
Construim viitorul

În vederea asigurării funcţionării 
unui sistem de sănătate 
modern, a apărut necesitatea 
evidentă de creare a unui Centru 
de Excelență.

continuare în pag. 3

Preluăm cele mai bune 
practici medicale 

Instruire pentru personalul 
medical din R. Moldova la unul 
din cele mai mari centre de 
dializă din România.

continuare în pag. 3

Cum îmi va schimba 
viața hemodializa? 

Stil de viață: Nu trebuie să vă 
limitați activitățile ci doar să 
revedeți programul zilei. 

continuare în pag. 4
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DESPRE COMPANIA BB-DIALIZA SRL

Crearea companiei de proiect BB-Dializă, ca parte a consorțiului 
german B.Braun Avitum & BB-Hämodialyse mbH, a fost condiționată de 
necesitatea oferirii serviciilor de calitate în domeniul dializei în Republica 
Moldova prin formarea unei rețele de centre de excelență care ar 
răspunde rigorilor europene.

— Ce a realizat compania în cadrul 
Parteneriatului Public-Privat până 
în prezent?
 
Timp de un an am reușit să facem 
foarte multe, luând în considerație 
că serviciul de dializă în R. Moldova 
necesita o reformare totală. Am 
finalizat renovarea Centrului de Dializă 
din cadrul Spitalului Clinic Republican.  
Am format o echipă internațională 
de specialiști și am reușit împreună 
să realizăm un proiect de-a dreptul 
curajos. Centrul de dializă din cadrul 
Spitalului Clinic Republican este 
dotat cu 48 de aparate de dializă de 
ultima generație, conecate la sistemul 
informațional de transmitere a datelor 
în timpi reali, având capacitatea să 
deservească în jur de 300 de pacienți, 
iar în 2016 se preconizează să fie 
mărit numărul până la 64 de aparate 
de dializă. Este  unul din cele mai mari 
centre de dializa din Europa. Investiția 
doar în acest centru constituie peste 
2 milioane de euro. 

— Unde vor fi deschise 
următoarele centre?

Conform planului de dezvoltare al 
proiectului, în 2016 urmează a fi 
deschise centrele de dializă în zona 
Nord cu 32 aparate şi zona Sud cu 16 
aparate.

— Va fi o diferență dintre serviciile 
medicale prestate în Centrul de 
Excelență de la Chișinău și centrele 
raionale?

Pentru toți pacienții sunt create 
condiții identice de tratament de înaltă 
calitate, fie că este la Chișinău sau 
Centru Raional pacientul va beneficia 
de un tratament echivalent cu cel din 
centrele de performanță europene. 
Noi împărtășim experiența B.Braun în 
toate centrele pe care le gestionăm.

— Care este rolul companiei 
B.Braun?

Compania B.Braun  asistă compania 
de proiect din R. Moldova cu toate 
echipamentele, consumabilele 
necesare şi oferă instruire, formare 
profesională continuă pentru 
angajaţii companiei, medicii-nefrologi 
şi asistenţi medicali implicaţi în acest 
proiect complex. 

—  Cu ce probleme v-ați confruntat 
în realizarea proiectului?

Am făcut un parteneriat şi ambele 
părţi, atât partenerul public cât şi cel 
privat, sunt antrenaţi  în soluţionarea 
problemelor. La etapa actuală, 
probleme care nu pot fi soluţionate 
în comun nu sunt, important este 
să punem în capul listei interesele 
pacientului. Este un proiect complicat, 
deoarece este luat practic de la zero, 
dar care va fi unul de anvergură.

— Care este investiția totală?

În baza unei analize ample 
economice, a fost estimat ca va 
fi necesar de investit în jur de 15 
milioane euro. Sarcina noastră 
de bază rămâne a fi asigurarea 
populației cu servicii de dializă 
calitative la nivel național.

— Vă mulțumim.

