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Ziua mondială a rinichiului //

„Ne consolidăm eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii pacienţilor cu boli renale” (continuare în pag.2)
ÎN ACEASTĂ EDIȚIE:

La fel ca în Europa!
Rezultate remarcabile la doar
două luni de la lansarea Centrului
de Dializă din Chişinău, deschis în
cadrul proiectului de PPP pentru
servicii de dializă din R. Moldova.
continuare în pag. 3

“Cu tehnologii germane va fi
îmbunătăţită asistenţa medicală din Republica Moldova”
Ambasada Germaniei în R. Moldova
salută inaugurarea primului Centru
de Dializă lansat în cadrul proiectului
de parteneriat public privat pentru
servicii de dializă în R. Moldova.
continuare în pag. 3

Dializa de vacanţă
Ce paşi trebuie să urmaţi dacă
sunteţi inclus în dializă în altă ţară şi
planificaţi să veniţi în R. Moldova?
continuare în pag. 4
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„Ne consolidăm eforturile pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii pacienţilor cu boli renale”
Interviu cu Adrian Tănase,
Şeful catedrei Urologie şi
Nefrologie Chirurgicală la USMF
“N. Testemiţanu”, Preşedintele
Societăţii Urologilor din R.
Moldova, doctor habilitat în
medicină, profesor universitar,
expert-consultant al companiei
„BB-Dializa”
Când a văzut că serviciul de
dializă a înregistrat o stagnare,
a susţinut ideea de a aduce în
R. Moldova experienţa ţărilor
europene prin deschiderea unor
centre private. Astfel astăzi circa
200 de pacienţi cu insuficienţă
renală cronică în stadiul final
(când rinichii practic nu mai
funcţionează) beneficiază de
servicii de dializă de înaltă calitate
în unul din cele mai mari Centre
de Dializă din Europa deschis
recent la Chişinău, construcţia
căruia a fost efectuată în urma
studiului de fezabilitate elaborat
de fondatorului serviciului de
dializă din R. Moldova, profesorul
Adrian Tănase.
— Dl. profesor, cum a evoluat
serviciul de dializă în R. Moldova şi
de ce a fost nevoie de instituirea
parteneriatului public privat
pentru servicii de dializă?
Acum 35 de ani, în cadrul Spitalului
Clinic Republican a fost deschis
prima secţie de dializă cu 8 aparate
ex-sovietice, apoi au urmat alte
secţii, dar prima dializă în Moldova
a fost făcută 55 de ani în urmă şi
tot la Spitalul Clinic Republican.
Pentru a face dializă, la fel ca şi
pentru a face transplant e nevoie
de cunoştinţe pe care am putut să
le acumulăm doar peste hotare. Am
implementat tehnologii, am deschis
noi secţii, însă, în ultimii ani am
fixat o stagnare. Statul nu mai avea
bani pentru dezvoltarea serviciului
de dializă. Atunci am elaborat
un studiu de fezabilitate pentru
extinderea serviciului de dializă
prin instituirea Parteneriatului
Public Privat. În România este
implementat un sistem privat de
dializă.
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— Recent, la Chişinău a avut loc
inaugurarea primului Centru de
Dializă, deschis în cadrul proiectului
de parteneriat public privat pentru
servicii de dializă în R. Moldova
– ce apreciere îi puteţi da? Ce
semnificaţie are pentru dvs.?
Centrul de dializă arată ca un centru
perfect, la nivel european, corespunde
rigorilor contemporane. Ar fi un
exemplu pentru instituţiile de stat.
Pentru mine personal, dar şi pentru
toţi specialiştii din domeniu este o
nouă etapă, etapă de implementare
a parteneriatului public privat în
susţinerea instituţiilor publice pentru
tratamentul pacienţilor renali. Ne
dorim o lărgire a reţelei de centre de
dializă în ţară astfel încât serviciul să fie
mai aproape de casele pacienţilor.
— Spre deosebire de alte țări unde
sunt Registre Renale Naționale și se
duce o evidență strictă a pacienților
incluși în dializă în R. Moldova
nu există un astfel de mecanism.
De ce este important elaborarea
Registrului şi în R. Moldova?
Toată statistica internaţională este
bazată pe registre. Nu poţi obţine
nişte indici, dacă nu duci o evidenţă.
Într-un domeniu cum este dializa şi
transplantul crearea unui registru
este substanţială. Orice pacient
trebuie înregistrat. Este un lucru
elementar care trebuie implementat

