EVALUAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE
MEDICALĂ ȘI SOCIALă LA DOMICILIU ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

Studiu realizat de Centrul de Investigații și Consultanță SOCIOPOLIS la solicitarea
Uniunii Asociațiilor Obștești ”Rețeaua Organizațiilor Necomerciale prestatoare de îngrijiri
comunitare”
Tamara Adașan
Asociația Obștească Homecare

Scopul şi obiectivele evaluării
Scopul - este evaluarea situaţiei în domeniul SÎD și a necesităţilor
populației pentru aceste servicii.
Obiectivele specifice:
 Analiza cadrului normativ şi reglatoriu în domeniul SÎD;
 Evaluarea furnizorilor de SÎD (publici şi privaţi, de servicii sociale
și medicale la domiciliu) şi a profilului acestora;
 Analiza modelelor existente SÎD;
 Evaluarea necesităţii de SÎD;
 Analiza resurselor financiare disponibile și a celor poten țiale în
domeniul SÎD;
 Evaluarea costului SÎD și înaintarea unei formule / metodologii
pentru calcularea costului SÎD;
 Înaintarea unor recomandări bazate pe dovezi pentru dezvoltarea
SÎD şi creşterea accesului la SÎD.

Tipurile de SÎD şi sursele de finanţare
Tipul de SÎD

SÎD sociale

Sursele de
finanţare:
bugetele locale,
granturi, donaţii
locale şi
internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

SÎD medicale

Sursele de
finanţare:
Fodul de Asigurări
Medicale Obligatorii,
granturi, donaţii
locale şi
internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

SÎD integrate

Sursele de
finanţare:
granturi, donaţii
locale şi
internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

Tipurile de SÎD şi sursele de finanţare
Tipul de SÎD

SÎD sociale

Sursele de finanţare:
bugetele locale,
granturi, donaţii locale
şi internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

SÎD medicale

Sursele de finanţare:
Fodul de Asigurări
Medicale Obligatorii,
granturi, donaţii locale
şi internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

SÎD integrate

Sursele de finanţare:
granturi, donaţii locale
şi internaţionale,
contribuţia
beneficiarilor

Prestatorii de servicii sociale
de îngrijire la domiciliu

Prestatori
publici

Prestatorii de SÎD
sociale

Servicii sociale
prestate la nivelul II
al APL
Servicii sociale
prestate la nivelul I al
APL
Organizaţii ale
societăţii civile

Prestatori
privaţi
Persoane fizice

Prestatorii de îngrijire medicală la domiciliu

Prestatori
publici
Prestatorii de SÎD
medicale

Insituţiile medicale
primare

Organizaţii ale societăţii
civile
Prestatori
privaţi
Agenţi economici

Numărul de beneficiari per prestator
de SÎD, număr
Instituţii
medicale

STAS

OSC

Mediana

20
10

636
522

472
142

Modulul

5

412

44

Minim

2

298

8

Maxim

107

2171

2100

Media

Modelele SÎD
12 criterii:
4

modele de servicii sociale de îngrijire la

domiciliu,
5

modele de servicii medicale de îngrijire

la domiciliu,
4

modele de servicii de îngrijire la

domiciliu integrate.

Profilul sociodemografic al beneficiarilor
STAS

Profilul sociodemografic al beneficiarilor
instituţiilor medicale

Profilul sociodemografic al beneficiarilor
OSC

Oferta şi cererea SÎD
• Numărul estimat de persoane care au nevoie de
servicii sociale de îngrijire la domiciliu este de
33915. Actualmente, se oferă servicii sociale
de îngrijire la domiciliu aproximativ
pentru 2/3 dintre cei care au nevoie.
• Numărul estimat de persoane care au nevoie de
îngrijiri medicale la domiciliu este de 13972.
Actualmente, se oferă astfel de servicii la
aproximativ 18 la sută dintre cei care au
nevoie de acestea.

