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Lansarea oficială a serviciului
„Dializa de vacanţă” în R. Moldova //
Viceministrul Sănătăţii, Oleg Creciun: „De azi înainte, pe scară internațională, Moldova va fi
cunoscută ca o țară care prestează servicii de dializă de înaltă calitate” (continuare în pag.2)

ÎN ACEASTĂ EDIȚIE:

Peste 10.000 şedinţe de dializă
în primele cinci luni de activitate
Dmitri Onufreiciuc, administratorul
companiei BB-Dializa: „Ne
propunem să fim nu doar ca şi
capacitate echivalentă centrelor
Europene, dar şi calitatea serviciilor
să fie corespunzătoare”
continuare în pag. 3

Mesaj de felicitare!
Astăzi participăm la un proces de
însănătoşire a sistemului medical,
iar contribuţia fiecărui participant al
acestui proces, la fel ca şi viaţa unui
om, este inestimabilă. Cu prilejul sărbătorii profesionale vă dorim ceea ce
lipseşte practic cu desăvârşire...
continuare în pag. 3

Pacienţii de peste hotare
despre Centrul de Dializă
de la Chişinău:
„În Centrul de dializă din Italia a fost
bine, dar aici e şi mai bine!”
„Condiţiile sunt identice cu Centrul
de dializă din Germania”
continuare în pag. 4
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Lansarea oficială a serviciului
„Dializa de vacanţă” în R. Moldova
Viceministrul Sănătăţii, Oleg Creciun: „De azi înainte, pe
scară internațională, Moldova va fi cunoscută ca o țară care
prestează servicii de dializă de înaltă calitate”
Pe data de 10 iunie 2016, în
incinta Centrului de Dializă
din Chişinău, deschis în cadrul
proiectului de parteneriat
public privat pentru servicii de
dializă în R. Moldova, a avut loc
evenimentul de lansare oficială a
serviciului „Dializa de vacanţă”.
„Astăzi participăm la un eveniment
extrem de important pentru imaginea
R. Moldova la nivel mondial. Pacienţii
străini care beneficiază de serviciile
Centrului de Excelenţă, vor vorbi deja
despre ţara noastră ca despre una în
care sunt prestate servicii de dializă
de înaltă calitate şi la nivel european.
Suntem mândri că, graţie efortului
comun, partenerului public, cât şi
cel privat, am reuşit să aliniem R.
Moldova la ţările cu un serviciu de
dializă dezvoltat. Partenerul privat
a justificat încrederea acordată de
autorităţile publice şi prin acţiunile pe
care le întreprinde vine să întărească
această încredere”, a declarat în
cadrul conferinţei Oleg Creciun,
Viceministru al Sănătăţii.
Partenerul privat este un consorţiu
german reprezentat în R. Moldova
de compania de proiect BB-Dializa.
Potrivit administratorului companiei,
Dmitri Onufreiciuc, graţie serviciului
„Dializa de vacanţă” a devenit
posibilă aprecierea calităţii actului
medical, echipament şi dotare,
gradul de satisfacţie a pacienţilor
din Centrul de Dializă din Chişinău în
comparaţie cu centrele performante
de dializă din străinătate.
„Pacienţii veniţi de peste hotare
au spus că suntem la fel sau
chiar mai buni decât Centrele de
Dializă din străinătate. Lansarea
serviciului Dializa de vacanţă este
o posibilitate de a primi aprecierea
incontestabilă a cetăţenilor străini.
Ne bucură nespus de mult faptul
că nu i-am dezamăgit, ba mai mult,
am reuşit să îi impresionăm pe
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pacienţii veniţi din alte ţări prin
calitatea serviciilor prestate,
atitudinea personalului medical
calificat, confort şi atmosferă
prietenoasă. Centrul nostru poate
fi aliniat centrelor de dializă
europene”, a menţionat
Dmitri Onufreiciuc,
administratorul
companiei „BB-Dializa”.
Pentru a beneficia de
serviciul „Dializa de
vacanţă” pacientul
trebuie să urmeze
câţiva paşi.

