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Morbiditatea populației prin urgențe medico – chirurgicale la etapa actuală 

este  influiențată de tranziţia demografică şi accelerarea proceselor de 

îmbătrânire a populaţiei RM. Coeficientul de îmbătrânire a crescut de la 13.6 

in a. 2005 la 17.2 în a.2016. Numărul persoanelor peste vârsta aptă de muncă 

a crescut de la 22.7% în anul 2009  la 28.6% in anul 2017,constituind mai 

mult de jumătate de milion. 

 

Îmbătrânirea populaţiei, cu predominarea populației feminine, va constitui 

determinanta  demografică cea mai importantă  în creşterea prevalenţei HTA 

care de rând cu creşterea ponderii obezităţii, diabetului zaharat şi 

sedentarismului vor influenţa substanţial morbiditatea şi mortalitatea prin 

urgențe cardiovasculare. 

Tendintele epidemiologice ale urgențelor 

medico-chirurgicale 



Tendințele epidemiologice ale 
politraumatismelor la nivel global 

 

Conform registrului European de traume(2017) se constată o creștere  a 

ponderii traumelor majore la vârstnici de la 21% in anii 1989-2003 la 

33% in perioada 2008-2013(p<0,001). 

 

La jumătate din politraumatizați este prezent cel puțin  fractura unui 

membru sau a oaselor bazinului și TCC și  la 2/3  sunt înregistrate 

traumatismele toracice. Traumatismele abdominale sunt inregistrate la 

16,5% din politraumatizați, inclusiv la copii în 11,2%, adulți in 14,9%  și 

la vârstnici  in 31,9%.  

 

.Lescky FE et al.,Epidemiology of polytrauma.In:Pape H-E et al.,Damage 
control management in the polytrauma  patients.New York:Springer; 
2010.p.13-24. 
.Pape H-C.,PeitzmanA.B,Rotondo M.F,Giannoudis P.V. Damage Control 
Management in the Polytrauma Patients,Springer,2017,p.27-32. 



 Tranziţia epidemiologică cu modificarea semnificativă a profilului 

morbid şi mortalităţii, creşterii ponderii bolilor cronice în structura 

urgenţelor cauzate fie prin acutizarea sau decompensarea patologiilor 

cronice constituie o altă caracteristică a  medicinei de urgență la etapa 

actuală.  

Dinamica ascendentă a urgenţelor respiratorii este influenţată şi de 

creşterea morbidităţii populaţiei prin bronşite cronice, emfizem 

pulmonar, astm bronşic şi alte maladii cronice pulmonare care 

determină structura morbidităţii şi mortalităţii prin urgențe respiratorii. 

 

  

Tendintele epidemiologice ale urgențelor 

medico-chirurgicale 

 



  

Astfel factorii demografici şi epidemiologici ca determinanţi majori ai 
incidenței și prevalenței in populație a urgențelor medico-chirurgicale 
necesită astăzi o analiză profundă în scopul reorientării  strategiilor de 
dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă. 

 Importanţa sistemelor de asistenţă medicală urgentă, a asistenței 
medicale primare în prevenţia morbidităţii şi mortalităţii populaţiei prin 
urgențe medico-chirurgicale este de necontestat, iar fortificarea 
colaborării intersectoriale necesită o permanentă acomodare la 
prerogativele timpului. 

 Pe lângă mulţimea determinanţilor de ordin uman, biologic şi ecologic, 
factorii climaterici vor influenţa apariţia şi reapariţia maladiilor 
infecţioase. Specialiştii în domeniul climateric au menționat că tendinţele 
de creştere a temperaturii globale vor influenţa creșterea incidența 
infecţiilor sensibile la factorii climaterici.   

