
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr.  4/
din    16   august    2019

                                                                                                                    PROIECT        
Cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale 
popula iei raionului, ac iunile de îmbunătă ire a dotării ț ț ț

i activită ii institu iilor medicale din subordineaș ț ț
Consiliului raional

     În temeiul  art.  43,  art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006  privind administraţia  publică locală,  cu
modificările  i  completările  ulterioare,  Legii  ocrotirii  sănătăţii  nr.  411/1995,  cu modificările  iș ș
completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr. 4/22 din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire la
aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Stră eni pentru anul 2019”,  ș examinînd
nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

1. Se  ia  act  de  informaţia  cu  privire  la  calitatea  prestării  serviciilor  medicale  popula ieiț
raionului,  ac iunile  de îmbunătă ire  a  dotării  i  activită ii  institu iilor  medicale  din  subordineaț ț ș ț ț
Consiliului raional, se anexează.

2. Se  pune  în  sarcina  conducătorilor  instituţiilor  medicale  din  raion  fondate  de  Consiliul
raional:

- să  sporească  responsabilitatea  personalului  medical  din  subordine  în  scopul  asigurării
prestării serviciilor medicale calitative din teritoriul deservit;

- să  asigure  respectarea  cerin elor  i  normativelor  stabilite  de  către  Ministerul  Sănătă ii,ț ș ț
Muncii i Protec iei Sociale; ș ț

- să  contribuie  la  organizarea  măsurilor  profilactice  i  la  promovarea  educa iei  pentruș ț
sănătate a locuitorilor raionului;

- să  asigure  condi ii  optime  necesare  pentru  buna  desfă urare  a  activită ii  personaluluiț ș ț
medical;

- să  întreprindă  măsuri  pentru  revitalizarea  cabinetelor  stomatologice  i  farmaceutice,  înș
special în localită ile rurale din raion;ț

- să  intensifice  activitatea  personalului  medical  la  efectuarea  examenelor  profilactice  a
copiilor din institu iile pre colare i colare.ț ș ș ș

      3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii preşedintele
raionului.
      4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                            
                                                              
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

AVIZAT:

Vicepre edinte al raionului                                                   Elena HARCENCOș

Serviciul juridic                                                                     Ion MALIC
                                                                                                   



 

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale

popula iei raionului, ac iunile de îmbunătă ire a dotăriiț ț ț
i activită ii institu iilor medicale din subordinea Consiliului raional”ș ț ț

1.Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Vicepre edintele raionului în colaborare cu IMSP centre de sănătate, IMSP Spitalul raional Stră eniș ș

i Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Stră eni.ș ș

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul  de  decizie  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr.ș
411/1995, cu modificările i completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr. 4/22 din 23ș
noiembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Stră eniș
pentru anul 2019”, în temeiul informaţiei prezentate de către centrele de sănătate, Institu ia Medico-ț
Sanitară  Publică  Spitalul  raional  Stră eni  şi  de  către  Întreprinderea  Municipală  Centrulș
Stomatologic raional Stră eniș .
Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul informării Consiliului raional despre calitatea prestării
serviciilor  medicale  popula iei  raionului,  ac iunile  de  îmbunătă ire  a  dotării  i  activită iiț ț ț ș ț
institu iilor medicale din subordinea Consiliului raional.ț

3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

4. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în prestarea serviciilor medicale calitative i acumulareaș
în bugetul institu iei medicale a mijloacelor financiare.ț

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
 În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire laș
actele  normative,   proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de către  Serviciul  juridic,  vicepre edinteleș
raionului responsabil de domeniul medicină i protec ie socială, secretarul Consiliului raional.ș ț
Totodată  în scopul respectării  prevederilor Legii  nr.  239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional,  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  Consiliului  raional   www.crstraseni.md  la
directoriul Transparen a decizionalăț , sec iunea ț Consultări publice ale proiectelor.

