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PREMIERĂ// Lansarea ghidului
pentru pacientul DIALIZAT
„Sunt sigur, aplicarea în practică a cunoștințelor expuse în acest ghid va prelungi și va ameliora
calitatea vieții pacienților cu boli de rinichi”, a declarat Petru Cepoida, director medical BB-Dializa,
coautorul ghidului. (continuare în pag.2)
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Mass-media despre
„Parteneriatul pentru viață”
Timp de un an de la deschidere, activitatea Centrului BB-Dializa a fost reflectată în peste 100 de
articole jurnalistice.
Dezvoltarea proiectului de
parteneriat public privat pentru
servicii de dializă în R. Moldova,
deschiderea la Chișinău a
unui din cele mai mari Centre
de Dializă din Europa, despre
pacienții viața cărora este legată
de aparatul de dializă, istorii
cutremurătoare ale persoanelor
diagnosticate cu boli de
rinichi în stadiul terminal etc.sunt doar câteva din teleme
abordate de jurnaliști pe
parcursul anului 2016.
Grație aportului fiecărui reporter
a fost sensibilizată opinia publică
despre problemele pacienților
dializați și ce măsuri sunt
întreprinse pentru îmbunătățirea
calității vieții acestor persoane.
Cei mai buni jurnaliști au fost
premiați în cadrul concursului
„Parteneriat pentru viață. Ediția
2016”, organizat de reprezentantul
partenerului privat în cadrul
proiectului de parteneriat public
privat pentru servicii de dializă în R.
Moldova, compania BB-Dializa SRL.
Premiul special pentru
ORIGINALITATE, Cristina GUREZ
(Blogger):
„Blogul meu este despre turism
și din acest motiv am prezentat
Centrul de Dializă din Chișinău în
special din perspectiva temei Dializa
de vacanță și dezvoltarea turismului
medical în R. Moldova”.
Premiul special pentru CEL MAI
ACTIV JURNALIST, Parascovia
ROGATE (Platforma E-SANATATE)
„Vă mulțumesc pentru că ne-ați
oferit șansa să cunoaștem acești
oameni, să le aflăm greutățile și
cum le depășesc. Pacienții centrului
de dializă sunt niște modele de
inspirație pentru alte persoane
care au lăsat mâinile jos, modele
de la care pot învăța cum să lupte
pentru viață”.
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Premiul special pentru
PROFESIONALISM Svetlana GORE
(TVR Moldova)
„Am făcut mai multe subiecte
despre pacienții Centrului de
dializă, astfel încât, când vin aici, mă
simt deja ca acasă. Am cunoscut
persoane deosebite de la care am
învățat că viața este frumoasă și
trebuie să prețuim fiecare clipă”.
LOCUL III, Alina JALAUC (Realitatea
TV Moldova)
„Am făcut aceste subiecte cu multă
dăruire. În acestă instituție am
întâlnit oameni care, deși se află
întro situație de viață mai grea,
au o poftă de a trăi foarte mare.
Am vrut să transmit acest mesaj
și telespectatorilor. În Centrul
de dializă am întâlnit adevărați
profesioniști și condiții de tratament
demne de a fi date exemplu pentru
alte instituții medicale. Am vrut

să demonstrez, prin reportajele
realizate, că și în R. Moldova e
posibil, dacă se vrea!”
LOCUL II, Vadim CHEPTANARU
(Moldova 1)
„Ca și în orice instituție medicală
din lume am întâlnit aici povești
de viață dramatice, oameni care
se confruntă cu o durere și care
mi-au împărtășit că Centrul de
Dializă îi face să se simtă mai bine
și îi ajută să treacă mai ușor peste
problemele legate de diagnostic”.
LOCUL I, Maria MARIAN (JurnalTV)
„Mă bucur să văd reformă! Văd
mai mult optimism din partea
pacienților în legătură cu accesul
la servicii de dializă calitative, și
că sunt alintați în privința alegerii
specialiștilor și condițiilor de
tratament”.

BULETIN INFORMATIV DIALIZA

Rezultate care au depășit așteptările
Peste 400 de pacienți deserviți, peste 33 000 de ședințe de dializă efectuate la cel mai
înalt nivel de calitate
Implementarea parteneriatului
public-privat în dializă a
permis o ameliorare evidentă
a accesibilității şi calității
serviciului de dializă oferit
pacienţilor cu insuficiență
cronică terminală în Republica
Moldova.
La doar un an de la deschidere,
Centrul de Dializă din Chișinău a reușit
să atingă rezultatele care au depășit
așteptările: peste 400 de pacienți
deserviți, peste 33 000 de ședințe de
dializă efectuate la cel mai înalt nivel
de calitate, numărul de beneficiari ai
serviciilor Centrului, săptămânal, se
apropie de 300 de pacienţi etc.
„În acest context aş dori să menţionez
că pe parcursul funcţionării Centrului
nostru am primit 145 de pacienţi noi,
ceea ce constituie 3 din 4 pacienţi
care au început tratamentul prin
hemodializă în Republica Moldova în
anul 2016”, a menționat Petru Cepoida,
director medical BB-Dializa SRL.