 

Tendintele epidemiologice ale urgențelor 

medico-chirurgicale 

 



Tendintele epidemiologice ale urgențelor 

medico-chirurgicale 

 
Studiile epidemiologice vizând morbiditatea şi mortalitatea datorate 

urgențele cardiovasculare, traumatismelor, neoplasmelor, bolilor 

aparatului digestiv şi respirator sunt de o importanță  majoră ,atât  

ştiinţifică cât  şi practică imediată şi de perspectivă, ca argumentare a 

măsurilor de prevenţie primare şi secundare eficiente si reorientării 

corecte a strategiilor de dezvoltare a sistemului de AMU și AMP. 

 

 Datele ultimului studiu epidemiologic al urgențelor medicale in populația 

RM efectuat în conformitate cu ordinul MS nr.569 din 16.08.2010,, Cu 

privire la organizarea studiului epidemiologic a urgențelor medico-

chirurgicale” ne confirmă incidența in creștere a urgențelor și importanța 

sectoarelor AMU și AMP in diagnosticul și tratamentul urgențelor 

medico- chirurgicale. 
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Grupe nozologice de urgenţe medico-chirurgicale 

Cardiovasculare 

Respiratorii 

Gastrointestinale şi hepatice 

Traumatologice şi chirurgicale 

Infecţioase şi parazitare 

Renale şi genito-urinare 

Neurologice  şi neurochirurgicale 

Datorate agenţilor fizici, chimici şi de mediu 

Psihiatrice (tulburări mentale şi de comportament) 

Ginecologice-obstetricale 

Otolaringologice 

Oftalmologice 

Toxicologice  

Alergice 

Endocrinologice şi metabolice 

Hematologice 

Alte urgenţe neclasate  

129.63 

100.1 

72.43 

56.83 

40.86 

21.56 

18.86 

12.03 

19.21 

10.18 

6.36 

4.61 

3.01 

2.05 

2.69 

0.35 

33.44 

INCIDENŢA URGENŢELOR MEDICO-CHIRURGICALE PE GRUPE 

NOSOLOGICE  ÎN POPULAŢIA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Total sunt înregistrate 553,56 ±7.92  urgențe medico-chirurgicale la 1000 populație 



8 INCIDENŢA URGENŢELOR MEDICO-CHIRURGICALE PE CATEGORII  
DE VÂRSTĂ ÎN POPULAŢIA REPUBLICII MOLDOVA LA 1000 DE LOCUITORI 

 Nr. 

ord. 

Categorii 

de vârstă 

In medie pe 

R.M. 

1 0-1 1145,93±15,6 

2 2-3 668,85±11,59 

3 4-6 507,59±8,11 

4 7-14 333,3±11,93 

5 15-19 277,07±11,44 

6 20-29 297,53±11,81 

7 30-39 292,57±14,1 

8 40-49 384,92±9,65 

9 50-59 478,91±9,01 

10 60-69 585,33±9,72 

11 70-79 812,91±8,78 

12 ≥80  853,29±16,61 

Total 553,56±11,53 

Conform datelor prezentate, cea mai 

mare incidență a UMC o avem la 

copii sub 1 an de zile de 1145,93±15.6 

cu păstrarea unui nivel înalt și  in 

categoriile de vârstă 2-3 și 4-6 ani. 

Apoi observăm o creștere a 

incidenței UMC începând cu 

categoria de vârstă 50-59 ani, 

înregistrând 853.29±16.61 stări de 

urgențe in categoria de vârstă de 

peste 80 ani  



9 INDICII INSTITUŢIILOR SANITARE DIN REPUBLICII MOLDOVA 

ÎNCADRATE  ÎN ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ  

LA  1000 LOCUITORI  

Sectoarele sanitare 

încadrate în 

acordarea asistenţei 

de urgenţă 

Republica 

Moldova 

1 Serviciul 

prespitalicesc de 

asistenţă medicală 

urgentă 

297,0±12,9 

2 Sectorul medicinei 

primare 
152,87±9,58 

3 Departamentele de 

medicină de 

urgenţă 

78,32±3,65 

4 Transport medical 

asistat 
25,37±7,59 

Total 553,56±8,43 



REALITĂȚI ȘI RESURSE 

Din  533,56±8,43 cazuri de urgenţe medico-chirurgicale la 1000 de populaţie 

în medie pe Republica Moldova 297,0±12,9 (55,66%) ţin de competenţa 

serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală de urgenţă, 152,87±9,58 