7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. Proiectul deț ț
decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț

8. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie  este  în  concordan ă  cu  Legea  nr.  436/2006  privind  administra iaț ț
publică locală, Decizia Consiliului raional nr. 4/22 din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea
Programului de activitate a Consiliului raional Stră eni pentru anul 2019”. Structura i con inutulș ș ț
actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului
raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Vicepreşedinte al raionului                                               Elena HARCENCO



Anexă
                                                                                             la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 4/       din  16 august  2019

Informa ie ț
cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale popula iei raionului, ac iunile deț ț
îmbunătă ire a dotării i activită ii institu iilor medicale din subordinea Consiliuluiț ș ț ț

raional

Sănătatea şi bunăstarea sunt scopuri umane universale, considerate la ora actuală ca fiind
drepturi umane vitale. Din ce în ce mai mult, aceste scopuri sunt considerate ca fiind centrale
pentru dezvoltarea şi siguranţa oamenilor. Sănătatea nu mai este văzută doar în termen simplu de
consum, care necesită finanţare, ci este considerată un bun care trebuie sprijinit şi îmbunătăţit în
mod echitabil, dar şi un concept pozitiv, care accentuează resursele sociale şi personale, precum
şi capacitatea fizică.

Prestarea serviciilor medicale de calitate,  precum i accesul egal al tuturor cetă enilorș ț
raionului la acestea, este una dintre priorită ile de bază ale Consiliului raional Stră eni. ț ș

IMSP Spitalul raional Stră eni  ș
Institu ia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Stră eni acordă asisten ă medicală deț ș ț

sta ionar  i  specializată  de  ambulator  popula iei  raionului,  care  constituie  88717  persoane,ț ș ț
inclusiv popula ia rurală 69086, urbană 19631, dintre care copii 0-14 ani 16614.ț

Spitalul raional Stră eni posedă un poten ial de spitalizare de 8000 de pacien i anual.ș ț ț
Sunt desfă urate 5 sec ii cu numărul total de 182 de paturi, inclusiv 30 paturi cronice i 152ș ț ș
acute. În anul 2019 Compania Na ională de Asigurări în Medicină a contractat Spitalul Raionalț
Stră eni  pentru  numai  5787  de  cazuri.  Diferen a  data  (2213  cazuri)  complică  financiarș ț
activitatea institu iei. Structura cazurilor contractate fiind: 4332 de cazuri acute, 450 chirurgia deț
o zi, 150 reabilitare, 75 paliative si 780 geriatrice, ce reprezintă 5787 de cazuri.

În 6 luni  ale anului 2019, volumul de servicii acordate de AMS sunt următoarele: total
efectuate cazuri acute 2924 (programate 2166), cu 758 de cazuri în plus, ce constituie 135% din
planul întocmit de Compania Na ională de Asigurări în Medicină. Cazuri cronice s-au înregistratț
569 (448 programate), cu 121 de cazuri mai multe sau efectuarea la 121% a planului întocmit de
Compania Na ională de Asigurări în Medicină.ț

În primul semestru,  2019 s-au înregistrat  6110 adresări  (6054 în 2018),  ce reprezintă
6,67% din numărul total de popula ie, dintre care spitaliza i 3557-58,2%, din sectorul rural 2508ț ț
(74,5%), adresări urgente constituie 5566 - 91,1%, adresări la cerere 1757 - 28,8%, dintre care
spitaliza i 700 - 39,8%. Transporta i de AMU 3327 - 54,5% din numărul total de adresări. dintreț ț
care spitaliza i 1814-54,5%. S-a constată un număr sporit de persoane spitalizate în mod urgent,ț
ce indică la restan e în procesul de dispanserizare a popula iei, func ie atribuită altui nivel deț ț ț
asisten ă medicală.ț

Men ionăm că, asisten a medicală spitalicească i specializată de ambulator este acordatăț ț ș
de medici  la doar 77% de asigurare cu personal, asisten i medicali  la 81%. Deci, nivelul  deț
completare  cu  cadre  ramâne a  fi  o  sarcină  atât  pentru sectorul  spitalicesc,  cât  i  pentru  celș
specializat de ambulator. 

