
finanțate de către poporul austriac și
de a împărtăși planurile de viitor
exprimând totodată recunoștința pentru
buna colaborare și sprijinul acordat
Caritas Moldova.
O viață decentă la vârsta înaintată
este un drept fundamental al fiecărui
cetățean, al fiecăruia dintre noi.
Lipsa unei intervenții strategice rapide
în acest sector nu va permite actualei
generații de persoane productive să
îmbătrânească în condiții decente,
iar costurile acestei întârzieri vor
fi imposibil de acoperit. Investiția
în aceste servicii aduce cu sine o
reducere substanțială a cheltuielilor
de spitalizare și de îngrijire în structuri
rezidențiale. Avem cu toții de muncit
pentru a atinge nivelul de bunăstare
dorit, iar pentru implementarea
acestor reforme susținerea partenerilor
mai experimentați este extrem de
importantă. 

office@newtonelaboratories.com

Clinica stomatologică OrtoDental abordează
toate specialitățile medicinei dentare, punându-vă
la dispoziție o gamă variată de tehnici și materiale
dentare de ultimă generație care să vă satisfacă
orice nevoie sau dorință.

Str. Lev Tolstoi 24/1 2001 Chișinău, Moldova
http://www.ortodental.md/
0691 43 430
ortodental.md@gmail.com

Sikafloor ® și Sikagard ®

SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ, CALITATE – ÎN SĂNĂTATE!
PERFECŢIUNEA NU A FOST NICIODATĂ ATÂT DE APROAPE
Pentru siguranță și performanță sporită a spitalului Dumneavoastră, selectați cele mai bune soluții pentru
pardoseli și acoperirea pereților în medii de Camere Curate (Clean Room). Sistemele Sikafloor® și Sikagard®
asigură calitate sporită a serviciilor medicale prestate prin înlăturarea riscului de contaminare pentru
pacienți și angajați, un grad înalt de rezistență la alunecare, la substanțele chimice utilizate, durabilitate pe
termen lung, ușurința în întreținere și confort.

MD-2019 Chișinău,
Str. Grenoble, 128, of. 106
Tel.: +373-796 20 030
www.sikamoldova.md

