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Problema bolilor netransmisibile
• Incidență joasă 

• Cererea de servicii medicale din partea 
populaţiei este redusă 

• Adresabilitatea este mai mare în 
cazul cronicizării bolii

• Prevalenţa bolilor netransmisibile 
foarte mare 

• 66% din populaţie suferă de diverse boli 
cronice. 

• Legătura cu factori de risc comuni 
• stau la baza determinanţilor acestor boli 
• oferă oportunităţi pentru intervenţie

Măsurile de prevenire a 
bolilor netransmisibile 
trebuie să se axeze pe 

supravegherea integrată a 
factorilor de risc

 



Finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică 

Durata proiectului 01.07.2016 – 30.06.2020

Scopul general De a contribui la îmbunătățirea sănătății populației din 
Republica Moldova, în special din zonele rurale, prin intermediul 
reducerii poverii bolilor netransmisibile (BNT)

Partenerii principali Ministerul Sănătății  

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) 

Centrul Național de Management în Sănătate (CNMS)

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) ”Nicolae Testemițanu”

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacallo”

Colegiile medicale

Centrul Național de Formare Continuă a asistenților medicali și a moașelor

Instituțiile locale de sănătate 

Raioanele pilot 

Proiect Viață Sănătoasă:
“Reducerea poverii bolilor netransmisibile”



RAIOANELE  PILOT SELECTATE DE PROIECT

4

Prima etapă A doua etapă

Regiunea Nord (N)

1. Falesti 5. Briceni

6. Edinet

Regiunea Centru (C)

2. Ungheni 7. Orhei

8. Criuleni

Regiunea  Sud (S)

3. Cahul 9.  Taraclia

4. Stefan Voda 10. Vulcanesti



Rezultatele proiectului



Servicii de 
sănătate: 

Servicii integrate, 
centrate pe 
oameniDefiniție: 

serviciile de sănătate 
includ toate serviciile 
care se ocupă cu 
promovarea, menținerea 
și recuperarea sănătății. 
Acestea includ atât 
servicii de sănătate 
persoanelor, cât și 
comunităţii-populaţiei.



Servicii integrate, centrate pe 
oameni

Acces geografic limitat la servicii de 
calitate

Lipsa lucrătorilor din domeniul 
sănătății

Aprovizionare insuficientă

Conntinuitate slabă a îngrijirii

Lipsa responsabilității din partea 
furnizorilor de servicii medicale

Incapacitatea oamenilor de a lua 
decizii cu privire la propria sănătate



Servicii integrate, centrate pe 
oameni

Progresul către obiectivul 3 al Organizației 
Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă (asigurarea vieții sănătoase și 
promovarea bunăstării pentru toți la toate 
vârstele), impune țărilor să se îndrepte 
spre asigurarea accesului tuturor 
persoanelor și comunităților la serviciile 
de sănătate care sunt de înaltă calitate, 
sigure și acceptabile. 



Definiție: 
                  servicii integrate 
de sănătate

• serviciile de sănătate care sunt gestionate și distribuite 

astfel încât persoanele să beneficieze de o continuitate a 

promovării sănătății, prevenirii bolilor, diagnosticării, 

tratamentului, managementul bolilor, serviciilor de 

reabilitare și îngrijirilor paliative, coordonate la diferite 

niveluri și locuri de îngrijire în cadrul și dincolo de sectorul 

sănătății; și în funcție de nevoile lor pe tot parcursul vieții.



STRATEGII, OPȚIUNI DE POLITICĂ ȘI 
INTERVENȚII
Cele cinci strategii interdependente sunt: 

(1)împuternicirea și implicarea oamenilor și a comunităților; 

(2)consolidarea guvernnării și responsabilității; 

(3)reorientarea modelului de îngrijire; 

(4)servicii de coordonare în cadrul și între sectoare;

(5)crearea unui mediu favorabil. 

Atingerea acestor cinci strategii în mod cumulativ va contribui la 
construirea unor servicii de sănătate mai eficiente; lipsa de progres 
într-un domeniu ar putea submina progresul în alte domenii.



