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Asistenţa medicală primară - temelie 
pentru sistemele de sănătate din secolul XXI

International 
anniversary conference 
marking 35 years of the 
WHO and UNICEF 
Declaration of Alma-Ata 
on primary health care
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„Asistenţa medicală primară este asistenţa 
medicală esenţială, care  este universal 
accesibilă pentru indivizii şi familiile din 
comunitate, se acordă prin metode acceptate de 
ei, cu participarea lor deplină,  la un cost pe care 
comunitatea şi ţara poate să şi-l permită”
                             

(Alma-Ata, 1978)
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Istoricul Asistenței Medicale Primare 

1997/1998 – început promițător pentru reformare
2003 – prima contrareformă / comasarea AMP cu Spitale la nivel raional
2007/2008 - delimitarea din nou a AMP la nivel de raion, autonomia 
Centrelor de Sănătate
2008-2016 - contractare directă a CS autonome de către CNAM, stagnare 
la mun. Chișinău
2016/2017 – contrareformă, în unele raioane lichidarea CS autonome
2018 – pregătire (continuare) reformă AMP
----------------
Reformele nefinalizate descurajează sectorul AMP și creează noi 
probleme !
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Asistenţă externă pentru AMP

• 2002-2006 - Fondul de Investiţii în Sănătate 

• 2005-2007 - Proiectul Reforma în Sănătatea Publică, Uniunea 

Europeană

• 2008-2010 - Proiectul UE-TACIS „Susţinerea Reformei Sănătăţii. 

Fortificarea AMP în Moldova”

• 2011-2018 - Proiectul „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” 

Banca Mondială

• 2011-2018 - Proiectul Generația Sănătoasă – Servicii de sănătate 

prietenoase tinerilor în RM (SDS)

• 2014-2018 - Proiectul „Suport pentru reforma în Sănătatea mintală” 

(SDC)

• 2016 –2020 - Proiectul „Reducerea poverii bolilor netransmisibile”  

(SDC)
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Organizarea AMP în Republica Moldova

La nivel raional: 
Centre de Sănătate (251)  
   - Centre de Sănătate  neautonome 
(13)
   - Oficiile Medicului de Familie (636)
   - Oficii de Sănătate (390)
La nivel municipal: 
Chișinău
Asociații Medicale Teritoriale (5)
   - Centre ale Medicilor de Familie (12)
   - Centre de Sănătate neautonome (1)
Centre de Sănătate (14)
Clinica Universitară de AMP 

Bălți
Centre ale Medicilor de Familie (1)
   - Centre de Sănătate  neautonome (6)
Prestatori privați (12)
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Realizări în AMP
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Realizări în  AMP
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Probleme cheie identificate în 
AMP

1. Tranziție de durată (20 ani) spre cu un model 
european de AMP (reforme / contrareforme)

2. Păstrarea elementelor sistemului vechi: 

- abordare administrativă de sus în jos

- centralizare excesivă, atentare la autonomia CS

- policlinici de tip sovietic în Chișinău

- suprimarea inițiativei private

3. Funcția de „portar” în AMP e serios afectată

4. Rolul cheie, imaginea și motivația MF sunt 
compromise

5. Birocratizarea excesivă în medicina de familie

6. Cost-eficiență încă redusă în AMP

7. Cadre insuficiente și îmbătrânite (deficit în sectorul 
rural)

8. Condiții de activitate slab dezvoltate
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Rolul de „portar” (?) al medicului de familie

• 28,6% din pacienţii au 
fost internaţi la 
trimiterea serviciului 
AMU

• 27,9% pacienţii au fost 
internaţi la trimiterea 
medicului specialist de 
profil

• 23,3% au fost internaţi 
la trimiterea medicului 
de familie

• 12,3% de pacienţi au 
fost internaţi la 
solicitarea lor 
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 Asigurarea cu medici – 5,7 la 10 mii locuitori* (7,5 – mediana în UE)
 Vârsta medie - 53 ani (45 ani - mun. Chișinău, 50 ani - mun. Bălți)
 Repartizare distorsionată (43% rural / 57% urban, iar la populație 

raportul e invers)   
 Calculat la populația conform rezultatelor recensământului anului 2014