(28,65%) sunt deservite şi primesc asistenţă de urgenţă în cadrul sectorului 

medicinei primare şi 78,32±3,65 (14,78%) cazuri se adresează de sinestătător 

în departamentele de medicină de urgenţă. Transportul medical asistat 

constituie 25,37±7,59 (4,75%) 

Numărul medicilor de familie a scăzut de la 5.2 in 2011 la 4.6 în 2017 la 10 mii 

populație, sau în cifre absolute  de la 1853 la 1630, o asigurare mai joasă cu 

medici de familie  se constată în raioanele din(RDD) Centru și (RDD) Sud 

constituind respectiv 3.9 și 3.6 la 10 mii locuitori. 

Numărul vizetelor la medicul de familie pe motiv de boală in anul 2017 au 

constituit 6543351,inclusiv la domiciliu 525267 

Numărul medicilor de urgență a scăzut de la 526 in anul 2010 la 394 în anul 

2017,constituind 1.1 la 10 mii locuitori, 57,7% din solicitări fiind îndeplinite în 

a. 2017 de echipele de asistenți medicali.   



Acordarea  AMU populației RM este reglamentată  și orientată spre 

realizarea: 

 

• Programului Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă 

pentru anii 2016-2020 (HG nr.1238 din 11.11.2016). 

 

 

• Politicii Naţională de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 (HG 

nr.886 din 06.08.2007) 

 

• Strategiei de dezvoltare a Sistemului de Sănătate în perioada 2008-

2017 (HG nr.1471 din 24.12.2007) 

• Ordinului  MS Nr 85 din 30.03.2009 “Cu privire la organizarea și 

funcționarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din RM”  

• Prevederilor Contractelor cu CNAM de prestare a asistenței 

medicale de urgență la etapa de prespital IMSP : CNAMUP, IMU, 

AMP. 



Suportul Vital Bazal  

(SVB) 

Primul ajutor 

Formatorii Crucii Roşii 

Populaţia instruită 

Poliţia şi pompierii 

Serviciul Asistenţei Medicale  Primare –    

Servicul Ambulatoriu Specializat de  

Traumatolgie şi Ortopedie 

Serviciul Prespitalicesc de 

Asistenţă Medicală de 

Urgenţă 

• Primul ajutor 

• Stabilizarea victimei, pacientului 

• Conlucrarea cu sectorul AMU 

DMU/UPU-S/UPU 

UPU 

(secţii internare) 

Asistenţă Medicală de 

Urgenţă în volum 

definitiv 

Asistenţă Medicală de 

Urgenţă în volum 

definitiv 

Etapizarea Asistenţei Medicale de Urgenţă în RM 

Suportul Vital Bazal şi  Avansat Cardiac 

Suportul Vital Bazal şi Avansat Traumatic 

Suportul Vital Bazal şi Avansat Pediatric 

(Asistenţă Medicală de Urgenţă în volum definitiv) 

I 

II 

III 

Spitale clinice municipale, republicane  

Instituţii de cercetări ştiinţifice(clinici) 

Spitale  municipale, republicane 

Instituţii de cercetări ştiinţifice(clinici) 

Secţii Specializate 

spitaliceşti 

Serviciul AVIASAN 



Populația 

mun.Chișinău și Balți -

968300 (27.26%) 

7 substații AMU 

7 PAMU 

Solicitări -303433 

Incidență – 313.36 

Populația rurală 

2038022 (57.29%) 

PAMU – 88 

Solicitări – 416757 

Incidența 215.6‰ 

Populația urbană1513932 

35 Substații AMU 

Solicitări -475743 

Incidența -314  

Populația CR - 

545632 (42.62%) 

Solicitări – 172310 

Incidență - 315 

Accesul Populației RM la AMU 



Asistența Medicală de Urgență la etapa de Prespital, 

a.2017 

Incidenţa 

solicitărilor  

Structura demografică a 

populaţiei deservite 
Locuitori  Solicitări 

265.9 Copii 1-17 ani 683405 181163 

234.9 Populația adulta 2868549 674086 

294.3 Populația urbană 1513932 416757 

219.3 Populație rurală 2038022 438492 

251.3 Total populație 3551954 892500 

Incidența generală a solicitărilor la 1000 populație constituie 251.3. 

