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ISTORIE// Dezvoltarea serviciului
de dializă în Republica Moldova
”În 2017 marcăm 55 de ani de la efectuarea primei ședințe de hemodializă”, a declarat Profesorul
Adrian Tănase, fondatorul serviciului de dializă din Republica Moldova. (continuare în pag.4)

ÎN ACEASTĂ EDIȚIE:

Interviu cu Petru Cepoida,
director medical „BB-Dializă”
„Rezultatele arată incontestabil că
instituirea parteneriatului public-privat
pentru servicii de dializă a fost o alegere
corectă”
continuare în pag. 2

Peste 440 de pacienți!
Problema lipsei de locuri în dializă a rămas
în trecut odată cu lansarea Centrului de
Dializă din Chișinău, deschis în cadrul
proiectului de parteneriat public privat
pentru servicii de dializă în R. Moldova.
continuare în pag. 3

Servicii de excelență în dializă în scurt timp și la Bălți
Centrul „BB-Dializă” din Bălți va avea
capacitatea de deservire pentru circa
200 de pacienți, iar calitatea serviciilor va
fi identică celei din Centrul de Excelență
din Chișinău.
continuare în pag. 3
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Petru Cepoida: „Rezultatele arată incontestabil că
instituirea parteneriatului public-privat pentru servicii
de dializă a fost o alegere corectă”
Pe 9 iunie este organizată conferința științifică cu genericul „Dezvoltarea serviciului de Dializa în R.
Moldova” la care participă peste 100 de specialiști în nefrologie, urologie și alte domenii medicale
care au tangență cu serviciul de dializă.
— Dl. Cepoida, care este mesajul
esențial pe care ați dori să îl
comunicați participanților la
conferință?
— Rezultatele remarcabile obţinute
de Centrul „BB-Dializă”, creşterea
accesibilităţii serviciului pentru
cetăţenii Republicii Moldova şi
ameliorarea stării de sănătate a
pacienţilor dializaţi, confirmate prin
metode obiective, demonstrează
cu certitudine că instituirea
parteneriatului public-privat pentru
dezvoltarea serviciului de dializă, ca
un mijloc eficient de soluţionare a
problemelor anterior existente în
domeniu, a fost o alegere corectă.
— Deși Centrul de Dializă dispune
de locuri libere unii pacienți fie
nu ajung să beneficieze de servicii
de calitate, fie o fac nu tocmai
pe calea care fi trebuit. Care
este totuși traseul corect pe care
trebuie să îl parcurgă pacientul
diagnosticat cu insuficiență
renală cronică în stadiul
terminal?
— Traseul corect este unul care
include 3 paşi simpli:
Primul pas: Efectuare regulată
a analizei pentru determinarea
nivelului de creatinină în ser. Dacă
concentraţia acestui metabolit
întrece plafonul de 500 mcmol/l (5
norme), atunci apar indicaţii pentru
dializă (substituţie artificială a
funcţiei renale)
Pasul doi: Pacientul se adresează
la Centrul de Dializă (asigurăm
consultaţia nefrologului) sau la un
medic specialist (nefrolog, urolog,
cardiolog, endocrinolog), care va
face îndreptare către unul din
centrele de iniţiere a dializei – IMSP
Spitalul Clinic Republican, IMSP
Institutul de Medicină Urgentă sau
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.3.
Pasul trei: După asigurarea
accesului vascular pacientul va face
3-6 proceduri de dializă în centrul
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Petru Cepoida, director medical a Centrului „BB-Dializă”.

de iniţiere, iar apoi medicul curant
va contacta Centrul „BB-Dializă” și,
în baza formularului de adeziune
şi a inivitaţiei oficiale, pacientul va
fi transferat în Centrul nostru care
asigură tratamentul prin dializă
cronică ambulatorie.
— Încă de la începutul proiectului
„Parteneriat Public Privat pentru
Servicii de Dializă în R. Moldova”
s— a vorbit că numărul real al
pacienților care necesită a fi
incluși în dializă este mult mai
mare decât cel înregistrat oficial.
Cum credeți ce măsuri ar trebui
să fie întreprinse astfel încât
persoanele care sunt în grupul de
risc să fie identificate timpuriu?
Cu toate că pe parcursul secolului
XXI serviciul de dializă a avut
o evoluţie destul de dinamică,
înainte de deschiderea Centrului
de Dializă a existat o descrepanţă
semnificativă între necesităţile
reale ale populaţiei şi capacităţile
centrelor existente. Deschiderea

