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Ştefan Vodă a.2019 



 

 
              IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă  activiază conform Programului Unic  în cadrul 

Asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Instituţia oferă asistenţă medicală primară gratuită  la 

nivelul echipei medicului de familie la toată gama de servicii; serviciile specialiştilor şi investigaţiile 

paraclinice sunt gratuite la trimiterea medicului de familie (MF) persoanelor înscrise pe lista 

medicului de familie din instituţie. 
         Obiectivele  principale  ale AMP sunt  sporirea calităţii serviciilor medicale, asigurarea  

accesibilităţii la servicii de calitate. 

       În a. 2018 au fost aprobate 191.25 unități de personal.  La finele a. 2018 au activat 166 persoane 

fizice, inclusiv 25 medici, medici de familie – 13. De tot medici pensionari 9,36% asistente medicale 

pensionare 24 /26%/. Deţin categorii de calificare  medicii în proporţie de  100%, asistentele medicale 

– 90%. Media de vîrstă la medici e 53.8 ani. Pe parcursul a. 2018 nu  s-au eliberat medici și nu  s-au 

angajat tineri specialişti. 

Doar localitatea Răscăieţi este asigurată cu medici  conform normativului .  

      Organigrama  

 

      CS Ştefan Vodă este o instituţie ce acordă  un spectru mixt de servicii: consultaţia MF, medicilor 

ginecologi, pediatru, servicii de laborator în 8 laboratoare, radiologie, examinare USG, tratament 

staţionar în 6 staţionare de zi, tratament  în 10 cabinete fizioterapeutice, servicii farmaceutice prin 

intermediul a 13 filiale farmaceutice, 3 Centre Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT), CMS 

de îngrijiri la domiciliu, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală. Pentru pacienţii cu probleme psihice 

a activat doar în componența asistenta medicală, psiholog, asistent social.   

La 01.01.2018  IMSP CS Ştefan Vodă a deservit   37483 persoane . 
 

       Indicii a.2017 a.2018 Raion 

La 01.01.2018  

r-ne/Rca 2017 

La 01.01.2018 

Total  locuitori 41497 37483 70208 2570126/3547539 

-  femei 20904 50.1 18791 50.1 35390/50.4%/  

- -bărbaţi 20810 49.9 18692 49.9 34818/49.6%/  

Copii   0  -  17  ani 8889 21.3 7940 21.9 15371/21.9%/ 522302/675974 

 Vîrsta aptă de muncă 25013 60.0 22075 58.9 44747/63,7%/ 1610576/2271736 

 Vîrsta pensionară 7812 18.7 7471 19.2 10093/14.4%/ 496917/675072 

Total persoane asigurate 28295 67.8 24385 65.1   

    

 Populația CS   a scăzut cu 4014 persoane în legătură cu plecarea OMF Tudora şi Palanca.  

                                

Indicii demografici aa. 2017-2018 CS Stefan Vodă 
 a.2017 a.2018 r-n  St. 

Vodă 

a.2018 

r-nele/ RM 

a.2017 

Natalitatea 390 9.1 320 8.6 520/8,2/ 110.2/9.6 

Mortalitatea generală 485 11.3 420 11,3 772/12,1/ 11.9 

Mortalitatea în vîrstă aptă de 

muncă 

103 21.2%     118 27.8 %   

Mortalitatea copiilor 0-17 ani, 

inclusiv  infantilă 

     9 

5 

1.1 

13.7 

4 

2 

0.5 

6.2 
  

Sporul natural -2.2 -2.7 -3.9  

Durata medie de viaţă  67.6(b.65.0,f.70.1) 67.3(b63.7,f.71.3)   

Speranţa la viaţă 15.5(b.11.6, f.18.8) 14.8(b11.0.,   f17.8.)   

      S-au născut 320 copii,   natalitatea este în scădere  8,6 %o comparativ cu a.2017 – 9,1 la 1000  

copii născuți vii. Cea mai înaltă natalitate se atestă în loc. Purcari 13,9, Răscăieți -12,4, Volintiri -
11,3, Ștefănești 11,8. Cea mai joasă se înregistrează în: I- Brezoaia  1copil /1.3/, II -Răscăieții Noi  

1copil /3,8/, III –Ermoclia /4.6/ 19 copii . 