 

Resurse umane
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Densitatea medicilor de familie la 1000 
locuitorilocuitori
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Sursa: Wim Van Lerberghe, Analiza comparativă a medicinei de familie în Republica Moldova, 
Biroul OMS din Republica Moldova, 20 iulie 2017, p.5
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Organizarea AMP în Europa

Predomină 
practici 
individuale ale 
medicilor de 
familie

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, 
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 
Germania, Ungaria, Luxemburg, Malta, 
România, Republica Slovacă și Elveția 

Predomină 
practici de grup 
ale medicilor de 
familie

Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Țările de 
Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Slovenia, Suedia, Spania, Turcia și 
Regatul Unit 

Sursa: Wim Van Lerberghe, Analiza comparativă a medicinei de familie în Republica Moldova, 
Biroul OMS din Republica Moldova, 20 iulie 2017, p.7
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•Nivel scăzut de satisfacţie al tuturor 
părţilor interesate, cetăţeni, 
profesionişti, decidenți politici,

• accesibilitatea redusă, ineficiență, 
bariere birocratice şi lipsa de 
stimulente pentru îmbunătăţirea 
productivităţii şi a calităţii

Realitățile AMP
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• sporirea autonomiei medicului de 
familie și asigurarea accesului 
universal și echitabil a populației la 
servicii medicale primare calitative 
și integrate la nivel de comunitate, 
conform necesităților populației

• Toţi cetăţenii, indiferent de condiţiile 
lor de caracteristici (statut, etnie, 
religie etc.),   ar  trebui  să   aibă   
acces   la asistenţa   medicală   de   
care   au   nevoie, respectând 
standardele de calitate

Perspective
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Implementarea unor forme noi de organizare 
orientată spre asigurarea sectorului rural cu 
medici de familie prin sporirea atractivității 

practicii medicului de familie, pentru garantarea 
serviciilor accesibile, acceptabile și calitative 

persoanelor care au nevoie, atunci cînd au nevoie.

             Viziunea
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Implementarea unor forme noi de 
organizare 

orientată spre asigurarea sectorului 
rural cu medici de familie prin sporirea 

atractivității practicii medicului de 
familie, pentru garantarea serviciilor 
accesibile, acceptabile și calitative 

persoanelor care au nevoie, atunci cînd 
au nevoie.



•O mai bună îngrijire a sănătăţii  - pentru pacienţi 

•Motivație pentru bunele practici - pentru medici 

•Eficienţa și limitarea costurilor - pentru 
finanțatori 

Singura măsură  a eficienței = Menţinerea 
pacienţilor departe de spitale

Direcțiile de consolidare 
a serviciilor medicale primare
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•Munca în echipă

•Angajament, responsabilitate, rezultate și indicatori mai buni 

•Sistem Informațional 

Element puternic de jos în sus !

Uni i într-o idee !ț

Macro-eficien ă = Micro-eficien ă x toate unităţile de sănătateț ț

 

Aspectele cheie ale procesului de 
consolidare AMP
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Calea spre succes
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• Profesionişti / Echipe cu abilităţi adecvate şi 
adaptive şi mix de competenţe

• Posibilitatea dezvoltării profesionale, a condiţiilor de 
viaţă şi a remuneraţiei atractive

• Formare specifică, cariere profesionale, grad de 
autonomie funcţională şi flexibilitate

• Implementarea adecvata a serviciilor pentru a 
menţine calitatea şi motivaţia şi pentru a asigura 
recrutarea, dar şi păstrarea profesioniştilor

Schimbarea paradigmei (de la micro – la 
macroeficiență !) 