Interviu cu Dmitri Onufreiciuc, 
administratorul ÎCS „BB-Dializă”SRL

La un an de la semnarea contractului de 
Parteneriat Public-Privat pentru Servicii 
de Dializă, administratorul companiei ÎCS 
„BB-Dializă”SRL, parte a consorţiul  german 
B.Braun Avitum & BB-Hämodialyse mbH, ne 
vorbește despre evoluția proiectului.
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„Extindem și în 
R. Moldova experiența 
companiilor medicale 
cu reputație 
internațională”



PRELUĂM CELE MAI BUNE PRACTICI MEDICALE
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ETAPELE PROIECTULUI:

1. Proiectare și începerea lucrărilor de 
construcție interioare

2. Executarea lucrărilor de renovare și 
modernizare a centrului (construcția 
pereților despărțitori, montarea 
rețelelor de electricitate, ventilare 
și condiționare, apă și canalizare, 
sistemele de alarmă și anti-incendiu, 
montarea tâmplăriilor de aluminiu: 
uși și ferestre, executarea lucrărilor 
de finisare exterioară și amenajarea 
teritoriului etc.)

3. Instruirea personalului medical în 
centrele de dializă performante de 
peste hotarele R. Moldova

4. Conectarea aparatelor de 
dializă, instalarea mobilierului și 
echipamentului medical, unirea la 
sursa electrică.

5. Lansarea Centrului de Excelență

Construim viitorul

În vederea asigurării funcţionării unui sistem 
de sănătate modern, a apărut necesitatea de 
creare a unui Centru de Excelență.  

Amplasat în cadrul Spitalului Clinic 
Republican, Centrul de Excelență 
în Servicii de Dializă  dispune de 
1941 m2, fiind un centru luminos 
și spațios, plasat pe 3 nivele, astfel 
asigurând accesul echitabil și 
încadrarea în terapia de substituţie 
renală a circa 400 pacienți. 

Centrul este dotat cu 48 aparate de 
dializă B.Braun, un brand mondial 
în producerea aparatajului medical. 
Extinderea în 2016 până la 64 
aparate va plasa centrul printre 
primele unități cu o astfel de 
capacitate din Europa. 

Nu doar calitatea serviciilor și dotarea 
tehnică sunt factorii care definesc 
Excelența centrului, prezența unui 
sistem de gestionare și automatizare 

Fiind deja implementate cu 
succes în țările înalt dezvoltate 
aceste centre de excelență 
reprezintă nucleul unei 
dezvoltări durabile a sistemului 
medical de performanță.
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a sarcinilor personalului medical 
și gestionare inteligentă a datelor 
pacienților, permit acestora să 
dispună de servicii de dializă în 
orice locație din țară și facilitează 
o supraveghere medicală cât mai 
promptă a actului medical.

Fiind un centru exclusiv privat, totuși 
pentru pacienții din R. Moldova 
accesul la servicii este asigurat în 
baza poliței de asigurare medicală 
obligatorie.

Serviciile medicale sunt completate 
de servicii de consiliere psihologică, 
servicii dietologice cu o masă 
ajustată la regimul specific al 
pacientului dializat.

Când am proiectat și construit Centrul 
de Excelență din Chișinău ne-am 
ghidat de cele mai pretențioase 
standarde internaționale pe care am 
reușit să le implementăm cu succes și 
am ținut să dotăm cu tehnologiile de 
vârf, astfel încât Centrul de Dializă să 
capete imaginea unui centru de viitor.

Pentru a implementa în centrele 
BB-Dializă cele mai bune practici 
din domeniul furnizării serviciilor 
de dializă, mai multe echipe de 
specialiști medicali din R. Moldova 
au participat la cursuri de 
instruire și perfecționare în cadrul 
unui din cele mai mari Centre de 
Dializă din România.

Pe durata desfășurării cursurilor de 
instruire, specialiștii din R. Moldova 
și-au perfecționat cunoștințele în 
domeniul furnizării serviciilor de 
dializă la standarde europene și în 
utilizarea tehnologiilor de ultima 
generație. 

Pentru a asigura pacienții incluși 
în dializă cu servicii medicale de 
înaltă calitate, aliniate la standardele 
europene și care corespund celor 

mai pretențioase cerințe, compania 
BB-Dializă investește în creșterea 
profesională  și perfecționarea 
continuă a  personalului medical.