Notăm, că în structura cadrelor după vârstă predomină categoria celor cu vârsta mai mare
de 50 de ani, ponderea persoanelor care au atins vârsta de pensionare este de 58%. La 74% din
medicii ce activează de in categoriile de calificare în specialitate, asisten i medicali la 97,7%. Înț ț
decursul  perioadelor  date  au  fost  angaja i  2  medici:  traumatolog,  proctolog  i  2  asisten iț ș ț
medicali. Rata personalului angajat prin concurs din numărul total de persoane angajate este de
100%.  



Men ionăm,  că  calitatea  serviciilor  medicale  prestate  nu  suferă,  deoarece  indicatoriiț
calitativi  i  cantitativi  înregistra i  inclusiv,  Indicile  de  Complexitate  a  Maladiei  a  sporit  iș ț ș
constituie 1,01 (0,959 - 2018). Cu referire la rota ia patului pentru 6 luni 2019 este de 18,5 (18ț
pentru  2018), utilizarea patului fiind de 118,3 zile (117 zile pentru anul 2018), ce indică de
asemenea o cre tere fa ă de anul 2018.ș ț

Astfel, gradul de utilizare a patului pe institu ie, raportat la paturile desfă urate în cadrulț ș
IMSP SR Stră eni, este de 73%.ș

Letalitatea  spitalicească  în  primul  semestru  2019  este  de  2,28%  cu  tendin ă  deț
descre tere în trimestrul II, 2019 (24 cazuri) ș , fa ă de trimestrul II 2018 (32 cazuri). Letalitateaț
postoperatorie rămâne la acela iș  nivel fa ă de anul 2018 – 4 decese, mortalitatea perinatală deț
asemenea se men ine  la  nivelul  anului  2018 i  constituie  5,4‰ (1 deces).  Durata  medie  deț ș
tratament în sta ionar este constantă i constituie 6,4 zile.ț ș

Au fost elaborate i actualizate pâna în prezent 73 Protocoale Clinic Institu ionale ceș ț
reprezintă standardele de tratament. Pentru prima jumătate a anului curent cazuri de divergen eț
în diagnostic nu au fost înregistrate. În sector, pentru sporirea calită ii serviciilor medicale, înț
special a patologiilor cardiovasculare, a fost organizată deplasarea a unei echipe de cardiologi
interven ioni ti în echipa cu angiologul. Au fost relatate la Comitetul IAAM 5 cazuri de Infec iiț ș ț
Asociate Asisten ei Medicale. S-au ini iat serviciile chirurgicale în proctologie .În cre tere suntț ț ș
cazurile  în  chirurgia  de  o  zi  247  (118-2018).  Pentru  analiza  activită ii  IMSP Stră eni  s-auț ș
organizat 3 consilii medicale, unul dintre care cu participarea AMP i AMU. ș

În spital regulat se petrec edin ele Auditului pe hemotransfuzii, Comitetul de Bioetică,ș ț
Comitetul  de  Control  a  IAAM,  Comitetul  de  elaborare,  actualizare,  implementarea  PCI,
Comitetul Curativ Consultativ de Control, Comitetul Formularului Farmacoterapeutic, Auditul
intern. Consiliul  Calită ii  se întrune te la finele fiecărei luni. Institu ia a primit Certificat  deț ș ț
Acreditare  condi ionat  în  luna  iunie  2019.  Sistematic  se  desfă oară  edin ele  Comisiei  deț ș ș ț
evaluare i validare a indicatorilor de performan ă cu achitarea conform Regulamentului.ș ț

În  semestrul I, 2019 au fost acumulate venituri contra plată – 1104724 lei,  inclusiv în
trimestru II 716499 (368225 - pentru 2018) deci, constatăm o sporire la 100% în trimestrul II al
anului 2019. Numărul cazurilor tratate contra plată constituie 181 (158 pentru anul 2018). În
total  veniturile institu iei  pentru 6 luni 2019 – 15941698 lei,  dintre care cheltuieli  reprezintăț
15334185  lei.  Men ionăm  că  au  fost  alocate  premii  de  Ziua  lucrătorului  medical  i  aț ș
Farmacistului, care au fost suspendate în ultimii ani.