„Dacă o persoană dependentă de
dializă planifică să viziteze R. Moldova
şi doreşte să beneficieze de servicii
calitative nu are decât, cu cel puţin
două săptămâni înainte de sosire,
să adreseze o solicitare la care să
anexeze toată documentaţia medicală
necesară scrisă în una din limbi:
română / rusă / engleză sau franceză.

o perioadă de timp, pot beneficia
gratis de serviciile de dializă în baza
poliţei de asigurare eliberată de
autorităţile R. Moldova.

Dosarul întocmit în altă limbă decât
cele enumerate va trebui tradus şi
autorizat de notar. De menţionat că
Centrul de Dializă din Chişinău a fost
făcut practic echivalent unităţilor de
dializă din Europa, prin urmare, este
firesc ca pacientul venit de peste
hotare să nu simtă mari diferenţe,
sau după cum ne-au spus, este chiar
mai performant decât la ei în ţară”
, a subliniat Petru Cepoida, director
medical al Centrului de Dializă.

Pentru racordarea serviciului de
dializă din R. Moldova la standardele
de înaltă calitate europene a fost
iniţiat proiectul de parteneriat
public privat, iar în ianuarie 2016
a fost deschis primul Centru de
Dializă din cadrul parteneriatului.
Acces la un tratament echivalent cu
cel din centrele de dializă europene
au inclusiv cetăţenii străini veniţi în
R. Moldova pe o perioadă anumită
de timp. Acest lucru a devenit
posibil odată cu lansarea serviciului
„Dializa de vacanţă”.

Moldovenii plecaţi peste hotare şi
care planifică să vină acasă pentru

Pentru a facilita integrarea
pacientului la condiţiile noi, la
dispoziţia lui este psihologul
Centrului.
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Peste 10.000 şedinţe de dializă
în primele cinci luni de activitate
Dmitri Onufreiciuc, administratorul companiei BB-Dializa: „Ne propunem să fim nu doar ca şi
capacitate echivalentă centrelor Europene, dar şi calitatea serviciilor să fie corespunzătoare”
La doar cinci luni de la lansare,
Centrul de Dializă deschis în
cadrul proiectului de parteneriat
public privat pentru servicii
de dializă în R. Moldova, a
reuşit să înregistreze rezultate
remarcabile.
Cifrele vorbesc de la sine. De la
începutul anului 2016, la Centru au
fost făcute peste 10 mii de şedinţe de
dializă, au fost deserviţi peste 250 de
pacienţi. Astăzi în dializă la Centrul
de Excelenţă sunt incluşi peste 230
de pacienţi, ceea ce constituie mai
mult de jumătate din numărul total
de pacienţi incluşi în dializă din R.
Moldova.
Centrul este dotat cu 48 aparate de
dializă marca B. Braun, un brand
mondial în producerea aparatajului
medical. Fiind deserviți la echipamente
de ultima generație pacienții noștri
privesc cu încredere în viitor.
La etapa actuală, capacitatea Centrului

este de peste 300 de pacienţi, dar
există posibilitatea de lărgire de până
la 440 pacienţi, ceea ce plasează
unitatea de dializă printre cele mai
mari Centre de Dializă din Europa.
„Ne propunem să fim nu doar ca
şi capacitate echivalentă centrelor
Europene, dar şi calitatea serviciilor
să fie corespunzătoare”, a menţionat
Dmitri Onufreiciuc, administratorul
companiei BB-Dializa.
Echipamentul nou de ultima
generaţie, dotare tehnică exhaustivă,
consumabile calitative, toată
medicaţia necesară, confort la nivel
superior este completat de abordarea
profesionistă a personalului medical.
Pacienţii veniţi de peste hotare
în cadrul programului „Dializa de
vacanţă” lansat în iunie 2016, au
remarcat că serviciile prestate la
Centrul de Dializă din Chişinău sunt
la fel sau chiar mai bune decât la
Centrele de Dializă din străinătate.
Pacienţii ,anume ei sunt cei care ne

pot da o notă şi ne bucurăm că au
apreciat activitatea noastră.
Compania BB-Dializă depune tot
efortul pentru a nu dezamăgi pe
pacienţi, or aprecierea pacienţilor şi
încrederea acordată, îi motivează să
dezvolte proiectul de parteneriat public
privat pentru servicii de dializă. Suntem
siguri că pacienţii străini vor mai reveni
în R. Moldova, deoarece suntem deja
o ţară în care sunt prestate servicii de
dializă de calitate şi la nivel european.
Centrul de Dializă din Chişinău a fost
lansat pe 4 ianuarie 2016, în cadrul
proiectului de parteneriat public privat
pentru servicii de dializă din R. Moldova.
Pentru implementarea proiectului la
nivel naţional şi asigurarea cu servicii de
dializă de înaltă calitate toţi pacienţii cu
insuficienţă renală în stadiul terminal
consorţiul german reprezentat în
R. Moldova de compania BB-Dializa
urmează să investească 15 mln. de
euro.