      Indici mai înalți în comparație cu a.2017 se înregistrează în localitățile: Purcari de la 8,6 la 13,9 

/17/26 copii/, Viișoara de la 0 la 11,0 /0/4 copii/. 



          Sporul natural   este negativ - 2,7./a.2017 – 2.2 /.  
       Mortalitatea generală se înregistrează la nivelul a.2017 /11,4/. Au decedat 420 persoane.   În 
vîrsta aptă de muncă au decedat  118 persoane, respectiv  27,8 %  din total decedaţi; în a. 2017 – 103 
/21,2 %/. 
          
  Cei mai mari indici a mortalități generale: I Marianca de Jos /20,0/, II Viișoara -19,2, Semionovca 
19,2, III Volintiri 15,1, Purcari 15,0. 
      
Indici mai înalți în comparație cu a.2017: Marianca /3,8,/20,0/; Ștefan Vodă 7,8/8,6; Volintiri  
12,8/15,1/ ,  
 
Indici mai scăzuți  ca a.2017: Ermoclia /9,4/8,4/, Feștelița 11,4/10,0/, Stefănești 18,1/10,7, Brezoaia 
16,9/9,1. 
 

 

Asistenţa medicală acordată copiilor  

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat  total 27 cazuri de TB fiind în scădere față de a. 2017 

cu  6 cazuri.Cazuri noi -23 ., inclusiv 1 copil . Incidenţa globală prin TB constituie 72,0 la 100 mii 

populaţie /2017 – 79,5/, pe raion 64,4 la 100 mii populaţie. 

Cazurile noi de TB s-au înregistrat în localităţile: Feşteliţa – 4 cazuri, Cioburciu – 3 cazuri, 

Răscăieții Vechi, Ermoclia, Slobozia ,Ștefan Vodă, Volintiri – cîte 2 cazuri;  Purcari, Răscăieții  Noi 

,Popeasca, Marianca, Semionovca, Ştefăneșt– cîte 1 caz.  

        

      În a. 2018 au decedat în total 4 copii , inclusiv pînă la 1 an – 2 copii. Mortalitatea infantilă 

constituie 6,2 %o faţă de 5 copii 12.8 %o decedaţi în a. 2017, pe rn a. 2017 – 5.7 %o , pe RM-9.7. 

     Un caz deces infantil la domiciliu la Copceac  cu Dz : Pneumonie comunitară ,   la vîrsta de 6.5  

luni şi un copil a decedat la IMşi C  la 2.5 luni , născut cu Maladia Down, Pneumonie congenitală , 
Prematur gr.II . 

       După 1 an au decedat 2 copii la vîrsta de 2 ani cu DZ ,, Meningococcemie ,, şi la 17 ani , moarte 

prin strangulare. Ambii copii din loc. Slobozia .  

   

Mortalitatea  infantilă 
 

a.2017 a.2018 

R-n Stefan 

Vodă 

a.2017 

RM 

abs La 

1000  

% abs La 

1000 

% abs/%o  

Total  decedați copii cu vîrsta 

pînă la 1 an 
5 12.8 1.3 2 6,2  4/5,7 9.7 

domiciliu 2 5.1 40.0 1  50,0 -  
pînă la 24 ore de la  spitalizare -      -  

Structura  de  virstă 

0  -  6  zile - - - -   -  

7 zile – 3 luni 4 10.2 80.0 1 3.1 50.0 1.9/50.0%/  

3 luni  -  6 luni 1 2.6 20.0    -  

6 luni  -  12 luni -   1 3.1 50.0 1.9 /50.0%/  

Structura  nozologică 

-afecţiunile perinatale 2 5.1 40.0    1.9 /50.0%/ 2.4 

-anomalii congenitale 1 2.6 20.0 1 3.1 50.0  25.3 

-af.s/nervos -       1.3 

-boli infecțioase -      2/50,0 6.1 

-traume 1 2.6 20.0     4.5 

-af.sm respirator - - - 1 3.1 50.0% 1.9/50.0%/ 10.9 

-alte cauze 1 2.6 20.0     5.0 

 

 

 

        

 

Lista copiilor decedați în vîrstă pînă la 1 an  a.2017 
Nr 

d/o 

N.P 

copilului 

Domiciliul Data 

nașterii 

Data 

decesului 

vîrsta Locul 

decesului 

Dza patomorfologică 

1. V.A Stefan 26.11.17 08.02.18 
2 ,5 luni 

IMșiC Pneumonie congenitală.Boala Dawn. 



