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Bolile Non-Transmisibile (BNT) o prioritate globală 

• În prezent BNT provoacă cele mai multe cauze de decese din toate cele 
înregistrate 

• Se estimează că mortalitatea prin BNT va creşte de la 38 milioane, constatată în  
2012, până la 52 milioane în 2030 

• Peste 40% din acestea au fost decese premature sub vârsta de 70 de ani (din ele 
48% decese în ţările cu venituri mici şi medii şi 28% în ţările cu venituri mari) 
 

The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008 



Planul global de acţiuni 2013-2020 

1. Reducerea mortalităţii premature prin BNT cu 25% 

2. Acoperirea a 80% din BNT de bază cu tehnologii 

medicale 

3. Acoperirea a 50% din BNT de bază cu terapie 

medicamentoasă şi consiliere 

4. 0% creştere a DZ şi obezităţii 

5. Reducerea cu 25% a HTA 

6. Reducerea cu 30% a consumului de tutun 

7. Reducerea cu 30% a consumului de sare 

8. Reducerea cu 10% a inactivităţii fizice 

9. Reducerea cu 10% a consumului nociv de alcool 



Strategia Naţională de Sănătate Publică 

2012-2020 
 Obiectiv: reducerea cu 17% (2% anual) a poverii BNT până în 2020 

Direcţiile prioritare de intervenţie: 

• Reducerea prevalenţei fumatului în toate categoriile de vârstă prin 
aplicarea cadrului legislativ privind controlul tutunului 

• Reducerea consumului de sare, grăsimi, carbohidraţi, controlul 
tensiunii arteriale şi al glicemiei 

• Reducerea consumului de alcool – prin conştientizare, reducere a 
producerii şi consumului de alcool neoficial, interzicerea publicităţii, creşterea 
taxelor, etc 

• Promovarea activităţii fizice – prin creşterea numărului de ore în instituţiile 
de învăţământ, dezvoltarea infrastructurii, informare și conștientizare 

 



SHORT HISTORY 

PEN Protocoale 
Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease 

 Promovează modele eficiente de furnizare a 

serviciilor la nivel de AMP pentru managementul 

BNT  

 Abordare integrată a managementului pacientului cu 

BNT cu factori comuni de risc  

 Accent pe detectarea şi reducerea factorilor de risc 

ce determină BNT 

 Îmbunătățirea practicii de prescriere rațională a 

medicamentelor în vederea ameliorării indicatorilor 

de sănătate şi reducerea costurilor serviciilor 

medicale 

 Sunt elaborate în baza celor mai robuste dovezi 

acumulate, care includ minimul de intervenții ce 

asigură o cost-eficacitate maximă 



PEN 1 Prevenirea atacului de cord, accidentului vascular cerebral şi bolilor renale  

prin intermediul managementului integrat al DZ şi HTA  

PEN 2 Educația pentru sănătate şi consilierea cu privire la conduita sănătoasă  
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Scopul 

 

De a determina în practică fezabilitatea implementării și 

evaluării intervențiilor esențiale pentru prevenirea bolilor 

cardiovasculare în instituțiile de asistență medicală primară 

în Republica Moldova 
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Obiectivele evaluării 

1. Performanța inițială (înainte de intervenție) a instituțiilor de AMP  în 

ceea ce privește intervențiile esențiale pentru bolile netransmisibile  

2. Abilitatea de a implementa protocoalele adaptate PEN 1 și 2 în zece 

instituții de asistență medicală pilot 

3. Performanța instituțiilor de AMP pilot după 12 luni în comparație cu 

îngrijirea obișnuită în 10 instituții de asistență medicală de control 

4. Determinarea fezabilității colectării datelor necesare în viitor pentru 

alte studii de evaluare a eficacității și a activităților instituțiilor de AMP 



Design-ul 
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Design-ul 
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Distribuția geografică a instituțiilor de AMP care 

participă în studiu 
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Etapele proiectului 