Soluții pentru consolidarea AMP (1)
1. Model definitivat al AMP:

1.1. Delimitarea teritorială a practicilor de medicină 

de familie (cartografiere, normative de populație)

1.2. Atribuirea prin concurs a practicii uni medic de familie 
titular

1.3. Opțiunea medicului familie titular pentru încadrarea 
practicii într-o formă organizatorică (asociată, individuală 
sau actuală)

1.4. Pregătire: sediul, echipament, listă pacienți. 
Acreditarea inițială

1.5. Contractarea directă cu CNAM

2. Fortificarea funcției de „portar” a MF

2.1. Accentuarea rolului cheie al MF în gestionarea 
cazurilor de boală

2.2. Excluderea suprapunerilor medicinii specializate cu 
cea de familie

2.3. Excluderea funcțiilor farmaceutice improprii AMP

2.4. Urmărirea internărilor planificate doar în baza biletului 
de trimitere al MF
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Soluții pentru consolidarea AMP (2)
3. Debirocratizarea AMP

3.1. Implementarea sistemului informațional AMP

3.2. Reducerea rapoartelor (deja micșorate de la 19 la 6, 
continuare)

3.3. Abilitarea asistentelor medicale cu unele funcții (prescrieri de 
ex.)  

4. Extinderea listei medicamentelor compensate

4.1. Revizuirea mecanismului de compensare

4.2. Revizuirea și completarea listei

5. Sporirea cost-eficienței AMP

5.1. Reducerea (externalizarea) unor funcții 
administrative/tehnice

5.2. Partajarea cheltuielilor prin gruparea MF

5.3. Evitarea dublărilor în diagnostic / laborator

5.4. Concentrarea serviciilor ce pot fi tratate în ambulatoriu

5.5. Utilizarea în comun a infrastructurii (cu AMU, AMS, 
etc.)Congresul IV al medicilor de familie din Republica Moldova 
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Soluții pentru consolidarea AMP (4)
6. Acoperirea deficitului în medici de familie

6.1. Sporirea atractivității profesiei de medic de familie

a) Formarea sistemului de jos în sus, echipe unite în jurul 
ideii

b) Decizia medicului de familie este primordială

c) Facilități financiare și logistice importante (în zone 
neacoperite)

d) Autonomie reală a AMP

6.2. Ajustarea normativelor populaționale, revizuirea 
listelor de înregistrate la MF

6.3. Facilitarea redistribuirii teritoriale uniforme

6.4. Interconectarea practicilor adiacente

6.5. Autorizarea altor specialiști instruiți și rezidenților 
pentru ocuparea practicilor disponibile

Toate soluțiile conceptuale vor fi incluse în actele 
normative elaborate și în activitățile instituțiilor 
responsabile!
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Rezultate scontate

• Racordarea modelului AMP la standardele moderne

• Asigurarea accesului populației la servicii de AMP 
aproape de domiciliu

• Crearea condițiilor atractive pentru medicii de 
familie, inclusiv tinerii specialiști

• Sporirea responsabilității medicului de familie
• Creşterea calității serviciilor medicale și satisfacției 
pacienților 

• Creșterea încrederii pacientului în medicul său de 
familie

• Eficientizarea cheltuielilor sistemului de sănătate
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Consolidarea structurală AMP, Analiză comparativă
Criterii Forma de activitate 

actuală
Nouă formă de activitate 

a medicului de familie

Fondator APL Medic / medici titulari

Forma de organizare AMT, CMF, CS OMF / CMF

Statut juridic Instituție medico-
sanitară publică, non-
profit

Instituție privată / 
asociație, 
necomercială

Delimitarea practicilor Formal există Strict reglementată

Sursa de finanțare Contract CNAM Contract CNAM

Impozitare Scutire Scutire

Stimulente de 
activitate

Salariu limitat + 
indicatori

Salariu flexibil + 
indicatori + coeficient 
pentru lansare

Asigurarea cu spații Proprietatea APL Comodat de la APL, 
MSMPS sau alte

Condiții de activitate Acreditare Acreditare

Rolul medicului de 
familie

Pasiv - angajat Decisiv - fondator

Competitivitate / 
inițiativă / 
responsabilitate

Redusă RidicatăCongresul IV al medicilor de familie din Republica Moldova 
16 mai 2018



Mulțumesc pentru 
atenție !
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