Voda Prematur gr.II. 

2 C.A Copceac 05.04.18 01.10.18 6,5 luni domiciliu Pneumonie comunitară 

 

După vîrsta de 1 an au decedat  2 copii, inclusiv: 

 
                                 Lista copiilor decedați în vîrstă 1-17 ani  a.2018 
Nr 

d/o 

N.P 

copilului 

Domiciliul Data 

nașterii 

Data  

decesului 

vîrsta Locul decesului Dza patomorfologică Notă 

F-112 

1 S.I Slobozea 09.02.16 02.02.18 2 ani SR Stefan Voda Meningococcemie  

 

2 I.A Slobozea 2001 24.05.18 17 ani domiciliu Strangulat  

 

                                                     

Activitatea  profilactică  este principalul domeniu de activitate în AMP. În a.2018 au fost incluși în 

programul de  examinări  profilactice  7 categorii de persoane la 15 tipuri de investigaţii.  

 

Contingentul Nr.abs. 
 programate examinate 

- persoane mature 29572      27987   /94.6%/ 

- copii cu vîrsta pînă la 18 ani 7940 7860   /99.0%/ 

- invalizi și veterani ai conflictelor armate 418         337   /80.6%/ 

- cernobîliști    17     17   /100.0%/ 

- persoane- bugetari 1726 1699  / 98%/ 

        inclusiv: lucrători medicali  451 424  /94%/ 

                     profesori 796 786  / 98 %/ 

                    educatori   495 489  / 98%/ 

       

                   În urma examenărilor profilactice au fost depistați cu suspecţie la maladii – 1796 

persoane: 

 

Maladii: Nr. abs. persoane 

diabet zaharat   

459 

hipertensiune arterială   295 

stari de fon  oncologice   21 

tensiune oculară sporită  37 

patologii la glanda mamară  31 

 persoane cu valori sporite ale colesterolului 932 

 cazuri tuberculoză 21 

 

          În total în urma examenului profilactic au fost confirmate 998  maladii, majoritatea fiind în 

stadii oportune.  

 

            Servicii de diagnostică acordate CS Ştefan Vodă  

 CS Ştefan Vodă are specialiști şi capacitate tehnică pentru a acorda la 90% din serviciile paraclinice 

indicate în Programul Unic la compartimentul AMP. Acest fapt asigură o accesibilitate bună pentru 

pacienţi la servicii paraclinice, în CS este organizat  serviciului de curier: probele de sînge se 

colectează în OMF, sunt aduse organizat la laboratorul CS cu transportul de serviciu. Totodată se 

asigură şi economie financiară  pentru instituţie, cînd investigaţiile  se efectuază în CS la sinecosturi 

mult mai mici . 

         IMSP CS Ştefan Vodă  acordă următoarele servicii de diagnostic : 

           Laborator 

 Investigaţii citologice  

 Radiologia  

 Ultrasonografia 

 Electrocardiografia  

 Tonometria oculară 

 



 a.2017 a.2018 

Radiodiagnostic     

Total examinări radiografice 8306  8256  

inclusiv diagnostic 4268 51% 3831 24% 

cu scop profilactic 4038 49% 7139 86% 

Inclusiv la pulmoscanul mobil     2714  

 

     În CS Ştefasn Vodă activează 2 dispozitive radiologice  cu a. fabricării 1987.  Dispozitivele sunt 

autorizate la Centrul de securitate nucleară şi asigură securitatea necesară . 

Laboratorul:  
 a.2017 a.2018 

Total analize 275907  316218 Creştere 

13% 

inclusiv profilactice   42930 13,6% 

Citologie  7595   4107  

inclusiv profilactice 2534 33,4% 2298 55,9% 

        

        Pe parcursul a.2018  în CS Ștefan Vodă activează laboratorul central mixt din SAMF şi 6 

laboratoare rurale. Pe parcursul a. 2018 au fost efectuate 316218  analize, inclusiv în laboratorul 

Ştefan Vodă - 257033 analize (sau 81,3%) şi în laboratoarele  rurale – 59185 analize. Capacitatea 

zilnică a laboratorului din SAMF Ştefan Vodă este de 900-1100 analize.   Se efectuază 60   tipuri   

investigații de  laborator. În a. 2018 au fost implementate investigaţii noi: testarea HIV /SIDA, sifilis 

( metodă nouă, mai specifică) în 8 OMF din CS Ștefan Vodă, test modernizat la sînge ascuns (human 

hemotest)  în 8 OMF din CS Ștefan Vodă . 