Numărul solicitărilor efectuate în 2017 de echipele de medici au constituit 

42,3%  și de către echipele de felceri 57.7%. 
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Este reglamentat prin ordinul 85 din 30.03.2009 a MS,, Cu privire la 

organizarea și funcționarea serviciului de asistență medicală urgentă 

din RM”, anexa nr. 9. 

O problemă importantă in conluctarea AMP și AMU rămâne realizarea 

prevederilor ordinului MS 1087 din 07.10.2013,,Cu privire la 

organizarea tratamentului invaziv al infarctului miocardic acut” cu 

modificările ulterioare și urgențele hipertensive, hipertensiunea 

arterială și salturile hipertensive 

 Conform studiului CINDI în RM prevalenţa hipertensiunii arteriale la 

persoane cu vârste cuprinse între 25 şi 64 ani constituie 30%. Estimând 

o prevalenţă de 30% în populaţia RM – numărul persoanelor cu HTA 

la evidenţa de dispensar trebuie să constituie:  

    2868549 x 30% : 100 =  860564  HTA 

La evidenţa medicilor de familie  la 01.01.2018 -  404301 sau 14% 

din populaţia adultă și 86780 cu CI  și 49673 BCV cu 

hipertensiune arterială, în total 540754,sau 18%  

 

 

 

 

 

Conlucrarea  Serviciul AMU  cu Serviciul AMP  



ACTUALITĂȚI 

• Conform constatatărilor JNC-8(2014) prevalența HTA in 

populația generală constituie 30-49%,crescănd gradual cu 

vărsta; HTA diagnosticată- 78%, HTA tratată-68%, HTA 

rezistentă constituie- 9%, HTA necontrolată – 38%. 

•  In Europa există 81 mln adulți cu HTA.  

Loid-Jones D.,Circulation 2010;121:e46-e215. 

Persell S.D.,Hypertension  2011;57:1076-1080. 



Clasificarea presiunii arteriale la adulți 

Clasificarea presiunii 

arteriale 

ACC/AHA ,2017 JNC 8, 2014 ESH/ESC 2013 

TAS 

mmHg 

TAD 

mmHg 

TAS 

mmHg 

TAD 

mmHg 

TAS 

mmHg 

TAD 

mmHg 

Optimală <120 <80 

Normală <120 <80 <120 <80 120-129 80-84 

Crescută /Normal 

înaltă/JNC 

Prehipertensiune 

120 - 129 ˂ 80 120-139 80-89 130-139 85-89 

Hipertensiune  

Grad 1 

130 - 139 80 - 89 140-159 90-99 140-159 90-99 

Hipertensiune  

Grad 2 

≥ 140  ≥ 90  ≥160 ≥100 160-179 100-109 

Hipertensiune  

Grad 3 

 

≥180 ≥110 

Hipertensiune isolată 

sistolică 

≥140 <90 



Pentru perioada de până acum 
Hipertensiunea era considerată  ca TA 
incepând cu 140/90 mm Hg sau mai mult, 
dar actualizarea Ghidului ACC/AHA 2017 
clasifică Hipertensiune ca TA incepând cu 
130/80 mm Hg sau mai mult. 

Evaluarea Ghidurilor 
Hipertensiunii Arteriale 



Conlucrarea  Serviciul AMU  cu Serviciul AMP 

• Conform datelor OMS numai 60% din bolnavii hipertensivi din RM cunosc că sunt 

bolnavi, din cei ce cunosc 39% primesc tratament şi din ei numai 10% sunt sub 

control terapeutic,aceasta înseamnă că din normativul de hipertensivi din RM de 

860564  persoane, numai 516338 cunosc că sunt bolnavi de HTA ,dintre care doar 

201371 primesc tratament antihiprertensiv și dintre ei numaai 20137 sunt sub 

control terapeutic.  