în R. Moldova, însă din motiv că
necesită eforturi, computerizare,
programe informaţionale, costuri
care nu sunt deloc mici etc. – registrul
se lasă aşteptat, iar în lipsa lui
noi nu facem parte din statistica
internaţională la capitolul dializă
şi transplant, iar pentru a afla câţi
pacienţi avem trebuie să apelăm
de fiecare dată la secţiile de dializă
pentru a solicita informaţia.
— Care ar fi totuşi numărul real
al persoanelor care necesită a fi
incluse în dializă?
În România, la 1 mln. populaţie este de
600 de persoane. Aceeaşi cifră ar trebui
să fie şi la noi, însă în R. Moldova la 1
mln. populaţie sunt 157 de persoane
incluse în dializă. Trebuie să creăm noi
secţii şi să fie asigurate cu un număr
suficient de locuri de dializă.
— Pe data 10 martie este marcată
Ziua Mondială a Rinichiului – ce
mesaj aveţi pentru pacienţi, dar şi
pentru persoanele care se dedică
tratamentului acestor afecţiuni?
Să ştiţi că de prevenirea şi
tratamentul bolilor de rinichi este
responsabil nu doar medicul, dar şi
pacientul, familia, întreaga societatea
- trebuie să ne consolidăm eforturile
pentru a obţine un succes.
— Vă mulţumim.
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La fel ca în Europa!

Directorul B. Braun Avitum România, Gheorghe Bulat:
„Centrul de Dializă din Chișinău oferă pacientului același standard
de tratament ca oricare centru modern de dializă din Europa”.
Pe 4 ianuarie 2016 a fost lansat
primul Centru de Dializă
deschis în cadrul proiectului de
parteneriat public privat pentru
servicii de dializă în Republica
Moldova de compania de proiect
ÎCS „BB-Dializa” SRL.
Centrul este dotat cu 48 aparate de
dializa B. Braun, un brand mondial
în producerea aparatajului medical,
iar extinderea până la 64 aparate,
planificată pe parcursul anului 2016,
va plasa centrul printre primele unități
cu o astfel de capacitate din Europa.
După mărirea capacităţilor, Centrul va
putea deservi peste 400 de pacienţi.
Implementarea celor mai pretenţioase
standarde internaţionale, dotarea cu
cel mai performant echipament şi
utilizarea tehnologiilor de vârf au făcut
ca Centrul de Excelenţă să înregistreze
succese remarcabile. La doar două luni
de la inaugurare, Centrului de Dializă
a dublat numărul de pacienţi deserviţi,
astfel de un tratament echivalent
cu centrele de dializă europene au
parte aproximativ 200 de pacienţi. În
premieră pentru R. Moldova pacienţii
dializaţi primesc, fără nici o plată

suplimentară, tot complexul de măsuri
diagnostice şi de tratament fixate în
Protocolul Clinic Naţional „Insuficienţa
renală cronică terminală sub dializă”
şi Standardele de specialitate. Acest
lucru înseamnă tratamentul eficient
al complicaţiilor cronice insuficienţei
renale cronice terminale, precum şi
controlul rapid al complicaţiilor acute
care pot surveni în cadrul procedurii
de dializă. Serviciile medicale sunt
completate de servicii de consiliere
psihologică, servicii dietetice cu o

masă ajustată la regimul specific al
pacientului dializat.
Pacientul beneficiază de serviciile de
dializă în baza poliţei de asigurare.
Pentru implementarea proiectului
„Parteneriat public privat pentru
servicii de dializă” la nivel național,
consorţiul german reprezentat în
R. Moldova de compania BB-Dializa
urmează să investească aproximativ 15
milioane euro.

REZULTATELE ACTIVITĂŢII:
La două luni de la inaugurare putem
puncta următoarele rezultate ale
activităţii Centrului de Excelenţă:
• Numărul total de pacienţi deserviţi
s-a majorat până la cifra de 200, ceea
ce constituie aproape jumătate din
numărul total de pacienţi ai secţiilor de
dializă existente în R. Moldova.
• S-a mărit numărul de şedinţe de
dializă acordate per pacient, conform
indicaţiilor clinice.
• Datorită filtrelor mai eficiente şi
numărului mai mare de dialize per
pacient, s-a micşorat intoxicaţia uremică

la 5 din 6 pacienţi.
• Dializa mai eficace şi consilierea
dietetică a condus la dispariţia
predialitică a hiperkaliemiei (complicaţia
insuficienţei renale cu risc de stop
cardiac) la o treime din pacienţi
• Dializa adecvată stării pacientului,
precum şi implicare mai activă a medicilor
în conduita interdialitică a pacienţilor a
permis reducerea numărului de pacienţi
hipertensivi cu 20%;
• Prezenţa psihologului a contribuit
la încadrare mai uşoară a pacienţilor
în regimul modern de tratament prin
dializă;