      Analize citologice s-au efectuat în volum de 4107, inclusiv 2298 cu scop profilactic . 

 

                                      Alte investigaţii 

 a.2017 a.2018 

Ultrasonografie  2410 1901 

Tonometrie oculară  5854 5236 

ECG 4218 5143 

 

 

Tuberculoza 

Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat  total 27 cazuri de TB fiind în scădere față de a. 2017 

cu  6 cazuri.Cazuri noi -23 ., inclusiv 1 copil . Incidenţa globală prin TB constituie 72,0 la 100 mii 

populaţie /2017 – 79,5/, pe raion 64,4 la 100 mii populaţie. 

Cazurile noi de TB s-au înregistrat în localităţile: Feşteliţa – 4 cazuri, Cioburciu – 3 cazuri, 

Răscăieții Vechi, Ermoclia, Slobozia ,Ștefan Vodă, Volintiri – cîte 2 cazuri;  Purcari, Răscăieții  Noi 

,Popeasca, Marianca, Semionovca, Ştefăneșt– cîte 1 caz.  

      Formele distructive de TB constituie 17,3% (4/23 cazuri). Pe raion ponderea formelor destructive 

constituie 29,7 la sută din cazuri. În 3 cazuri /Ştefan Vodă, Cioburciu/ persoanele s-au aflat la lucru 

după hotare și s-au întors în țară cu simptomatică. 

Formele bacilifere constituie 14 cazuri sau 60,8 la sută din numărul total de cazuri de TB pulmonară. 

Pe raion ponderea formelor bacilifere constituie – 59,4%.  

Au fost depistat 4 cazuri de „recidiv” de TB după 5 - 7 ani de la finisarea tratamentului. 

Cazurile au fost depistat oportun prin examinare Rn programată.     

S-au înregistrat 2 cazuri de „eşec” la tratament în localitatea Ștefănești, Ermoclia. S-a revăzut 

schema de tratament, pacienţii continuă tratamentul.                           

3 cazuri de TB pulmonară în asociere cu alte maladii /CA – 2 cazuri, B20 – 1/ și în 2 cazuri a fost 

negată diagnoza TB. 

          S-au înregistrat 3 cazuri de deces de tuberculoza /Ștefan Vodă – 1 caz, Cioburciu – 2 cazuri/.  

   În urma examenului profilactic radiomobil  au fost suspectaţi cu patologie pulmonară specifică 340 

persoane . Au  fost confirmate 11 cazuri  de tuberculoză și 6 cazuri de cancer . 

 

 Cancerul 



Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 117 /2017 - 97/ cazuri noi de tumori maligne. 

Indicele incidenţei este în creștere față de anul 2017 și constitui 57,4 la 100 mii locuitori /2017 – 

54,5/. Ponderea înaltă prin cancer se înregistrează în localităţile: Ștefan Vodă, Popeasca, Ermoclia.    

Tumorile maligne după stadiul bolii: 

 st. I-II – 29,9%  /35 cazuri/;  

 st. III –  21,4% /25 cazuri/;  

 st. IV – 29,1% /34 cazuri/. 

 f/s – 19,7 /23 cazuri/ 

      Comparativ cu anul precedent este în scădere ponderea cazurilor în stadiu I - II și formelor fără 

stadiu. Ponderea cazurilor cu st. III - IV a bolii este în creștere față de anul 2017. Cele mai multe 

cazuri avansate se înregistrează în localităţile: Ștefan Vodă, Răscăieții Vechi, Popeasca, Volintiri.    

După localizare primele locuri sunt ocupate de: 

locul I  cancer colului uterin – 8,5%; 

locul II  cancer hepatic, colon, pulmonar, hemoblastozele  – 6,8%; 

locul III cancer mamar – 5,1%; 

locul IV cancer nazofaringe – 4,2% 

  

         La evidență cu cancer se află 594 /2017 – 585/ persoane. Prevalenţa prin cancer este în creștere 

și constitui 2010,6 la 100 mii populaţie. 