39% 39% 



• Incidenţa UH este mai  mare - 20-25% în formele secundare de 

HTA şi mult mai mică  (1-5%) – în HTA esenţială. 

• In populația  RM anual, conform estimărilor, ar trebui să se 

inregistreze 39607 urgențe hipertensive, inclusiv 30101 UHC și 

9506 UHE. 

•  In anul 2017 Serviciul Prespitalicesc de AMU a deservit solicitări 

la pacienți cu urgențe hipertensive  62104 , inclusiv 17671(28%) 

UHE, 44433(72%) UHC si 120177 salturi hipertensive și HTA 

esențială 

 

Conlucrarea  Serviciul AMU  cu Serviciul AMP 
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Variabile Anii 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Urgențe cardiovasculare total 237806 226411 221682 222088 223518 200624 183147 

Urgențe hipertensive comune 82914 80227 80871 75489 66599 56030 44433 

Urgențe hipertensive extreme 21745 20859 17077 15029 17588 17495 17671 

HTA și salturi hipertensive 52955 58881 57744 63816 68599 69599 58073 

Solicitări pe motiv de HTA, 

salturi HTA și UH 

157614 159967 155692 154334 152786 143124 120177 

 Populația  peste vârsta aptă 

de muncă 

550618 565951 581674 598452 616152 633482 655346 

Urgențe hipertensive comune 

și extreme (total) 

104659 101086 97948 90518 84187 73525 62104 

Ponderea UH în urgențele 

cardiovasculare (în%) 

44 44 44 40 37 36 33 

Uurgențele hipertensive ,salturile hipertensive și hipertensiunea 

arterială in activitatea serviciului AMU 



EPIDEMIOLOGIE 

 
Conform datelor lui Papadopoulos D.P. și coautorii (2010) 

urgențele hipertensive comune constituie 76% și urgențele 

hipertensive extreme -24% din totalul urgențelor hipertensive  

 

 1.Papadopoulos DP, Sanidas EA, Viniou NA, et 

al. Cardiovascular hypertensive emergencies.Curr 

Hypertens Rep 2015;17:5. 

 2. Janke AT et al., Trends in the incidence of 

hypertensive emergencies in US emergency 

departments from 2006 to 2013. J Am Heart 

Assoc. 2016 Dec 5. 5 (12)]. 

Papadopoulos D.P., Mourouzis I.; Thomopoulos 

C., et all. Hypertension crisis, Blood Pressure 

2010, 19 (6): p.328-336 

http://reference.medscape.com/medline/abstract/27919932


Urgențele hipertensive:Comune și Extreme  

˃180/120 

˃180/120 

UH 
EXTREME 

UH 
COMUNE 

A 

O 

Ţ 

Conform JNC 7 (2003) și Ghidului , 2017 pentru Prevenție, Depistare, 

Evaluare și Managementul HTA la Adulți al  ACC/AHA urgențele 

hipertensive se definesc ca o creștere a TAs >180 mmHg sau a  TAd 

>120 mmHg . 

Cu toate acestea, nivelul absolul al PA poate să nu fie atât de important in 

comparație cu  rata de creștere 



Urgențele Hipertensive:Extreme conform JNC 7(2003) și          

Gidului (2017) pentru Prevenție, Depistare, Evaluare, și 

Management al HTA al ACC/AHA la adulți 

UHE 

Neurologice 

UHE 

Cardiovascular

e 

1Encefalopatie 

Hipertensivă 

2.AVCI 

3.AVCH 

4.HSA.  

1. API 

2. SCA 

3.IVS/EPAC 

3.Disecția Acută 

de Aortă 

1.IRA 

2.Glomerulonef

rită acută 

3.Stenoza 

arterelor renale 

4.HT reno-

vasculară. 