Centrului de Dializă şi optimizarea
funcţionării serviciului a permis
să crească în mod esenţial
accesibilitatea servicului de dializă
pentru populaţie, crescând de 3 ori
rata de înrolare a pacienţilor noi în
dializă. Există un număr mare de
indicatori care ar sugera necesitatea
iniţierii dializei. În primul rând toate
persoanele care fac parte din grupul
de risc: diabeticii, hipertonicii,
bărbaţii trecuți de 55 de ani, femeile
cu vârsta de peste 60 de ani etc. cel puțin o dată pe an, trebuie să
verifice nivelul creatininei în ser
şi, în caz de depistare a nivelului
sporit, să consulte nefrologul sau
urologul pentru elaborare unui
plan de tratament. Reiterez, dacă
concentraţia creatininei este peste
500 mcmol/l (5 norme) medicul ar
trebui să îi vorbească pacientului
despre procedurile de dializă ca
opţiune de substituţiei a funcţiei
renale.
— Vă mulțumim.
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Centrul „BB-Dializă” din Chișinău a atins
capacitatea de deservire a circa 440 pacienți
Problema lipsei de locuri în
dializă a rămas în trecut odată
cu lansarea Centrului de Dializă
din Chișinău, deschis în cadrul
proiectului de parteneriat public
privat pentru servicii de dializă
în R. Moldova.
Mai mult, grație dotării Centrului
de Dializă cu echipament medical
suplimentar circa 440 pacienţi cu
boli de rinichi în stadiul terminal pot
beneficia de servicii de dializă de înaltă
calitate. Astfel Centrul „BB-Dializă” se
plasează printre cele mai mari Centre
de Dializă din Europa.
„În prezent, Centrul de Dializă deserveşte
peste 320 de pacienţi, ceea ce reprezintă
mai mult de 60% din numărul total
al pacienţilor dializaţi din R. Moldova.
Recent, pentru prima dată în istoria
servicului, am deservit un pacient care
a inițiat dializa la vârstă de 81 de ani”, a
subliniat Petru Cepoida, director medical
al Centrului „BB-Dializă”.
Din momentul deschiderii, ianuarie
2016, Centrul de Dializă a primit
peste 180 de pacienţi noi, atingând o
rată de înrolare de 3 ori mai mare în
comparaţie cu cea existentă înainte de
pornirea unităţii de dializă.
Echipamentul nou de ultima

Cei peste 300 de pacienți ai Centrului BB-Dializă au apreciat atitudinea personalului medical
cu 9,5 din 10 puncte şi au desemnat cele mai bune asistente medicale: Tatiana Evsiucova,
Eugenia Puşcaş şi Maria Gherciu, care au fost premiate de ziua profesională.

generaţie, dotare tehnică exhaustivă,
consumabile calitative, toată medicaţia
necesară, confort la nivel superior sunt
completate de abordarea profesionistă
a personalului medical.
Calitatea înaltă a serviciilor acordate
se confirmă şi prin transferul masiv a
pacienţilor din alte unităţi de dializă din
Republica Moldova, inclusiv din stânga
Nistrului.
În premieră pentru Republica Moldova,
Centrul de Dializă, în mod regulat,
organizează chestionarea pacienţilor

privind calitatea serviciilor prestate.
În funcție de rezultatele sondării, pe
parcursul anului, mai multe propuneri
ale pacienţilor au fost implementate:
s-a lărgit spectrul de medicamente, a
fost elaborat ghidul pacientului care
relatează detaliat particularităţile
procedeului de dializă şi specificul dietei
a pacientului dializat; s-a inclus un nou
meniu alimintar, a fost majorat volumul
serviciilor prestate de psihologul
Centrului de Dializă etc. Cutia pentru
sugestii s-a dovedit a fi o modalitate
eficientă de a-i oferi pacientului servicii
compatibile cu așteptările lui.

LANSARE

Servicii de excelență în dializă - în scurt timp și la Bălți
Un nou centru performant de
dializă urmează să fie deschis și
la Bălți.
Conducerea companiei „BB-Dializă”
planifică pentru a doua jumătate a
anului 2017 să inițieze deja lucrările
de instalare a echipamentelor
medicale.
De menționat, centrul „BB-Dializă” din
Bălți va fi dotat cu 32 de aparate de
dializă și avea capacitatea de deservire
pentru circa 200 de pacienți, iar
calitatea serviciilor va fi identică celei
din Centrul de Excelență din Chișinău.
„Aparatele de dializă performante,
tratamentul medicamentos exhaustiv,
personalul medical profesionist,
sistemul informațional avansat

etc.- absolut la toate capitolele
Centrul de Dializă din Bălți va
corespunde nivelului de calitate
înalt de care beneficiază pacienții