Instruire pentru personalul medical din R. Moldova la 
unul din cele mai mari centre de dializă din România
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

Ce este insuficienţa renală cronică 
(IRC) terminală ? De ce am nevoie 
de dializă?

Pentru bolnavii cronici de rinichi acest 
diagnostic presupune stadiul final 
al evoluției patologiei renale, adică 
rinichii nu-și mai îndeplinesc funcțiile 
și pacientul pentru a supraviețui 
trebuie inclus în dializă. Ce este dializa? 
Pacientul este conectat la un aparat 

de substituție a funcției renale, numit 
„rinichi artificiali”,  procedura durează de 
obicei 4-5 ore și trebuie efectuat de cel 
puțin 3 ori pe săptămână.

Care sunt simptomele insuficienţei 
renale cronice terminale?

Semnele principale ale insuficienţei 
renale cronice terminale includ: 
slăbiciunea generală şi performanţa 

de muncă scăzută, edemele gambiene 
şi sub-oculare (picioare umflate și 
cearcăne sub ochi), dispneea la efort 
fizic (obosiți repede), cefaleea (dureri de 
cap) datorată hipertensiunii arteriale, 
greţurile, voma, somnolenţa uneori până 
la comă, mirosul neplăcut (de urină) în 
timpul respiraţiei,  scade necesitatea de 
a urina ziua şi se majorează noaptea. 
Dacă aveți câteva din aceste simptome 
adresați-vă de urgență la medic.
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Rinichii bolnavi nu mai pot elimina 
deșeurile metabolice și excesul 
de lichide, iar pentru a supraviețui 
pacientul care suferă de această 
afecțiune trebuie să facă naveta de 3 
ori pe săptămână la Centrul de Dializă, 
unde este supus hemodializei, care 
în funcție de schema de tratament 
elaborată de medic poate dura de la 3 
până la 5 ore. Pentru a începe ședința 
de tratament pacientul este așezat 
în pat sau fotoliu și timp de câteva 
ore este conectat prin intermediul 
accesului vascular la aparatul de 
dializă numit și „rinichi artificiali”.
Bineînțeles că pacientul va trebui 

să abordeze un nou stil de viață, 
însă nici într-un caz nu trebuie să 
perceapă hemodializa ca pe un 
motiv de a se izola și a întrerupe 
socializarea cu cei din jur. 

Dieticianul din cadrul Centrului de 
dializă o să vă ajute să adaptați un 
regim alimentar corect și să selectați 
alimentele și cantitățile potrivite. Fiți 
atenți! Nerespectarea dietei poate 
agrava starea persoanei dializate, 
iar recuperarea, din cauza rinichilor 
bolnavi, este foarte deficitară. 
Comunicați cu persoanele apropiate 
despre afecțiunea de care suferiți, 

astfel veți găsi sprijinul psihologic de 
care aveți nevoie în special în prima 
perioadă. Nu renunțați la serviciu, 
doar dacă acesta presupune un 
efort fizic mărit. Încercați să elaborați 
împreună cu medicul un program al 
ședințelor de dializă, astfel încât să 
vă permită să rămâneți încadrați în 
câmpul muncii. 

Puteți să practicați unele genuri de 
sport cum este: ciclismul, tenisul sau 
cel puțin plimbările. Hemodializa nu 
este motiv nici pentru renunțarea 
la călătorii. Acestea sunt posibile în 
localitățile unde sunt centre de dializă, 
important este din timp să faceți 
programarea la ședințele de dializă. 
Deci nu trebuie să vă limitați activitățile 
ci doar să revedeți programul zile și să 
includeți în acesta ședințele de dializă 
pe care trebuie să le respectați cu 
strictețe. 

Cum îmi va schimba viața hemodializa? Când rinichii nu mai 
funcționează sau funcția lor este sub 15% de la cea normală 
înseamnă că persoana suferă de insuficiență cronică renală 
în stadiul terminal și necesită a fi inclusă în dializă, terapie 
medicală care înlocuiește funcția rinichilor. 
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Stil de viață

Nu trebuie să vă limitați activitățile, 
ci doar să revedeți programul zilei