EXTINDEM ŞI ÎN R. MOLDOVA EXPERIENŢA B. BRAUN

ULRIKE KNOTZ: “Cu tehnologii germane va fi îmbunătăţită
asistenţa medicală din Republica Moldova”
Ambasada Germanie în R.
Moldova salută inaugurarea
primului Centru de Dializă
lansat în cadrul proiectului de
parteneriat public privat pentru
servicii de dializă în R. Moldova.
Ambasadorul Republicii Federale
Germania la Chişinău, doamna
Ulrike Knotz: „Mă bucur, că în
cadrul noului centru de dializă
cu tehnologii germane va fi
îmbunătăţită asistenţa medicală în
Republica Moldova. Astfel, firme
cum ar fi compania germană B.
Braun contribuie la aceea, ca în
colaborare cu partenerii moldoveni

să poată fi atinse standardele
europene în sistemul de sănătate
moldovean”.
Centrul de Excelență este unul
din cele mai mari centre de dializă
din Europa și primul centru din
R. Moldova conceput conform
standardelor europene de tratament
al pacienților incluși în dializă.
Legendă foto:
Ambasadorul Republicii Federale
Germania la Chişinău, doamna Ulrike
Knotz// FOTO: © German Embassy
Sarajevo / Nino Maričić
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Dializa de vacanţă

Ce paşi trebuie să urmaţi dacă sunteţi inclus în dializă
în altă ţară şi planificaţi să veniţi în R. Moldova?
Odată cu inaugurarea Centrului de Dializă din Chişinău, deschis
în cadrul proiectului de parteneriat public privat pentru servicii
de dializă, acces la un tratament echivalent cu centrele de dializă
europene au toate persoanele care îşi propun să vină în R. Moldova:
fie în scop de odihnă, turism, serviciu sau „acasă la părinţi şi rude”.
Deci, dacă sunteţi o persoană
dependentă de dializă şi planificaţi
să vizitaţi R. Moldova, cu cel puţin
două săptămâni înainte de sosire
trebuie să adresaţi o solicitare la
care să anexaţi toată documentaţia
medicală necesară scrisă în limba
română / rusă / engleză sau franceză.
Dosarul întocmit în altă limbă decât
cele enumerate va trebui tradus şi
autorizat de notar.
Dosarul medical trebuie să conţină
datele de identitate a pacientului,
diagnosticul de bază, descrierea
complicaţiilor insuficienţei renale
cronice şi ale maladiilor asociate,
regimul actual de dializă, filtrul de
dializă implementat, anticoagulantul
Redactor: Svetlana Chițanu
Machetare: NOXX Design
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administrat, doza de eritropoetină,
a preparatelor cu acţiune asupra
metabolismului fosfo-calcic,
prezentarea particularităţilor
individuale de evoluţie şi de
tratament prin dializă.
În adresare persoana trebuie să
indice perioada pentru care solicită
să fie încadrat în dializă la Centrul de
Excelenţă din Chişinău şi neapărat
să ataşeze copia actului de identitate
(buletin sau paşaport).
Pacienţii care se află peste hotarele
ţării, dar deţin poliţa de asigurare
medicală activă eliberată de
autorităţile R. Moldova, beneficiază de
servicii de dializă gratis. Însă, trebuie
de luat în calcul, că pentru a fi încadrat
Adresa:
or. Chișinău, stada Vlaicu Pârcălab 77, of.6

în dializă la Centrul „BB-Dializa”,
trebuie să obţină îndreptarea de la
medicul specialist nefrolog-urolog din
cadrul Spitalului Clinic Republican sau
Policlinicii Republicane.
Pentru cetăţenii moldoveni care sunt
de mai mult timp în străinătate şi nu
deţin poliţă de asigurare medicală
moldovenească, serviciile la Centrul
de Dializă din Chişinău sunt contra
plată. Vor trebui să achite pentru
servicii şi cetăţenii străini.
Pentru a beneficia de servicii de înaltă
calitate la centrul BB-Dializă pacientul
care vine din altă ţară trebuie să se
programeze din timp, iar specialiștii
noștri îl vor asista cu tot necesarul
pentru asigurarea confortului maxim
în unitatea de dializă.
Programările se pot efectua la
numărul de telefon + (373) 22 02
62 50 sau ne puteți scrie pe adresa
electronică info@dializa.md.
Telefon: 022 21 31 42 / 022 220767.
Email: info@dializa.md