În  urma  studierii  mediului  extern  au  fost  constata i  factorii  care  influen ează  asupraț ț
capacită ii institu iei de a atinge indicatorii calitativi avansa i: caracterul agrar al raionului cuț ț ț
venituri mici i cu maladii specific sectorului dat, cota înaltă a persoanelor neangajate, migra iaș ț
intensă  a  popula iei,  inclusiv  în  ările  vecine,  cu  import  de  maladii  infec ioase  graveț ț ț
(HIV/SIDA, tuberculoza).

Insuficien a instala iilor sanitare i alimentare cu apă centralizată, necorespunderea apeiț ț ș
potabile utilizată de popula ie (indicatorii chimici i bacteriologici),  contribuie la înregistrareaț ș
nivelului de morbiditate înaltă a popula iei prin boli cornice: cardiovasculare, aparatului digestiv,ț
tumori, tuberculoza, alcoolism cronic, HIV. Ca urmare, constatăm spitalizarea acestora în număr
sporit pe o durată îndelungată de tratament.

Rata  de  spitalizare  a  persoanelor  social  vulnerabile  cu  posibilită i  financiare  scăzuteț
(imposibilitatea de a achita servicii medicale prestate) este într-o cre tere continuă. În anul 2018ș
acestea au fost în număr de 33 pacien i, în primul semestru 2019 sunt înregistrate deja 33 iț ș
necesar de men ionat, că nu sunt achitate atât de pacien i, cât i de institu iile abilitate. Astfel,ț ț ș ț
cheltuielile pentru aceste cazuri tratate sunt suportate de Spitalul raional.

Ca  urmare  a  studierii  mediului  intern,  constatăm  că  Spitalul  raional  Stră eni  esteș
amplasat în clădiri, construc ia cărora este finalizată în 1974 iar repara ia capitală necesară nu aț ț
fost efectuată pâna în prezent din lipsa surselor financiare.

Totodată, institu ia este asigurată cu o singură sursă de apă, care este tehnică.ț



Institu ia dispune de energie electrică autonomă. Procesul de exploatare i asigurare cuț ș
agent  termic  este  la  un  nivel  satisfăcător,  dar  nu  corespunde  standardelor  de  func ionareț
contemporane. Institu ia are linie telefonică i conectată la sistemul internet.ț ș

Rezultat al activită ilor întreprinse, institu ia rămâne să se confrunte cu multe problemeț ț
la  capitolul  baza  tehnico-materială,  ce  necesită  solu ionare  imediată  de  comun  cu  suportulț
financiar al Fondatorului i altor surse.ș

Notăm,  că  din  luna  mai  2019  au  fost  acceptate  de  Consiliul  raional  trei  proiecte
investi ionale: repara ia capitală a sec iei de internare, renovarea acoperi ul blocului chirurgicalț ț ț ș

i  construc ia  centralei  termice pe gaze naturale  –actualmente fiind la etapa de proiectări  iș ț ș
verificări a proiectelor .

O aten ie deosebită este necesar de atras procesului de gestionare a deşeurilor medicale,ț
unde acesta trebuie organizat, ţinând cont de cerinţele Regulamentului de gestionare a deşeurilor
medicale.

Serviciul  medical  este  permanent  în  mi care,  astfel  persistă  probleme  ce  necesităș
solu ionare.  Cu  toate  că  se  întreprind  măsuri  de  consolidare  a  bazei  tehnico-materiale  aț
institu iei există rezerve la capitolul renovării i reutilări, care ţin de: ț ș

- reparaţii capitale a blocurilor curative i de gospodărie, inclusiv a sistemelor de apă iș ș
canalizare;

- pierderi  de energie termică din edificii.  Se indică proiecte  ce vor permite izolarea
termică şi reabilitarea exteriorului edificiilor, inclusiv instalarea de baterii solare.