Au decedat 68 /2017 – 80/ persoane din ele în vîrsta aptă de muncă – 29 /2017 – 33/ de persoane.  

        Ponderea  mortalității prin cancer  a.2018 – 16,0. 

În primul an de supraveghere au decedat – 16 /2017 -26/ persoane. 

                      

Tratamentul în instituţiile Centrului de Sănătate Ştefan Vodă  

se efectuază la nivelul cabinetelor de proceduri, 6 staţionare de zi, la domiciliu.  MF  prescriu 

medicamente compensate în complex pentru 18 maladii . Lista medicamentelor compensate conţine 

144 grupe preparate generice sau 1300 denumiri  medicamente. Medicamentele compensate se  

presciu fără restricţii de sumă financiară , important este să corespundă standardului stabilit de 

prescriere . 

 

  Volumul de servicii medicale acordate : 

 Staționarul de zi  /în 6 OMF, 27 paturi/ 
 a.2017 a.2018 

Număr cazuri tratate 1269 1323 

Total zile 11260 9114 

Durata  medie de tratament 8.9 6,9 

       

           În a. 2018 a sporit numărul cazurilor  tratate în staţionarele de zi; au fost trataţi 1323 pacienţi 

faţă de 1269 . 

Activitatea serviciului fizioterapeutic /în 8 OMF/ 
 a.2017 a.2018 

Total persoane  2028 1919 

inclusiv copii 294 252 

Total şedinţe 21311 19794 

inclusiv la copii 2651 2225 

Total unităţi convenţionaLE 18.0 19,0 

 

       Tratamentul fizioterapeutic /în 8 OMF/ - au beneficiat 1919 persoane  şi s-au efectuat 19794 

şedinţe, inclusiv la copii - 2225 şedinţe . 

 

       Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ( CSPT ) a avut 1607 beneficiari, a oferit consultaţii şi 

suport psihologic la 1220 tineri. Activitatea CSPT este direcţionată la educaţia tinerilor 10-24 ani la 

problemele cele mai arzătoare refritor vîrstei . 

 S-au petrecut 90 seminare instructiv metodice cu tinerii , 10 şedinţe de învăţare colaborativă cu 

lucrătorii medicali şi persoane de resurse. 

 



           Centrul Comunitar de Sănătate Mintală a activat în componenţa: asistentă medicală , asistent 

social , psiholog . Instituţia a încheiat contract la deservirea pacienţilor psihici cu IMSP CS Căuşeni. 

CCSM a acordat 2829 intervenţii , inclusiv a deservit 1550 vizite în instituţie, 20 vizite la domiciliu,  

122 şedinţe instructiv – metodice, 595 persoane au primit suport psihologic. Au fost eliberate 1030 

certificate  în diferite instanţe. 

          Centrul medico-social  de îngrijiri la domiciliu  a deservit în total 336 persoane, inclusiv în 

instituţie  288 beneficiari, la domiciliu  - 48 persoane, 98 beneficiari de profil social. 

          Planul donării de sînge a fost realizat la 68 %. 

 

Activitatea economico-financiară 

   a.2017  a.2018 

plan/lei/ Îndeplin

ire % 

Planul aprobat  Planul precizat 

BUGET 
16755956,18 lei 100,0 15626689,71 lei, inclusiv 

pentru OMF Tudora , Palanca  
14785346.89 lei-

92.7% 

Cheltuieli efective :     

Salariu  10700297.37 lei  9706382.33 lei 65.6% 

Salariu cu contribuţii 13559848.33 lei  12120820.07 lei 81.9% 

Medicamente  701728.04  661161 lei 4.5% 

Fortificarea BTM 1725860.67 lei  938072 lei 6.3% 

altele 2201021.27 lei  1065292 lei 7.3% 

 
Bugetul – Tudora , Palanca a constituit 15 626 689.71 lei . 
 