Finanţarea SÎD, bugetul pentru 2016, milioane lei

SÎD sociale; 103.7
SÎD medicale; 7.7

Numărul de vizite contractate de
prestatorii de servicii de îngrijire
medicală de la CNAM în 2017

Numărul de
vizite
contractate

Numărul de
prestatori

Tipul
prestatorului

Tipul prestatorului,
conform amplasării
geografice

De la 12 la 299
vizite

107

Centre de
Sănătate

Cele mai multe din
localităţi rurale

De la 299 la 999
vizite

25

Oraşe, UAT, regiuni

De la 1000 la
2230 vizite

7

14 940 vizite

1

20 Centre de
Sănătate şi 5
OSC
4 instituţii
medicale,
2 OSC, 1 SRL
1 OSC

Oraşe, UAT, regiuni

Oraş

Cheltuielile bugetului local pentru
servicii sociale de îngrijiri la domiciliu,
anii 2015-2016

Indicatori
1. Bugetul total, milioane lei
2. Numărul lucrătorilor sociali,
unităţi
3. Costul pe unitate de lucrător
social, lei
4. Numărul de beneficiari, persoane
5. Costul per beneficiar, lei

2015

2016

Schimbări

99 796,
0
2325

103 702,2

+3,9%

2317

-0,3%

42 923

44 757

+4,3%

22348

21362

-4,4%

4 465,5

4 854,5

+8,7%

Disponibilitatea beneficiarilor de a
achita pentru SÎD, %

nu au posibilitate să achite pentru SÎD; 77%
posibilitate de a achita parţial unele servicii; 22%
posibilitate de a achita integral pentru SÎD; 1%

Metoda de analiză şi resursele
utilizate pentru prestarea SÎD
Metodologia
ABC
=
transformarea
resurselor
necesare
pentru
livrarea
serviciilor în costuri.
Cost serviciu = Valoarea resurselor umane
+ valoarea altor resurse (medicamente,
întreținerea
centrului,
transport,
detergenți etc.)

Asumările de bază:
1.Costul final va considera toate resursele de livrare
(nu cele de instituire a serviciului);
2. Resursele folosite în cadrul serviciului sunt
distribuite conform standardelor minime de calitate;
3. Costurile diferă pentru fiecare model de livrare (în
centru/la domiciliu etc) şi pentru fiecare profil al
beneficiarului
Resursa principală în prestarea SÎD este cea umană.
Mai mult de jumătate din totalul cheltuielilor pe
resurse, în cadrul tuturor modelelor, sunt pentru
remunerarea muncii.

Costul mediu a SÎD per model, pentru
un beneficiar pe an, lei
Prestator

Cost anual, per un beneficiar MDL

IMP

2300.00

STAS

4425.00

OSC

3270.00

Unități pro profit

2950.00

Costul mediu al serviciului SÎD, după tipul
serviciului, pentru un beneficiar per an, lei
Modelul de prestare

Cost anual, MDL

Social

3570.00

Medical

2285.00

Integrat

5150.00

I.Recomandări pentru MSMPS
Dezvoltarea unei politici publice de contractare a prestatorilor îngrijire
medicală și socială la domiciliu , a mecanismului de contractare a
serviciilor de către APC şi APL de la prestatorii privaţi, pentru a acoperi
necesităţile la nivel naţional.
Elaborarea cadrului normativ (inclusiv a standardelor de calitate) pentru
dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu.
Crearea unui mecanism de cooperare intersectorial pentru prestatorii
publici şi privaţi de servicii medicale şi sociale.
Elaborarea unei metode de calculare a costurilor pentru SÎD, care va
include costul fiecărei resurse necesare pentru prestarea serviciului. Acest
cost, precum şi metodologia de calcul trebuie incluse în actele normative.

2.Recomandări pentru MSMPS
Elaborarea costurilor pentru îngrijiri medicale la
domiciliu
per activitate. Codul atribuit fiecărei
activități va include şi gradele de dependen ță a
beneficiarului etc.
Elaborarea unor modele de Fişe de Post cu
responsabilităţile
asistentului
medical
şi
ale
lucrătorului social în prestarea SÎD.
Revizuirea standardelor minime de calitate atât
pentru partea socială, cât şi pentru partea medicală a
serviciului SÎD.