- tehnică  medicală  contemporană  cost-eficientă  în  exploatare,  inclusiv:  incinerator
pentru distrugerea deşeurilor din activitatea medicală. 

- renovarea   cu   dispozitive   medicale,   continuarea   înzestrării   instituţiei   cu
- asigurarea cu apă potabilă.
- asigurarea cu dispozitive de dezinfec ie  i sterilizare   .   

IMSP Spitalul  raional  Stră eni  în  activitatea  cotidiană  are  drept  scop acordarea  unuiș
spectru larg şi înalt calitativ de servicii medicale în condiţiile asigurării accesibilităţii echitabile
pentru populaţie şi cost eficienţei pentru instituţie. 

Obiectivele principale ale instituţiei sunt: îmbunătăţirea dirijării sistemului de sănătate;
îmbunătăţirea finanţării  şi mecanismului  de plată pentru serviciile  de sănătate;  organizarea şi
prestarea serviciilor medicale de calitate; managementul resurselor umane; consolidarea bazei
tehnico-materiale a institu iei. ț

Toate acţiunile sunt direcţionate pentru a spori calitatea serviciilor medicale, ce evident s-
ar  răsfrînge  asupra  satisfacerii  pacientului,  asiguratorului  (CNAM) şi  fondatorului  (Consiliul
Raional). 

Întru a realiza cele menţionate se propune un plan de acţiuni, inclusiv:
- Asigurarea institu iei cu resurse umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şiț

formarea adecvată şi diversificată de cadre performante pentru Spitalul raional Stră eni.ș
- Intensificarea consolidării bazei tehnico-materiale. 
- Dotarea IMSP cu utilaj şi echipament medical.
-  Reparaţii  capitale  a  clădirilor,  reparaţii  curente  a  edificiilor  instituţiei,  crearea  şi

menţinerea condiţiilor sanitaro-igienice, amenajarea teritoriului aferent.
- Optimizarea edificiilor prin transfer: 
- dezvoltarea mecanismelor de creare a sistemului informaţional medical integrat;
- construcţia unui cuptor specializat ( arderea deşeurilor infecţioase);
- construcţia gropii BEKKARI ( neutralizarea deşeurilor biologice);
- dezvoltarea mecanismului de plată din FAOAM a serviciilor medicale spitaliceşti  în

funcţie de complexitatea cazului (DRG - ICM).
- Implementarea sistematică a Protocoalelor Clinice Instituţionale cu actualizarea acestora

în termenul indicat (2 ani).



-  Implementarea  continuă  a  standardelor  de  performanţă  pentru  instituţiile  medico-
sanitare publice spitaliceşti i specializată de ambulator.ș

ÎMSP Centrul de Sănătate Stră eni.ș
În scopul sporirii  asisten ei  medicale  popula iei  din institu iile  medicale  subordonate,ț ț ț

întru  îmbunătă irea  proceselor  de  gestionare  a  calită ii  serviciilor  acordate,  pentru  a  protejaț ț
interesele  societă ii  referitoare  la  calitatea  i  a  asigura  continuu  îmbunătă irea   serviciilorț ș ț
medicale  pentru  pacien i,  crearea  premizelor  institu ionale  de  reglementare  necesare  pentruț ț
îndeplinirea acestor responsabilită i, în temeiul Regulamentului de organizare i func ionare aț ș ț
IMSP  CS  Stră eni,  Ordinul  Ministerului  Sănătă ii  nr.139  din  03.03.2010,  Ordin  nr.32  dinș ț
22.01.2018 i  Ordinul  institu iei  nr.15 din 28.03.2019, s-a aprobat  Regulamentul  Consiliuluiș ț
Calită ii i Planul de activitate pentru anii 2019-2021. Conform ac iunilor indicate   în planul deț ș ț
activită i în perioada anului 2018 i 6 luni 2019, institu ia a fost pregătită pentru acreditare.ț ș ț

Cu suportul fondatorului i cu sursele proprii ale institu iei în institu iile dinș ț ț
subordine au fost efectuate repara ii curente. ț

