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Rata mortalității prin suicid, la 100 mii populație, 2015



Activitatea spitalelor de psihiatrie



6

Proiectul ”MENSANA – Suport pentru reforma 
serviciilor de sănătate mintală în Moldova” faza 

I, 2014-2018



Proiectul MENSANA ”Suport pentru 
reforma serviciilor de sănătate 
mintală în Moldova”
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 Necesitățile de reformare: stabilite de 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale al Republicii Moldova

 Implementat de Institutul de Sănătate 
Mintală și Adicții TRIMBOS  din Olanda 
prin IP Trimbos Moldova

Finanțat de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare 



4 Raioane pilot, faza 
întâi   

SorocaSoroca
Populație: 100,100
Incidența: 116
Prevalența: 3576 
(3049,0-100 mii)

CimișliaCimișlia
Populație: 61,300
Incidența: 76
Prevalența: 2295 
(2452,1-100 mii)

  
OrheiOrhei

Populație: 
125,800
Incidența: 485
Prevalența: 6533 
(2470,8-100 mii)

CahulCahul
Populație: 
124,900
Incidența: 129
Prevalența: 4226 
(2052,2-100 mii)
 



Platforma îngrijirilor de sănătate mintală 



2015
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BENEFICIAR



Centrele comunitare de sănătate mintală

CCSM în 4 raioane pilot:

1.Consultații 
2.Tratament farmacologic
3.Referire la Spitalul de psihiatrie
4.Certificate
5.Participă la evaluarea gradului de 
dizabilitate în Comisia de Dizabilitate
6.Tratament la domiciliu, prin echipa mobilă
7.Intervenții psihosociale
8.Consiliere și psihoterapie
9.Referire la asistența socială
10.Monitorizare după externare
11.Facilitarea suportului juridic pentru 
beneficiari
12.Grupuri de suport de la egal la egal
13.Colaborare cu asistența socială, școli, 
poliție, etc.
14.Activități în centrul de zi
15.Crearea și revizuirea planurilor de 
tratament

CCSM în celelalte raioane:

1.Consultații 
2.Tratament farmacologic
3.Referire la Spitalul de psihiatrie
4.Certificate
5.Participă la evaluarea gradului de 
dizabilitate în Comisia de Dizabilitate



Rezultatele serviciilor 
comunitare de sănătate mintală





Vizite la domiciliu ale echipelor 
multidisciplinare CCSM





Asistența medicală primară în cele 4 
raioane pilot

Activități:

1. Instruiri în domeniul sănătății mintale (148 
medici de familie și 247 asistente medicale din 
raioanele pilot )

2. Mentorat și suport din partea echipei de 
proiect

3. Conferințe clinice pentru a discuta cazuri 
complexe

4. Materiale informaționale privind sănătatea 
mintală la copii și maturi



Instruirile AMP

Lucreția Trofimov, medic de familie, IMSP Centrul de 
Sănătate Soroca, peste 30 ani de experiență:

”Este prima oară când particip la cursuri de instruire în 
domeniul sănătății mintale și cele învățate aici îmi vor 
fi de mare folos în activitatea zilnică. Mai ales că acum 
s-a mărit cu mult numărul persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală. Din circa 20 de pacienți pe care îi 
văd zilnic, 4 au probleme de sănătate mintală într-o 
formă ușoară sau agravată. Nu-i neapărat să-i 
direcționăm pe toți la medicul psihiatru, mai ales dacă 
e vorba de probleme limitrofe cum ar fi depresia sau 
anxietatea. Dacă semnele de pericol sunt depistate la 
timp, putem lucra și noi cu acești pacienți. De cele mai 
multe ori anume noi, medicii de familie, îi cunoaștem 
și căpătăm încrederea oamenilor pe care îi avem în 
grijă.”





Diagnosticarea și tratarea depresiei în 
raioanele pilot în condiții AMP, 2015-

2017



Diagnosticarea și tratarea anxietății în 
raioanele pilot în condiții AMP, 2015-

2017



Serviciile de sănătate mintală sunt reorganizate conform noului 
model de îngrijiri

Inițierea procesul de creare a secțiilor de psihiatrie (15-25 
paturi) în spitalele regionale, prin ordinul ministerial nr. 
675d din 04.11.2016;

Regulament pentru organizarea activității secției de 
psihiatrie în spitalele generaliste;

Criterii pentru internare, externare și transfer

Cerințe optime pentru structura și cadrele secții 

Cerințe specifice pentru locație și echipament al secției

Listă de medicamente recomandate pentru a fi folosite în 
secție

Listă de raioane atribuite fiecărei secții

Referirea pacienților în secțiile psihiatrice raionale






	PowerPoint Presentation
	Slide 2
	Incidența și prevalența (100 000 locuitori) a problemelor de sănătate mintală în Republica Moldova, 2014 – 2017
	Rata mortalității prin suicid, la 100 mii populație, 2015
	Activitatea spitalelor de psihiatrie
	Proiectul ”MENSANA – Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova” faza I, 2014-2018
	Proiectul MENSANA ”Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”
	Slide 8
	Platforma îngrijirilor de sănătate mintală
	Slide 10
	Slide 11
	BENEFICIAR
	Centrele comunitare de sănătate mintală
	Rezultatele serviciilor comunitare de sănătate mintală
	Slide 15
	Vizite la domiciliu ale echipelor multidisciplinare CCSM
	Slide 17
	Asistența medicală primară în cele 4 raioane pilot
	Instruirile AMP
	Slide 20
	Diagnosticarea și tratarea depresiei în raioanele pilot în condiții AMP, 2015-2017
	Diagnosticarea și tratarea anxietății în raioanele pilot în condiții AMP, 2015-2017
	Serviciile de sănătate mintală sunt reorganizate conform noului model de îngrijiri
	Slide 24
	Slide 25