UHE 

Renale 

1.Feocromocitom

2.Utilizare de 

droguri 

recreaționale 
3. IMAO 

4.Reboundul la 

clonidină,beta-

blocante. 

UHE 

Catecolaminice 

UHE 

Obstetricale 

Preeclamps

ia 

Eclampsia. 

Urgențe Hipertensive Extreme 

BP˃180/120 mmHg cu afectarea 
iminentă a funcției organelor 

țintă 



CONCEPTUL DE AUTOREGLARE 

La nivelul patului vascular cerebral scăderea PA duce la 

vasodilatație cerebrală,iar când PA crește râspunsul autoreglator 

este reprezentat de vasoconstricție, ceea ce asigură  un FSC stabil 

pe parcursul variațiilor PA.Mecanismul autoreglator este eficient 

intr-un interval de variații a PAM de 50 – 150 mm Hg pentru creer și 

60-150 mm Hg pentru cord.  

La PAM ce depâșesc aceste limite, mecanismele de autoreglare 

sunt depășite și se instalează hipoperfuzia sau hiperperfuzia.La 

pacienții cu HTA ,intervalul in care funcționează mecanismul de 

autoreglare este mai mare 120 – 200 mm Hg. 

Pacienții cu HTA pot dezvolta simptome de hipoperfuzie cerebrală 

dacă PAM este coborâtă la nivel normal,deoarece acest nivel se 

poate situa sub pragul inferior de intrare in funcțiune a 

mecanismelor autoreglării.Limita inferioară a autoreglării cerebrale 

este, in general, cu 25% mai puțin decât valoare PAM a pacientului. 



Autoreglarea Cerebrală – este veriga centrală in tratamentul 

Crizelor Hipertensive Extreme 

Mecanismul autoreglării are menirea de a menține un fluxs sangvin adecvat și stabil în 

creer, inimă și rinichi in timpul fluctuațiilor PA. Pragul presional de jos al autoreglării 

corespunde cu pragul hipoperfuziei și este aproximativ cu 20-25% mai jos de nivelul 

existent al PAM. Această constatare patofiziologică constituie argumentarea 

recomandărilor clinice de a limita reducerea inițială a PAM la 20-25% de la 

valorile pretratament a PAM. 

Pierderea Autoreglării 

Flucsul sangvin cerebral 

Risc de encefalopatie 
hipertensivă 

Risc de 
ischemie 

HTA slab  
controlată 

Presiunea arterială medie(PAM) 

Normotensiv 



Autoreglarea FSC la normo- și hipertensivi. Normotensivii au un FSC 

constant intr-un interval al PAM de 50-150 mm Hg.La hipertensivi are loc 

deplasarea la dreapta și o creștere a limetelor intervalului 120-200 mm Hg 

Presiunea arterială medie( mm Hg) 

Debitul sangvin cerebral (ml/100 g/min) 

CONCEPTUL DE AUTOREGLARE LA HIPERTENSIVI 



Presiunea Arterială Medie 

  

PAM=PAd+1/3(TAs-TAd) 

Valori normale:70-105 mm Hg 

Mecanismele autoreglării funcționează la valori ale  

PAM de 50 – 150 mm Hg- 

In HTA și UH mecanismele autoreglării funcționează in 

limetele de 120 – 200 mm Hg  

Exp: TA 240/130.PAM= 2x130+240/3 = 166 mm Hgx25 :100 = 41.5 mm Hg  

 

Exp:TA240/130.PAM = 130+36=166 mm Hg x25:100=41.5 mm Hg 



ACTUALITĂȚI 

• Actualizările la CIM revizia a – 10a 

din 2017 sunt prevăzute coduri separate 

pentru crizele hipertensive: 

• Capitolul  9:  Sistemul Circulator 

• 116.0 Urgențe hipertensive comune 

• 116.1 Urgențe hipertensive extreme 

• 116.9 Crize hipertensive nespecificate 



INCIDENȚA ÎNALTĂ A URGENȚELOR HIPERTENSIVE IN RM 

 poate fi explicată prin: 