Institu ia  a  fost  pregătită  pentru  acreditare  i  acreditată,  cu  excep ia  OMF  Dolna,ț ș ț
acreditată pentru 6 luni (necesită altă clădire); cabinetul radiologic acreditat condi ionat pe 6 luniț
(ini ierea procedurii de achizi ionare a aparatului radiologic).ț ț

Reie ind  din  posibilită ile  financiare  limitate  ale  IMSP CS Stră eni,  în  2019  a  fostș ț ș
contractat prin comodat analizatorul biochimic automat performant, pentru un termen de 24 luni,
pentru a efectua un spectru larg de analize (aparatul actual are uzura de peste 10 ani).

Prin  intermediul  fondatorului,  în  2019  a  fost  achizi ionat  un  aparat  ultrasonograficț
performant multifunc ional.ț

În perioada anilor 2018-2019 a fost procurat următorul aparataj:
- Spirograf - necesar pacien ilor cu patologie pulmonară pentru aplicarea tratamentuluiț

corect;
- pulsoximetru  multifunc ional - pentru medicii speciali ti pediatri; i alt aparataj deț ș ș

mică valoare.
Au fost elaborate proiecte i încheiate contracte cu Compania Na ională de Asigurări înș ț

Medicină  pentru  repara ia  curentă  cu  schimbarea  u ilor  i  geamurilor  la  OMF  Tătără ti.ț ș ș ș
Renovarea acoperi ului i eficientizarea energetică a Centrului de Sănătate Stră eni.ș ș ș

Permanent institu ia respectă principiile de comunicare cu pacien ii,  asigură drepturileț ț
acestora, inclusiv a dreptului la informare, prin aplicarea instrumentelor
eficiente de management organiza ional. În anul 2019 au fost revizuite fi ele de post privindț ș
responsabilitatea i obliga iunile personalului medical i conformareaș ț ș
irevocabilă la normele de etică i deontologie sub semnătura personală a acestora.ș

S-a examinat (prin sondaje) aprecierea gradului de satisfac ie al pacien ilor la acordareaț ț
asisten ei medicale de către medici. Permanent se monitorizează implementarea în institu ie aț ț
protocoalelor institu ionale i a standardelor aprobate.ț ș

Periodic, administra ia i membrii Consiliului Calită ii efectuează controlul respectăriiț ș ț
de către medicii i echipa sa a următoarelor acte normative:ș

- Standarde de supraveghere a gravidelor  i copiilor în primul an de via ă în condi ii deș ț ț
ambulator (Ordinul nr.491 din 27.12.2005);

-  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Programului  unic  al  asigurării  obligatorii  de
asisten ă medicală;ț

- Prescrierea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asisten ăț
medicală (Ordinul nr.352/113 din 05.09.2008) cu modificările respective;

- Examinarea profilactică a popula iei (Ordinul nr.629 din 24.05.2013) i altele.ț ș
Totodată sunt multe probleme care încă nu sunt rezolvate sau pe cale de rezolvare:
-  Respectarea eticii i deontologiei lucrătorilor medicali;ș
-  Respectarea drepturilor pacien ilor;ț



-  Sporirea  nivelul  de  cuno tin e  a  popula iei  la  toate  etapele  vie ii  în  prevenireaș ț ț ț
maladiilor cronice, a factorilor de risc;

- Îmbunătă irea calită ii depistării, examinării, dispanserizării i   tratamentul pacien ilorț ț ș ț
cu maladii cronice i acute.ș

În perioada următoare IMSP Centrul de Sănătate Stră eni î i propune:ș ș
- deschiderea punctelor farmaceutice în toate Oficiile Medicilor de Familie iș

Oficiile de Sănătate din subordine;
- achizi ionarea aparatului renghenologic;ț
- identificarea localului pentru amplasarea OMF Dolna sau construc ia unei noi clădiri;ț
- ini ierea procedurilor de gazificare a institu iilor;ț ț
- achizi ionarea aparatului performant pentru fibrogastroduadenoscopie;ț
- modernizarea laboratorului.