 
   Salariul mediu:  - al angajaţilor comparativ cu perioada respectivă a anului 2017 : 

Denumirea 
funcţiilor 

Suma(lei)  
a.2017  a. 2018 

Salariu mediu la o 

funcţie ocupată 

(lei) 

Salariu mediu la o 

persoană fizică (lei) 

Salariu mediu la o 

funcţie ocupată (lei) 

Salariu mediu la o 

persoană fizică (lei) 

Cresterea 

% 

- medici 8794 9762 9237 10254 4.8 
- as.medicale  4632 4502 4810 4675 3.7 

- infermiere 2399 2099 2483 2173 3.4 
- alt personal 2994 2897 3099 2999 3.4 

      Pe parcursul a. 2018 au avut loc 2 majorări de salariu – în luna aprilie s-a majorat în mediu cu 4% şi luna 

decembrie, cînd salariul la medici s-a majorat cu 25 % , la asistentele medicale – cu 12 % şi la alt personal – 

cu 10 %. 

 

 

Relaţii contractuale cu CNAM 
 

Medicamente 

compensate 
5405046,16 108,9 Fără plan  5687372 lei, 

volum de 105 % faţă 

de a. 2017 
Îngrijiri la domiciliu 63952,74- 

17 persoane 
100,0 66703,5 – 

11 persoane  

100% 

Indicatori de calitate 2344469,77 101,8 2440245  lei           78% 
 

     I.Medicamente compensate medicii din IMSP CS Ștefan Vodă au prescris 64415 rețete în sumă 

de 5..687.372.00 lei. ce constituie 57,1% din planul executat pe raion.  

 
     II.Îngrijiri medicale la domiciliu 

Pentru anul 2018 CNAM a contractat 486 vizite pentru îngrijiri medicale la domiciliu în sumă 

de 66.703.50 lei. Planul a fost executat la 100% 

 Au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu 11 pacienţi. În mediu unui pacient i-a revenit 

36 de vizite. Îngrijirile medicală s-au finisat cu însănătoşire şi ameliorare în 8 cazuri și deces în 3 

cazuri. La finele a. 2018 a fost cîştigat Proiect la Agenţia Elveţiană pt dezvoltare pt îngrijirea a 18 

pacienţi la domiciliu. 



 
      III. Indicatorii  de calitate au  fost  realizați la  78% .  

Pentru anul 2018 IMSP CS Ştefan Vodă a atins ţinta anuală la indicatorii  I, II, IV, VI .  

     1. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare  

     2. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor Diabetului Zaharat  

     3. Prevenirea, depistarea precoce a stărilor precanceroase şi a cancerului /indicator nerealizat/ 

     4. Tuberculoză (TBC)  

     5. Gravide – 66% /Marianca, Ermoclia, Viișoara, Volintiri, Răscăieții Vechi, Popeasca, Cioburciu, 

Feștelița, Copceac – n-au susținut indicatorul/    /indicator nerealizat/ 

     6. Copiii – 96% / Marianca, Răscăieții Noi, Feștelița, Purcari – / indicator nerealizat/ 

 
      IV.Pe parcursul anului au fost inițiate și finalizate 1688 cazuri de tratament episodic cu 

prescrierea medicamentelor compensate. Din ele adulți – 646 cazuri, copii – 1042 cazuri. În 

staționarul de zi s-au tratat – 99 pacienți, cabinetul de proceduri – 182 pacienți, la domiciliu – 1407 

pacienți.  

 
    V.Servicii de înaltă performanţă  

Pe parcursul anului 2018 IMSP CS Ştefan Vodă a contractat  servicii de înaltă performanţă (SÎP) cu 4 

IM ( IMSP CRDM, IMSP IO, SRL IM CM Americană “Academia Sănătății”., IM Centru medical 

“Excellence”) şi 3 IMP din Căuşeni pt servicii neefectuate la CS Şt. Vodă. 

IMSP CRDM   

- Investigaţii de laborator  - 1700 investigaţii                    

- FGDS – 99 

- Colonoscopie – 5/ 1 caz polip 

- Osteodensitometria – 4 

- Mamografie – 9 

- EEG - 2 

IMSP IO 

- Colonoscopii – 21 investigaţii. Din ele în 3 cazuri s-au depistat polip și s-a efectuat 

polipectomie. 

SRL IMCM American “Academia Sănătății” 

- FGDS – 28 investigații; 

- CT abdomenal – 3 investigații; 

- CT a coloanei vertebrale – 3 investigații; 

- CT a creierului - 2 

- Mamografie – 7 investigații. 