Lipsa experienței tratamentului permanent al HTA; 

Implicarea pacienților in corectarea și anularea  tratamentului 

antihipertensiv indicat de medic și autotratamentul necalificat; 

Posibilitatea utilizării nelimitate a resurselor Serviciului prespitalicesc 

de AMU; 

Lipsa unei conlucrări intre sectoarele AMP,AMU și Spitalicesc in 

diagnosticul, trtamentul și profilaxia HTA; 

Consumul de alcool; 

Depistarea joasă,cuprinderea cu tratament antihipertensiv 

nesatisfăcătoare și ponderea scăzută a complianței la tratament 

antihipertensiv a bolnavilor cu HTA; 

Rezerve existente in stabilirea diagnosticului de UH   
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2014 2015 2016 2017 

Total SCA spitalizați 7439 7276 7838 6694 

Incluși în fereastra terapeutică 4138 4758 5464 4362 

S-a efectuat coronarografia 1038 1060 1671 1130 

S-a efectuat tratament trombolitic 506 633 683 502 

S-a efectuat angioplastie percutană 565 671 919 682 

Total AVC spitalizați 6103 5873 5923 5699 

Inclusiv cu AVC ischemic 4061 3314 4310 4074 

Spitalizați în fereastra terapeutică 1354 1883 2113 2393 

Au primit tratament trombolitic 234 347 296 140 

Asistența medicală de urgență acordată bolnavilor  

cu SCA și AVC 2014-2017 

 

Conform datelor prezentate 65,16% din pacienții spitalizați cu SCA au fost spitalizați 

în fereastra terapeutică, coronarografia a fost efectuată în 1130 cazuri (25.9%) 

tratament trombolitic au primit 502 pacienți(11.5%) și 682(15.6%) intervenții 

coronariene percutane. 

AVC ischemice  au fost spitalizate 4074,inclusiv în fereastra terapeutică 2393(58.7%) și 

tratament trombolitic au primit 140(5.85%). 

Situația respectivă este cauzată de ponderea inaltă a pacienților spitalizați in spitalele 

raionale fără acces la serviciile de CT și RMN și programe de tromboliză. 

 



32 Structura mortalității populației prin traume și otrăviri  în 

RM ,a.2017 

Mortalitatea prin traume şi otrăviri a constituit 63.9 cazuri la 100 mii locuitori.  

Au decedat 2268 de persoane, inclusiv în 1809 (80%) cazuri, decedesele au fost 

cauzate de probleme sociale și insuficiența măsurilor de profilaxie.  

Inec 

149 

6.6% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

166 

4.7% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

170 

7.5% 
[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

211 

9.3% 
[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

161 

7.1% [ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

108 

4.8% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

338 

14.9% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

506 

22.3% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

780 

[ПРОЦЕНТ] 

2268 
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Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 

Nr.adre 

sări 

Din ele 

internați 

Nr.adre 

sări 

Din ele 

internaț

i 

Nr.adr

esări 

Din ele 

internați 

Nr.adr

esări 

Din ele 

interna

ți 

Nr.adre 

sări 

Din ele 

interna

ți 

Număr adresări total 
922799 656050 930457 654136 913051 613397 936679 600460 

983710 601129 

Număr adresări pe 

motiv de urgență 
666658 436092 684383 432797 685978 411112 687895 395181 

695452 380646 

Din ele transportați de 

echipele de urgență 
287688 192067 301722 193442 301259 183193 297682 173120 

307048 167100 

S-au adresat de 

sinestătător 
192084 91823 206039 91136 219586 92547 221080 88235 

234963 88243 

Trimiși de către medicii 

de familie 
104630 82657 95644 77231 91620 74448 97975 72952 

81968 66231 

Trimiși de specialiștii 

secțiilor consultative 
82256 69545 80978 70988 73513 60924 71158 60874 

71473 59072 

ACTIVITATEA DMU /UPU A SECTORULUI SPITALICESC IN 

DESERVIREA  URGENȚELOR MEDICO CHIRURGICALE 
 

Constatăm o creștere a adresărilor în DMU/UPU,a adresărilor de urgență, a bolnavilor 

transportați de SAMU și a adresărilor de sinestătător și în același timp o diminuare a 

celor trimiși de SAMP 
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Acesul 
populației 

