
Realizarea “Planului 

de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind 

implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi 

control al bolilor netransmisibile pe anii 

2012-2020 în municipiul Chişinău”



• Dispoziţia Primarului General al municipiului 

Chişinău nr. 817-d din 13.07.2016 

Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind 

implementarea Strategiei naţionale de 

prevenire şi control al bolilor netransmisibile 

pe anii 2012-2020 în muncipiul Chişinău.



Povara bolilor netransmisibile



Viziunea şi obictivele Planului:

• Viziunea -promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor
netransmisibile.

Obiective principale ale Planului
1. Implementarea cadrului Legislativ naţional în controlul

bolilor netransmisibile;
2. Reducerea influenţei factorilor de risc al bolilor

netransmisibile;
3. Consolidarea eforturilor sistemului de sănătate în

prevenţie şi controlul bolilor netrasmisibile;
4. Fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi

creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor
pentru propria sănătate.



2017  

Inaugurarea 

Centrelor de Sănătate 

Pritenoase Tinerilor

sursă: https://www.facebook.com/dirsanatatii/photos/



Reducerea influenţei factorilor 

de risc:

BNT

Consum nociv de 
alcool

Fumatul

Sedentarismul

Alimentaţie 
neraţională



Managementul maladiilor:
PCN existente PCI elaborate Audit medical 

intern

boli cardiovascualre 22 22 realizat

boli oncologice 29 29 realizat

boli digestive 51 51 realizat

ftiziopneumologie 16 16 realizat

Diabetul zaharat 1 1 realizat

Şcolarizarea pacienţilor
Indicator de performanţă – ţintele realizate

1. educația persoanelor cu hipertensiune şi la risc de boală cardiovasculară

2. educaţia persoanelor cu Diabet Zaharat și la risc înalt de Diabet Zaharat 



Dotarea IMSP AMT:

Corespunde prevederilor PCN:

• electrocardiografe; oftalmoscoape; 

• glucometre portabile; picfloumetre;

• laboratoare asigură determinarea hemolicogramei glicemiei, 

colesterolului seric, trigliceridelor serice, HDL,LDL, creatininei

serice, hemoglobinei şi hematocritului, urinei sumare;

• Ecocardiografe, spirografe, ultrasonografe, fibrogastroscopie, 

fibrogastroduodenoscoape;

• Cabinete radiologice;

• Laboratoare cu determinarea biochimiei sîngelui (proteine, 

bilirubină, uree, ALT, AST, fosfatază alcalină, ionogramă (K, Ca, 

Mg), glucoză a sîngelui, hemoglobina glicolizată), indici ai 

coagulogramei; imunologiei (hormonii,marcherii oncologici, 

marcherii hepatitelor virale).



Screening:



Incidenţa, BNT, 9 luni 2017/ 9 luni 2016:



Prevalenţa, BNT, 9 luni 2017/ 9 luni 2016:



Concluzii:

1. Implementarea activităţilor a fost

monitorizată;

2. A sporit depistarea BNT;

3. Serviciile AMP au contribuit la formarea

deprinderilor sănătoase;

4. Au fost sporite activităţi de prevenţie, 

depistare precoce , screening şi calitatea 

managementul cazurilor de boală. 



Propuneri:

• Asigurarea monitorizării anuale a implementării planului de acţiuni în
comun cu specialiştii Centrului Sănătate Publică;

• Realizarea activităţilor în domeniul prevenirii şi controlului bolilor
cardiovasculare, diabetului zaharat, sănătăţii mintale;

• Asigurarea măsurilor de reducere a consumului nociv de alcool, 
consumului de tutun şi a expunerii la fum, promovarea principiilor de 
alimentaţie sănătoasă;

• Participarea în campanii informaţionale de promovare a culturii fizice, 
orientate spre comunicare, familie şi individ;

• Asigurarea screeningului cu sporirea nivelului depistării diabetului zaharat
şi maladiilor cardiovasculare, respectarea protocoalelor clinice în tratament; 

• Asigurarea instruirii continuă a cadrelor medicale în domeniul prevenţiei, 
diagnosticului precoce şi managementului bolilor netransmisibile;

• Respectarea protocoalelor Clinice Naţionale, instituţionale în conduita
pacienţilor;