FELICITARE

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului medical!
Mult stimaţi colegi,
Avem deosebita plăcere să vă
aducem cele mai călduroase felicitări
cu ocazia Zilei lucrătorului medical şi
a farmacistului.
Este cel mai nobil domeniu de
activitate, or în mâinile voastre este
sănătate întregii naţiuni. Diagnosticul
nu mai este atât de înspăimântător
atunci când ştii că de tratament este
responsabilă o echipă de profesionişti
care, în pofida greutăţilor, ştie să facă
uneori minuni.
Astăzi participăm la un proces de
însănătoşire a sistemului medical,
iar contribuţia fiecărui participant al
acestui proces, la fel ca şi viaţa unui
om, este inestimabilă.
Cu prilejul sărbătorii profesionale

vă dorim ceea ce lipseşte practic cu
desăvârşire: APRECIERE!
Şi bineînţeles multă sănătate!

Cu înaltă consideraţie,
Administraţia companiei
„BB-Dializa”
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Pacienţii despre Centrul de Dializă de la Chişinău:

„În Centrul de dializă din Italia a fost bine,
dar aici e şi mai bine!”
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”.
Carolina este o tânără de 28 de ani
originară din Republica Moldova,
care de la vârsta de cinic ani este
stabilită cu traiul în Germania.
Acum doi ani a fost inclusă în
dializă în unul din centrele de
dializă nemţeşti, iar odată cu
lansarea serviciului Dializa de
Vacanţă la Chişinău, a putut să
revină în Republica Moldova pentru
a-şi revedea rudele şi apropiaţii,
lucru care nu ar fi posibil dacă nu
exista centrul, or pentru pacienţii
diagnosticaţi cu insuficienţă renală
cronic în stadiul terminal şedinţele
de dializă sunt vitale.
Carolina, pacientă din Germania: „O
cunoştinţă mi-a spus că în Moldova
există un centru de dializă și m-a
sfătuit să mă adresez la el. Centrul din
Germania nu se diferențiază de cel de
Redactor: Svetlana Chițanu
Machetare: NOXX Design
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aici. Totul este curat, este organizat
bine, condițiile sunt identice”.
De dializă la calitate europeană a
beneficiat şi Giuseppe Monteleone,
cetăţean italian, care a venit în vizită
în Republica Moldova pentru a
vedea locurile pitoreşti şi a cunoaşte
tradiţiile. Potrivit lui, înainte de a
veni în Moldova s-a interesat unde
ar putea să fie inclus în dializă şi a
fost îndreptat la Centrul de Dializă
din Chişinău.
„Este foarte bine aici. Dializa se face
calitativ, condiţiile sunt mult mai bune
decât la spitalul de la noi. Personalul
este amabil. Spre deosebire de secţia
noastră de dializă, aici sunt separate
vestiarele pentru femei şi pentru
bărbaţi, se dă mâncare, fiecare
pacient are TV şi căşti etc. Nu am
Adresa:
or. Chișinău, stada Vlaicu Pârcălab 77, of.6

decât cuvinte de bine”, a enumerat
plusurile Centrului de Dializă din
Chişinău Giuseppe Monteleone,
pacientul italian.
Simion a început şedinţele de dializă
la un Centru din Italia, acolo unde de
mai mulţi ani munceşte soţia lui. La
Centrul BB-Dializa din Chişinău a venit
pentru câteva şedinţe, însă când a
văzut condiţiile de tratament a decis
că nu mai pleacă peste hotare.
“Le spun un mare mulţumesc celor
care au făcut acest centru. În Italia
era bine, dar aici e şi mai bine!”, a
menţionat dl. Simion.
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