Recomandări pentru autorităţile responsabile de dezvoltarea
politicilor în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale

Instituirea unui sistem de pregătire iniţială şi continuă a
lucrătorilor sociali în domeniul SÎD pentru creşterea
calităţii prestate.
Modificarea Regulamentului-cadru al Serviciului Social
de Îngrijire la Domiciliu, pentru a îmbunătăţi accesul
persoanelor vulnerabile şi a presta servicii și pentru
vârstnicii care au copii ce locuiesc în alte localită ți,dar
nu au posibilitatea să-și ajute părin ții.
Este important ca procesul de acreditare început deja să
conțină includerea graduală a tuturor prestatorilor SÎD.

Recomandări pentru autorităţile responsabile de
dezvoltarea politicilor în domeniul asistenţei medicale
 Metodologia de calcul al costului, per vizită, pentru rambursate de CNAS
trebuie să fie aprobată şi accesibilă. Publicarea acesteia în Monitorul Oficial va
legifera metodologia şi va putea fi aplicată de către APL şi de către prestatori.
 Introducerea în cadrul normativ a SÎD a gradelor
de dependenţă a
beneficiarilor şi elaborarea unei metodologii privind costul unei vizite de
îngrijire medicală la domiciliu, în baza acestor grade de dependenţă.
 Formarea para-asistentilor medicali, care vor oferi servicii medicale de îngrijire
la domiciliu şi excluderea situaţiilor existente când lucrătorii sociali oferă
servicii medicale de îngrijire la domiciliu.
 Dezvoltarea instrumentelor şi indicatorilor pentru evaluarea serviciilor
medicale de îngrijire la domiciliu. Elaborarea şi introducerea unor indicatori de
performanţă pentru prestatorii de SÎD, inclusiv, a indicatorilor la
compartimentul de colaborare /cooperare.

Recomandări pentru APL
• Introducerea componentei de servicii sociale în politicile
şi documentele elaborate, la nivel local, şi asigurarea
implementării acestora, inclusiv, prin alocarea resurselor
financiare necesare.
• Implicarea societăţii civile în elaborarea unui Plan de
acţiuni, la nivel local, pentru dezvoltarea voluntariatului.
• Implementarea bunelor practice privind finanţarea şi
cofinanţarea serviciilor, la nivel de comunitate.
• Utilizarea infrastructurii sociale şi medicale existente la
maximum, pentru livrarea serviciilor SÎD.
• Implicarea OSC în evaluarea nevoilor comunităţii referitor
la serviciile sociale.

1. Recomandări pentru prestatorii de SÎD, în mod special, pentru Re țeaua
organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare

Dezvoltarea parteneriatelor cu APL, în scopul
prestării SÎD.
Calcularea cu regularitate a costului unui beneficiar
în serviciu şi menţinerea la zi a acestor calcule. Costul
unitar trebuie să fie accesibil şi cheltuielile cumulate
într-un singur buget, chiar dacă vin din surse diferite.
Costurile trebuie să fie publice pentru ca beneficiarii
să cunoască ce servicii / activități vor fi prestate şi
care este intensitatea folosirii unei resurse sau alteia.

2. Recomandări pentru prestatorii de SÎD, în mod special, pentru
Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare

Să mențină documentele financiare în ordine şi să
ofere, la necesitate, analiza agregată a cheltuielilor,
chiar şi în cazul multiplelor surse de finan țare.
Mediatizarea/promovarea

SÎD,

modalită ții

de

accesare a acestora.
Comunicarea permanentă cu APC şi APL, pentru
dezvoltarea unui sistem de SÎD calitativ şi sustenabil.

Sînt sigur în progresul medicinei, discipolii noștri vor
ajunge acele timpuri, cînd tehnica medicală va stabili
într-o clipă diagnosticul, iar boala va putea fi tratată
doar cu o pastilă.
Dar eu totuna mă voi adresa după asistența medicală la
bătrînul meu MEDIC DE FAMILIE
Antuan de Saint EXUPERY

Cu tot respectul Vă multumesc pentru atenţie!!!

Asociatia Obșteasca "HOMECARE"
Director Tamara Adasan
tel.: +373 60 20 44 42
e-mail: ao.homecare@gmail.com ;tamaramanager@yahoo.com

