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Asistență medicală mai bună pentru moldoveni

Victor Neagu, Communications Associate in the Moldova
World Bank Office, offers this story.

Sănătatea moldovenilor s-a înrăutățit ca urmare a destrămării
Uniunii Sovietice. Speranța de viață s-a micșorat, iar
mortalitatea prematură a crescut. A fost atins punctul maxim
în numărul cazurilor de tuberculoză și HIV/SIDA, iar povara
grea a problemelor sociale a dus la deteriorarea indicatorilor
de sănătate în toate domeniile.

Performanța economică săracă din ultimul deceniu și
ineficiența sistemului de asistență medicală, pe care Moldova
l-a moștenit de la Uniunea Sovietică, au dus la înrăutățirea
serviciilor de asistență medicală din țară. Totuși, sistemul
primar de asistență medicală este subdezvoltat, iar asistența
medicală preventivă inexistentă.

Reformele din domeniul asistenței medical lansate de către
Guvernul Republicii  Moldova în 2004 au inclus crearea unei
scheme naționale de asigurare medicală și un mod diferit de
finanțare a întregului sector. Aceste schimbări au fost
susținute prin intermediul finanțării din partea Băncii
Mondiale. Proiectul ”Servicii de sănătate și asistență socială”
are scopul de a spori accesul la servicii de calitate bună și servicii de sănătate eficiente. Acesta, de
asemenea, dorește să sporească acoperirea pentru beneficiarii de servicii de sănătate, având scopul
principal micșorarea mortalității premature și a ratei de dezabilitate.

Pentru a realiza aceste obiective, proiectul a început prin reabilitarea unei rețele de 65 de centre de
asistență medicală primară și prin aducerea serviciilor de sănătate în comunități. Acest efort, de
asemenea, reformează modul în care instituțiile medicale sunt finanțate, făcând managerii și personalul
medical responsabili  pentru modul de gestionare a finanțelor și prioritizării necesităților de investiții.
Până în prezent, 39 de astfel de centre noi au fost deschise pe teritoriul Republicii  Moldova, multe fiind
încă la etapa de construcție.

"Guvernul a stabilit  reabilitarea centrelor de asistență medicală primară drept
prioritate," a subliniat Viorel Soltan, Vice-ministrul Sănătății.

Coșcodeni are o clinică nouă construită recent și echipată, cu medici de familie,
oftalmolog, pediatru și dentist. Medicii de familie sunt locali, însă specialiștii
călătoresc spre comunitate de câteva ori pe săptămână. Rezidenții din
Coșcodeni apreciază faptul că nu trebuie să meargă la raion pentru a beneficia
de asistență medicală.

"Astăzi este cu mult mai bine," a spus Vasile Banari, Medic Șef în Centrul de
Asistență Medicală Primară din Coșcodeni. "Oamenii sunt foarte mulțumiți de faptul că au un centru
medical în sat. De asemenea, oferim servicii și satelor mai mici din regiune."

Vasile Banari: Îmbunătățirea sistemului de asistență medicală primară din
Moldova este doar o parte a soluției. Există prea multe spitale și paturi
spitalicești într-un sistem ineficient de asistență medicală secundară. Facilitățile
de tratament staționar al pacienților și spitalele nu au fost modernizate, renovate
sau re-echipate de zeci de ani, din cauza lipsei de fonduri.

Banca Mondială acordă asistență Ministerului Sănătății și Spitalului Clinic
Republican la identificarea parteneriatelor public-private, care modernizează
pas cu pas sistemul spitalicesc public al țării, iar calitatea devine treptat o
normă, și nu un lux.

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
99821


	worldbank.org
	News & Broadcast - Asistență medicală mai bună pentru moldoveni