  
Dispecerate pompieri,    
Dispecerate poliţie 

Capacități de 
intervenție 
intersectoriale 

Interacțiuni 
intrasectoriale 

112 

5 
Dispecerate 

medicale  

centralizate 

In 2018 a fost lansat Serviciului Naţional Unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

Fortificarea colaborării și conlucrării intersectoriale și 

intrasectorială in deservirea UMC 

Operativitatea deservirii 

Utilizarea rațională a resurselor și capacităților 

Serviciului Naţional Unic pentru apelurile de urgenţă 112 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2ynze3Z0z8eQ4M&tbnid=Brg0Pn4TpwTqkM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://picasaweb.google.com/lh/photo/cYnaqpNNGexMlFPJoohDSg&ei=-X0sUefKH6Wt4ATRioDADA&psig=AFQjCNFZH67dZQrr-VtZ_jL1ht2CwIGGsg&ust=1361956729591138
http://www.evz.ro/typo3temp/pics/imagine-elicopter-smurd-044_c2c14a8135.jpg


Dispeceratul 112 și Medical Central 

Sosirea în spital Pregătirea pentru 

spitalizare 

Triajul și 

răspunsul 
Solicitări 

Apeluri 

Plecarea 

Sosirea la 

solicitant 

Reîntoarcere 

Timpul de răspuns Timpul de 

reintoarcere 

Eliberarea echipei 

Timpul la locul 

solicitării 

• Accidentele de circulaţie şi trafic 

• Accidente în masă, conflicte 

• Fenomene meteo periculoase 

• Incendii, înec, electrocutări 

• Acte de terorism 

• Stopul cardiac,stările de inconștiență, obstrucția CA 

• Inecul,Electrocuția, 

• Calamităţi naturale şi tehnogene 
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 Este responsabil de managementul urgenţelor majore 
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CONCLUZII 

Numărul de UMC pe care trebuie să le deservească AMP timp de  1 an 

constituie 539897:254 zile lucrătoare = 2125 : 1630 = 1.3 vizite de 

urgență/zi. AMP a efectuat vizite la domiciliu pe motiv de boală în a.2017 

 542987. 

Serviciul AMU a transmis 811630 solicitări in AMP, inclusiv 35%(284070) 

pentru supravegere și  tratament în dinamică și 65% (527559) pentru 

informație.Procurarea transportului sanitar va permite creșterea 

accesibilității populației la AMU, care conform estimărilor trebuie să 

deservească anual 1026054 solicitări, asigurând astăzi 86.9% din normativ. 

 

 

DMU/UPU au acordat asistență medicală de urgență la 314806 pacienți 

ambulatori:365 zile =862,5 :60 =14,4 pacienți, aceste subdiviziuni trebuie 

să-și fortifice capacitățile în acordarea AMU populației.    

 



CONCLUZII 

Rămâne nesatisfăcător accesul pacienților cu AVCI la tratament 

trombolitic,constituind doar 5.85% și a pacienților cu SCA la tratament de 

repermeabilizare mecanică sau medicamentoasă,constituind doar 15,6% 

prin intervenție coronariană percutană și 11.5% prin tromboliză. 

 

Spitalizarea și tratamentul pacienților cu SCA și AVC preponderent in 

condițiile SCR(până la 70%) limitează accesul populației la terapiile 

moderne de tratament.Este necesar de a pune în seama secțiilor ATI 

selectarea și tratamentul prin tromboliză și a fortifica regionalizarea 

serviciilor de urgență. 

 

Sunt rezerve în depistarea,diagnosticul și tratamentul HTA, a  UH în toate 

sectoarele implicate.Nu avem astăzi o evidență a pacienților cu HTA pe 

grade de HT și se necesită o evidență statistica a UH. 