Circa 42000 de locuitori ai raionului Stră eni sunt deservi i de către IMSP Centrul deș ț
Sănătate Coju na, IMSP Centrul de Sănătate Lozova,  IMSP Centrul de Sănătate Micău i, IMSPș ț
Centrul  de  Sănătate  Pănă e ti,  IMSP Centrul  de  Sănătate  Sire i,  IMSP Centrul  de  Sănătateș ș ț
Vorniceni i IMSP Centrul de Sănătate Zubre ti.ș ș

Aceste institu ii în mare parte corespund standardelor de acreditare în domeniu i dispunț ș
de personal calificat.

ÎM Centrul Stomatologic Raional Stră eniș
Întreprinderea  Municipală  Centrul  Stomatologic  Raional  Stră eni  a  fost  fondată  prinș

Decizia Consiliului raional Stră eni nr. 5/11 din 29 noiembrie 2013 i î i desfă oară activitateaș ș ș ș
în conformitate cu prevederile Statutului institu iei.ț

ÎM Centrul  Stomatologic  Raional  Stră eni  este  persoană juridică,  are  cont  propriu înș
bancă,  tampilă,  formular.  Este  o  institu ie  care  activează  pe  principiul  de  autofinan are  deș ț ț
nonprofit,  prestează  servicii  medicale  în  cadrul  asigurării  obligatorii  de  asisten ă  medicalăț
stomatologică în conformitate cu legisla ia.ț

Activitatea  institu iei  corespunde standardelor  de  evaluare  i  acreditare  din  domeniu,ț ș
ultimul Certificat de Acreditare eliberat de către CNEAS a MSMPS la data de 27 martie 2019,
valabil pînă în anul 2023.

ÎM Centrul  Stomatologic  Raional  Stră eni  are  patru  subdiviziuni  (filiale)  la  Lozova,ș
Pănă e ti, Coju na, Sire i.ș ș ș ț

Filialele Vorniceni i Scoreni au fost închise din lipsa condi iilor necesare de activitate,ș ț
precum i lipsa personalului medical.ș

În sediul principal al Centrului stomatologic sunt amplasate 8 cabinete de lucru în care
activează 5 medici terapeu i,  2 proteticieni,  un chirurg pe 0,5 unitate,  trei  asistente medicaleț
(categoria superioară), doi tehnicieni dentari (categoria superioară), trei infirmiere, un func ionarț
administrativ i un contabil.ș

Prioritatea  activită ii  Întreprinderii  Municipale  Centrul  Stomatologic  Raional  Stră eniț ș
este acordarea asisten ei stomatologice de urgen ă în caz de dureri acute popula iei raionului,ț ț ț
atît persoanelor asigurate conform Programului Unic cît i persoanelor neasigurate.ș

Pe parcursul anului 2018 de către medicii Centrului Stomatologic au fost efectuate:
Vizite total  - 22472
Copii           - 13336
Persoane asigurate – 21274 (copii - 17960)                
Activitatea  ÎM  Centrul  Stomatologic  Raional  Stră eni  este  finan ată  din  sursele  dinș ț

fondurile asigurării obligatorii în medicină, din mijloace speciale, din alte surse în conformitate
cu prevederile legisla iei în vigoare.ț

Din sursele FAOAM i mijloace speciale au fost procurate:ș
- ortopantomograf (rentgen digital) – 400000,00 lei;
- autoclav – 40000,00 lei;