- Ecografia transvaginală – 2 

 

IM Centru medical “Excellence” 

- Mamografie – 1 

- Ecografia organelor bazinului mic – 1 

 

În total – 1896 investigaţii SIP. 

 

La contul special al instituţiei pe perioada a.2018  s-au acumulat  576,7 mii lei 
       
 

 Susținerea financiară  alocată de către Fondatorul instituției pe parcursul anului 2018. 
 

Nr d/o Cheltuieli Suma /mii lei/ 

 TOTAL 198,5 

1 Transferuri pentru servicii de sănătate 82,5 

 inclusiv: amestecuri adaptate 50,0 

              combaterea tuberculozei 20,0 

              analgetice pentru bolnavii oncologici 5,0 

              pentru acreditarea instituției 7.5 

         regia (Centrul Medico Social de îngrijiri la domiciliu) 35,0 



2 Alte transferuri de capital  80,0 

 inclusiv: reparații capitale: Oficiul de Sănătate   Răscăieții Noi 50,0 

                                            Oficiul Medicului de Familie Slobozea 30,0 

 

          Baza tehnico materială este relativ satisfăcătoare. S-au efectuat lucrări pentru consolidarea 

BTM  şi procurări de utilaj şi mobilier pentru  următoarele localităţi: Ştefan Vodă, Răscăieţi, 

Ştefăneşti, Popeasca , Alava , Feşteliţa , Copceac ,  în valoare de  lei 1666,0 mii lei 

 

       Realizarea de bază a instituţiei în a. 2018 a fost acreditarea cu succes la 95.5% . 

 

  Problema   prioritară în medicina de familie  rămîne a fi insuficienţa  de  cadre.  

Au activat 20 medici total, asigurarea 64.4% inclusiv medici de familie – 13, asigurarea 69.7 % , unui 

medic de familie îi revin 2900 locuitori la 1500 locuitori, normativul pt. a. 2018. De tot medici 

pensionari 9  sau 45% , asistente medicale pensionare 24 /26%/.   Media de vîrstă la medici e 53.8 ani 

, a asistentelor medicale – 49.2 ani. Pe parcursul a. 2018 nu  s-au eliberat medici și nu  s-au angajat 

tineri specialişti .  

       Nu sunt asigurate cu medici de familie localitățile Feşteliţa, Slobozia, Răscăeţii Noi,  

Semionovca, Brezoaia, Alava, Marianca, Popeasca. Insuficient este asigurat cu medici de familie  

OMF Ciobruciu,  Ermoclia, Volintiri. Mai simplu – doar  localitatea Răscăieţi este asigurată cu 

medici  conform normativului .   

     În OMF Popeasca, ultimii 3 ani se resimte insuficienţa asistentelor medicale . 

     Nu dispunem de medic radiolog,  pediatru.  În legătură cu insuficienţa acută de MF am fost nevoiţi 

să micşorăm volumul de deplasări în localităţi. 

 

     Este o problemă şi o propunere la CNAM de a repartiza o cotă mai înaltă şi mai diversă pentru 

SÎP cu includerea tomografiei, în special abdominale, alte investigaţii. 

 conlucrare mai fructuoasă  cu APL. Se conlucrează bine cu APL din s. Slobozia, 

Purcari, Ciobruciu, Semionovca, Răscăieţi.  Solicitările noastre de susţinere din partea primăriei se 

referă la examinarea MRF, donarea de sînge, rezolvarea problemei de spitalizare, consult medical  

forţat al unor categorii de pacienţi, suport la alimentaţia copiilor.  
   

Succesul  depinde de capacitatea medicului de familie de  a comunica  cu  cetăţenii,  cu 

APL, de capacitatea financiară a pacientului, de propriul interes pentru sănătate, de stilul de viaţă,  

de N cetăţeni deserviţi la un medic. Practic toţi medicii activează cu sarcină sporită. Ne străduim la o 

deservire echitabilă  pentru localităţile cu şi fără medici de familie, e destul de complicat.....  

  

 

 Principalul indicator este satisfacția pacientului deservit de instituția noastră. 
 

 

 

 Mariana Haret , şef                                         SEMNAT 

 

 