Pre-implementare 

1. Adaptarea protocoalelor PEN OMS la contextul național 

2. Elaborarea pachetului de instruire pentru unitățile pilot AMP 

3. Colectarea indicatorilor inițiali în cadrul unităților AMP pilot 

Implementare 

4. Instruirea personalului din unităților AMP pilot 

5. Implementarea intervențiilor și acordarea suportului tehnic 

Post-implementare 

6. Colectarea datelor privind indicatorii cantitativi și calitativi 

7. Evaluarea rezultatelor și partajarea experiențelor 
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Instruirea echipelor din cadrul AMP 

  7 ateliere de formare în perioada 05-24.06.2017 

 151  de lucrători medicali din CS Teleșeu, CS Cupcini, CS Copceac, 

CS Nisporeni, CS Mileştii-Mici, CS Telenești, CS Cimislia, CS Strășeni 

 7 grupuri mixte 

 Evaluarea deprinderilor practice pe pacienți standardizați la CUSIM 
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Obiectivele  de monitorizare a vizitei Nr.1 
 

• A identifica în ce măsură se implementează cunoștințele și practicele 

acumulate în cadrul instruirilor 

•  A evalua capacitățile instituției de AMP pentru prevenirea și 

managementul bolilor netransmisibile 

• A identifica care sunt barierele cheie în implementarea protocoalelor 

ajustate PEN 1 și 2 și care sunt necesitățile instituției pentru a depăși 

aceste bariere 

• A stabili grupuri Viber sau WhatApp pentru fiecare instituție medicală de 

intervenție 
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Atitudini și practici constatate 

• În cadrul IMSP pilot are loc implementarea protocoalelor PEN în 

mod diferit, de la minimum la valori de circa 80% 

• Se realizează înregistrarea evaluărilor SCORE, controlul TA,  FIND 

risc, dar fără aplicarea intervențiilor diferențiate pentru diverse 

grade de risc 

• Conduita pacienților cu HTA  și Diabet zaharat nu corespunde în 

100% cazuri cu PEN1 sau PCN 

• Preponderent se realizează consilierea pacienților pe probleme de 

alimentație sănătoasă, activitate fizică și aderență la tratament, dar 

nu se monitorizează implementarea planului de intervenție 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Timp insuficient pentru consultul medical 

• Suprasolicitarea medicilor de familie 

• Lipsa unui sistem electronic funcțional  

• Dezinteresarea în aplicarea PEN-urilor a personalului medical 

• În unele cazuri, aflarea în același birou a medicului de familie și 

a asistentelor medicale 

• Deficiențe în divizarea obligațiilor și responsabilităților la 

realizarea traseului pacientului sănătos sau cu  risc 

cardiovascular 

• Neconștientizarea de către personalul medical a necesității 

intervențiilor de scurtă durată 

• Nu se monitorizează, în dinamică, factorii de risc pentru HTA și 

DZ 
 

Bariere în implementarea PEN 1 și PEN 2 
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Recomandări 

Pentru instituțiile PILOT 

• Fortificarea capacităților personalului 

în realizarea intervențiilor scurte 

• Instruirea și motivarea  în vederea 

respectării tehnicelor corecte de 

măsurare a TA, CA etc. 

• Optimizarea spațiului de activitate a 

asistentelor medicale în vederea 

păstrării intimității și confidențialității în 

timpul intervențiilor 

• Respectarea prevederilor PEN 

• Instituirea procedurii de Audit medical 

intern 

Pentru echipa de implementare 

• Elaborarea fișei de control 

profilactic și de monitorizare a 

pacienților cu DZ și/sau HTA 

• Ajustarea traseului pacientului la 

nivel de OMF sau CS 

• Adaptarea protocoalelor PEN la 

necesitățile și particularitățile 

sistemului de sănătate din RM 

• Elaborarea procedurii de Audit 

medical intern 
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Pilotarea fișei de examinare și a traseului 
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Etapele următoare 

 Vizite de monitorizare în teritoriu 

 Colectarea datelor în instituțiile pilot și cele de control 

 Evaluarea atitudinilor, rezultatelor și barierelor  în baza interviurilor în 

focus grupuri 

 Compilarea și analiza datelor 

 Diseminarea rezultatelor obținute 

 Aprobarea și implementarea PEN 1 și 2 la nivel național 



Mulțumesc pentru timpul acordat 
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