- pupinele (dulapuri de sterilizare (7 unit.)) -80000,00 lei;
- 2 unituri stomatologice – 110000,00 lei;
- aparate sigilare i împachetare a instrumentelor – 20000,00 lei;ș
- 3 calculatoare – 28000,00 lei;
- 1 aparat de aer condi ionat – 6000,00 lei;ț
- mobilă – 40000,00 lei;
- frigider – 4900,00 lei.
Totodată, ÎM Centrul Stomatologic Raional Stră eni necesită dotare cu utilaj performantș

pentru desfă urarea activită ii sale: ș ț
o Cabinetele tehnicienilor dentari au nevoie de mobilier nou i utilaj corespunzător. ș
o Fiecare  medic  terapeut  necesită  procurarea  pieselor  endodontice,  costul  unei

unită i fiind de 20,0 mii lei.ț
o Avînd  în  vedere  amplasarea  cabinetelor  de  lucru  (partea  solară)  i  cerin eleș ț

comisiei  de  acreditare,  institu ia  necesită  procurarea  a  6  aparate  de  aerț
condi ionat.ț

o Este nevoie  de a procura 2 calculatoare.
o O problemă  o  constituie  i  acoperi ul  clădirii,  prin  care  din  cauza  lucrărilorș ș

necalitative de repara ie a acestuia, pătrunde apa de ploaie în interiorul clădirii,ț
foile de ardezie fiind luate de vînturile puternice. 

     Este  de  men ionat  faptul,  că  Consiliul  raional  Stră eni,  contribuie  regulat,  în  limitaț ș
posibilită ilor, la îmbunătă irea sistemului medical prin alocarea mijloacelor financiare necesare.ț ț
Astfel, au fost acorda i bani pentru repara ia capitală sau curentă a institu iilor medicale, pentruț ț ț
procurarea  echipamentului  medical,  precum  i  pentru  finan area  unor  investiga ii  medicaleș ț ț
adresate popula iei raionului după cum urmează: în anul 2015 au fost aloca i 466,0 mii lei, înț ț
2016 – 576,0 mii lei, în 2017 -1517,5 mii lei, în 2018 – 434,7 mii lei, iar în anul 2019 suma
alocată a crescut pînă la 2422,5 mii lei. 
     Avînd în vedere toate succesele raportate de către managerii institu iilor medico-sanitareț
publice, totu i există mari rezerve la calitatea prestării serviciilor medicale acordate, în special laș
nivel rural. 

Una din cele  mai  importante  constrângeri  cu care se confruntă  sistemul  medical  este
asigurarea  cu  resurse  financiare  suficiente. În  condi iile  îmbătrânirii  popula iei  i  cre teriiț ț ș ș
cererii  de servicii  medicale,  sustenabilitatea  sistemului  este  pusă  în  pericol.  Datele  statistice
indică asupra cre terii în ultimii ani a morbidită ii popula iei în acela i timp cu descre tereaș ț ț ș ș
numărului total al popula iei.ț  Aceste tendin e clasifică popula ia drept una îmbătrânită, iar dacăț ț
acest trend nu va fi inversat în timpul apropiat, numărul persoanelor vârstnice îl va depă i pe celș
al tinerilor, ceea ce va avea o influen ă directă asupra cre terii numărului de solicitări de serviciiț ș
medicale, dar i asupra necesarului de finan are. Adi ional, rezultatele demografice presupun iș ț ț ș
extinderea numărului persoanelor asigurate de către stat, cum ar fi pensionarii. 

O altă problemă pentru sistemul medical din raion este un deficit de resurse umane. Acest
fenomen afectează principiul de asigurare a accesului la servicii medicale esen iale. Condi iileț ț
de muncă i remunerarea sunt cele mai frecvente motive pentru care lucrătorii medicali părăsescș
sistemul public de sănătate.

Factorii  esen iali  pentru  prestarea  unor  servicii  medicale  de  calitate  sunt  asumarea,ț
implicarea şi ac iunea responsabilă a managerilor institu iilor medicale, a personalului medicalț ț
în  atingerea  obiectivelor  propuse,  a  autorită ilor  publice  locale  de  nivelul  I  i  a  Consiliuluiț ș
raional Stră eni, implicate în schimbarea paradigmei actuale din sectorul de sănătate cu una careș
să corespundă mai bine direc iei către modernitate, a urmăririi unui progres în starea de sănătateț
a populaţiei, a utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile în sănătate, a promovării unui
management de calitate. 



Vicepre edinte al raionului                                Elena HARCENCOș