Rezultatul scontat
• Dezvoltarea unor sisteme mai complexe de îngrijire centrate pe 

oameni are potențialul de a genera beneficii semnificative pentru 
sănătatea și îngrijirea sănătății tuturor persoanelor, inclusiv:

•  Îmbunătățirea accesului la îngrijire

•  Îmbunătățirea sănătății și a rezultatelor clinice 

•  O mai bună cunoaștere a sănătății și îngrijirea de sine

•  Îmbunătățirea satisfacției profesionale a lucrătorilor 
din domeniul sănătății

•  Îmbunătățirea eficienței serviciilor și reducerea 
costurilor globale.





MOD DE IMPLEMENTARE

Am putea discuta despre o soluție bună pentru 
Moldova? 



Strategia 3: Reorientarea 
modelului de îngrijire

3.1 Definirea priorităților de servicii bazate pe nevoile 
cursului de viață.

3.2 Promovarea, prevenirea și sănătatea publică.

3.3 Construirea unor sisteme puternice de îngrijire primară.

3.4 Deplasarea către o îngrijire ambulatorie și comunitară.

3.5 Inovarea și integrarea noilor tehnologii.



Strategia 3: Reorientarea 
modelului de îngrijire

3.1 Definirea priorităților de servicii bazate pe nevoile 
cursului de viață.

3.2 Promovarea, prevenirea și sănătatea publică.

3.3 Construirea unor sisteme puternice de 
îngrijire primară.
3.4 Deplasarea către o îngrijire ambulatorie și comunitară.

3.5 Inovarea și integrarea noilor tehnologii.



Construirea unor sisteme puternice de 
îngrijire primară

• Servicii de asistență primară cu o abordare familială și 
comunitară

•  Echipe multidisciplinare de îngrijire primară - Medicina de 
familie plus

•  Filtru pentru a accesa alte servicii specializate

•  O proporție mai mare a cheltuielilor pentru sănătate 
alocate asistenței medicale primare



Construirea unor sisteme puternice de 
îngrijire primară

• Servicii de asistență primară cu o abordare familială și comunitară
• Fortificarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară

•  Echipe multidisciplinare de îngrijire primară - Medicina de familie plus
• Servicii integrate de sanatate la nivel de comunitate 
(echipa medicului de familie, echipa sănătate publică, 
asistenţa socială, autorităţile publice locale, ONG ş.a.)

•  Filtru pentru a accesa alte servicii specializate
• Evaluarea serviciilor disponibile şi sitemului de referire 
pentru asigurarea serviciilor calitative in BNT

•  O proporție mai mare a cheltuielilor pentru sănătate alocate asistenței 
medicale primare

• Evaluarea costurilor serviciilor de calitate pacienţilor cu 
boli netransmisibile (hipertensiune arterială)





Ce este îngrijirea centrată pe 
oameni?

• https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q

https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q
https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q


str. Maria Cibotari 6, MD-2012, 

Chișinău, Republica Moldova

natalia.zarbailov@viatasan.md

info@viatasan.md

http://www.viatasan.md

Vă mulțumesc pentru atenție! 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI 
SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA

http://www.viatasan.md/
http://www.viatasan.md/
http://www.viatasan.md/

	Slide 1
	Problema bolilor netransmisibile
	Slide 3
	RAIOANELE  PILOT SELECTATE DE PROIECT
	Rezultatele proiectului
	Servicii de sănătate:
	Servicii integrate, centrate pe oameni
	Servicii integrate, centrate pe oameni
	Definiție: servicii integrate de sănătate
	STRATEGII, OPȚIUNI DE POLITICĂ ȘI INTERVENȚII
	Rezultatul scontat
	Slide 12
	MOD DE IMPLEMENTARE
	Strategia 3: Reorientarea modelului de îngrijire
	Strategia 3: Reorientarea modelului de îngrijire
	Construirea unor sisteme puternice de îngrijire primară
	Construirea unor sisteme puternice de îngrijire primară
	Slide 18
	Ce este îngrijirea centrată pe oameni?
	Slide 20