Centrului de Excelență”, a subliniat
Dmitri Onufreiciuc, administratorul
companiei „BB-Dializă”.
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Profesorul Adrian Tănase, fondatorul serviciului de dializă din Republica Moldova:

”În 2017 marcăm 55 de ani de la
efectuarea primei ședințe de hemodializă”
Un an important pentru istroia
serviciului de dializă în R.
Moldova.
„În 2017 se împlinesc 55 ani
de când în R. Moldova a fost
efectuată prima ședință de
hemodializă (1962) și 35 ani
de la efectuarea primului
transplant renal (1982)”, a
menționat prof.univ. Adrian
Tănase, președintele Societății
Urologilor din R. Moldova.
Timp de mai bine de jumătate
de secol serviciul de dializă din R.
Moldova s-a bucurat de o dezvoltare
dinamică, iar în momentul când a
apărut necesitatea unei reforme
direcționate spre nevoile pacienților
viața cărora depinde de aparatul de
dializă, a fost implementat proiectul
de parteneriat public privat pentru
dezvoltarea serviciului de dializă.
La doar un an de la deschiderea
primului Centru de Excelență, lansat
în cadrul parteneriatului, rezultatele
acestei colaborări s-au reflectat în
îmbunătățirea semnificativă a calității
vieții persoanelor diagnosticate cu
boli de rinichi în stadiul terminal, dar
și mai important este faptul că nu
mai sunt pacienți care rămân în afara
serviciului medical de substituție a
funcțiilor renale din cauza lipsei de
locuri în dializă.
Despre parcursul dezvoltării
serviciului de dializă în R. Moldova
s-a vorbit în cadrul unei conferințe
științifice, organizate pe data de 9
iunie curect, la care au fost invitați
peste 140 de medici urologi și
nefrologi.
Pe lângă istoria dezvoltării serviciului
de dializă în R. Moldova, prezentată
de profesorul universitar Adrian
Tănase, participanții la conferință au
aflat care este importanța deschiderii
centrelor „BB-Dializă”.
„Activitatea Centrului „BB-Dializă”
se axează pe creşterea accesibilităţii
Redactor: Svetlana Chițanu
Machetare: NOXX Design

4

la servicii medicale performante şi
ameliorarea calităţii vieții pacienților
incluși în dializă. În acest context
aș dori să menționez că Centrul de
Dializă din Chișinău este dotat cu
64 aparate de substituție a funcției
renale care actualmente efectuează
peste 800 de şedinţe de hemodializă
săptămânal. Creştere incontestabilă
a accesibilităţii serviciului este
demonstrat prin includerea în dializă
a peste 180 de pacienţi noi, ce
reprezintă o rată triplă de înrolare
în comparaţie cu cea precedentă.
Atât cercetările de laborator, cât şi
chestionarea regulată a pacienţilor
arată o ameliorare semnificativă
a calităţii serviciului, în special în
tratamentul sindromului anemic,
micşorarea intoxicaţiei uremice şi
terapia dereglărilor metabolismului
fosfocalcic”, a declarat în cadrul
conferinței Petru Cepoida, director
medical „BB-Dializă”.
Pentru a oferi servicii de cel mai
înalt nivel, compania „BB-Dializă”
implementează în centrele pe care
le gestionează mecanismul perfect
pentru asigurarea comfortului
maxim pacienților săi. Iar în calitate
Adresa:
or. Chișinău, Strada N. Testemițanu 29

de parteneri sunt selectați companii
cu reputație internațională de
furnizare a echipamentelor medicale
și produselor farmaceutice.
„Având sediul central în Basel,
Elveţia, compania Roche este unul
dintre liderii mondiali ai industriei
farmaceutice și de diagnostic,
bazată pe cercetare. Timp de 20
de ani compania Roche este lider
mondial în tratamentul anemiei
nefrogene, transplantologiei și
virusologiei. Recormon-ul este
obținut prin inginerie genică, fiind
identic eritropoetinei umane și se
administrează pentru tratamentul
anemiei și menținerii hemoglobinei
în sânge. Roche definește
în misiunea sa să creeze și să
producă soluții inovatoare de înaltă
calitate pentru probleme medicale
nerezolvate încă”, a subliniat
Gabriela Tomic, Key Account
Manager Roche.
Astfel, în istoria dezvoltării serviciului
de dializă din R. Moldova, compania
„BB-Dializă” își propune să reprezinte
o filă în care sunt înregistrate
rezultate care depășesc așteptările.
Telefon: 022 02 62 50 / 0 22 02 62 61
Email: info@dializa.md