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.
Capacitatea Centrului este de peste
300 de pacienţi, dar, în scurt timp,
grație dotării centrului cu echipament
medical suplimentar, urmează o
lărgire de până la 440 pacienţi, ceea ce
plasează unitatea de dializă printre cele
mai mari Centre de Dializă din Europa.
Echipamentul nou de ultima
generaţie, dotare tehnică exhaustivă,
consumabile calitative, toată
medicaţia necesară, confort la
nivel superior sunt completate
de abordarea profesionistă a
personalului medical.
În Centru a fost implementat un
sistemul informaţional integrat, care
automatizează înregistrarea proceselor
medicale cu oferirea datelor în timp real.

Evaluarea indicatorilor clinici a
demonstrat faptul că o dializă mai
eficace şi consiliere dietetică a
condus la dispariţia predialitică a
hiperkaliemiei la o treime din pacienţi.
Terapia antianemică complexă a
condiţionat realizarea valorilorţintă a hemoglobinei la 2/3 pacienţi
dializaţi faţă de indicatorul de unul
din 14 pacienți care era înregistrat în
momentul transferării la Centrul BBDializă. Reducerea intoxicaţiei uremice
şi administrarea eritropoetinei au
condiţionat o ameliorare semnificativă
a stării sănătăţii la 2/3 din pacienţi.
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.

LANSARE

Lansarea ghidului pentru pacientul DIALIZAT
Pentru pacienții incluși în dializă
cărora le pasă de viața lor, își
propun să cunoască cât mai mult
despre boala de care suferă și
care să întreabă cum să trăiești
mai departe cu dependența de
dializă – pe 9 martie, de Ziua
Mondială a Rinichiului, compania
BB-Dializa a lansat „Ghidul
pacientului dializat”.
„Sunt sigur, aplicarea în practică a
cunoștințelor expuse în acest ghid
va prelungi și va ameliora calitatea
vieții pacienților cu boli de rinichi”,
a declarat Petru Cepoida, director
medical BB-Dializa, coautorul
ghidului.
„Totul este în mâinile pacienților,
iar noi le-am pus la dispozișie și un
ghid. Această lucrare îi îndrumă
pe persoanele viața cărora este
legată de aparatul de dializă cum să

îngrijească de sănătate astfel încât
să se bucure de viață! Dependența
de dializă nu trebuie să îi priveze
de libertatea de a trăi calitativ”,
a menționat Svetlana Chițanu,
coautoarea ghidului.

Încă din momentul fondării
compania BB-Dializa și-a propus
să își orienteze activitatea pentru
satisfacerea nevoilor pacienților, iar
lansarea ghidului este încă un pas
făcut în acest sens.
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Dezvoltăm turismul medical
BB-Dializa a deschis hotarele țării pentru pacienții dializați din străinătate
Timp de un an Centrul de
Dializă din Chișinău a deservit
peste 20 de pacienți veniți de
peste hotare.
Și dacă în trecut, străinii dependenți
de dializă excludeau Republica
Moldova ca destinație turistică din
motiv că nu găseau aici servicii de
dializă corespunzătoare centrelor
de dializă din țara lor de origine,
uite că odată cu lansarea Centrului
BB-Dializă, această problemă a fost
soluționată cu desăvârșire și acum
și despre R. Moldova se vorbește
ca despre o țară un un serviciu de
dializă dezvoltat.
Pentru a deveni și mai cunoscuți
pacienților dependenți de dializă
din întreaga lume, BB-Dializa SRL a
semnat un contract de colaborare
cu o companie specializată pe
organizarea călătoriilor pentru
Redactor: Svetlana Chițanu
Machetare: NOXX Design
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pacienții incluși în dializă din peste
60 de țări. Astfel despre serviciile de
înaltă calitate prestate de Centrul de
Dializă din Chișinău sunt familiarizați
mii de pacienți dependenți de dializă
din întrega lume.
Primul pas în acest sens a fost
deja făcut. În februarie, în Grecia
a fost organizată o conferință cu
participarea reprezentanților a
peste 60 de asociații ale pacienților
dializați din diferite țări, în cadrul
căreia a fost prezentată R. Moldova
ca destinație turistică și țară unde
poți beneficia de servicii de dializă la
un nivel superior.
Serviiciile medicale echivalente
celor din Centrele de Dializă
europene, destinațiile turistice din
R. Moldova sunt completate de un
preț pentru o ședință de dializă
atractiv pentru persoanele care în
unele țări pentru aceleași servicii
Adresa:
or. Chișinău, Strada N. Testemițanu 29

achită dublu sau chiar triplu.
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”.
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 02 62 50 / 0 22 02 62 61
Email: info@dializa.md

