
Interviu cu Vadim Pleșca, manager 
de proiect „BB-Dializă”SRL

Un Centru de Dializă modern 
care depășește așteptările 
pacienților!

continuare în pag. 2

www.dializa.md are o rubrică nouă 

Pentru a oferi un sprijin pentru 
pacienții dializați portalul 
dializa.md anunță lansarea unei 
noi rubrici: regim alimentar. 

continuare în pag. 4
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ÎN ACEASTĂ EDIȚIE:

Lansarea oficială a Centrului 
„BB-Dializă” la Bălți  
Locuitorii din regiune Nord a R. Moldova beneficiază de servicii de dializă aliniate la standarde 
internaționale. (continuare în pag.3)

Boris Gîlca, secretar general de 
stat al MSMPS: 

“Este un parteneriat care a 
adus în R. Moldova experiența 
centrelor de dializă europene”

continuare în pag. 3
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— Când a fost proiectat și 
construit Centrul de Dializă din 
Bălți de ce rigori v-ați ghidat?

Când am proiectat și construit 
Cetrul de Dializă din Bălți ne-am 
ghidat de cele mai pretențioase 
standarde: începând de la alegerea 
unui spațiu care să corespundă 
cerințelor, până la instalarea 
sistemelor de electricitate, 
ventilare, apă și canalizare, 
dotare cu echipamente de ultima 
generație, alegerea unei cromatici 
care să confere confortul exhaustiv 
pentru pacienți. Lucrările de 
reconstrucție au durat circa 11 luni, 
iar rezultatele vorbesc de la sine: 
am reușit să deschidem la Bălți 
un Centru de Dializă modern care, 
la toate capitolele, este la fel ca și 
centrele de dializă europene. 

— Cine au fost partenerii în 
cadrul proiectului de deschidere 
a Centrului „BB-Dializă” Bălți 
și în ce măsură ați reușit să vă 
consolidați eforturile?

Pe toata durata executării 
proiectului de reconstrucție, a 
avut loc o conlucrare strânsă cu  
instituțiile publice: Primăria mun. 
Bălți, Inspectoratul Ecologic de 
Stat, Centrul de Sănătate Publică 
Bălți etc. Grație consolidării 
eforturilor avem un Centrul de 
Dializa care a depășit așteptările 
pacienților, cel puțin așa ne spun 
beneficiarii Centrului „BB-Dializă” 
din Bălți.     

— Este al doilea Centru deschis 
în cadrul proiectului de 
parteneriat public privat pentru 
servicii de dializă în R. Moldova. 
Există diferențe dintre serviciile 
prestate la Centrul de Excelență 
de la Chișinău și cele de la Bălți?

Standardele de calitate care au 
fost puse la temelia primului 
Centru de Dializă din Chișinău 
au fost implementate cu succes 
la Centrul de Dializă Bălți. 
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Un Centru de Dializă modern 
care depășește așteptările pacienților!
Interviu cu Vadim Pleșca, manager de proiect „BB-Dializă” SRL

Toate acțiunile au pornit de la 
satisfacerea nevoilor pacienților. 
Pentru confortul pacienților a fost 
proiectat și implementat sistemul 
„climat – control” , care în mod 
automat permite menținerea 
temperaturii constante în toate 
încăperile centrului. Totodată 
Centrul este asigurat cu generator 
de rezervă în cazul întreruperii 
alimentării cu energia electrică, 
două surse de apă, o cazangerie 
autonomă etc.       

— Care sunt atuurile Centrului de 
Dializă din Bălți?

Sunt multe: amplasare reușită 
într-o zonă liniștită, departe de zona 
industrială; independența energetică, 
centrul fiind asigurat cu două surse 
de apă, generator-diesel; confortul 
pacienților este la un nivel ridicat 
(sistemul climat-control, TV digital, 
WI-FI, parcare auto, echipament 
medical de ultima generație).

— Ce a însemnat pentru dvs. 
lucrul în cadrul acestui proiect?

Responsabilitatea față de viețile 
pacienților diagnosticați cu 
insuficiență renală în stadiul terminal 
pentru care o dializă mai calitativă 
înseamnă mai mult timp petrecut 
alături de cei dragi, m-a făcut să mă 
mobilizez, să mă dedic totalmente 
acestui proiect. Indiferent de 
problemele care au apărut în cale, 
am găsit soluțiile potrivite pentru a 
ne încadra în termenii stabiliți, dar nu 
în detrimentul calității. De calitatea 
lucrărilor executate astăzi depinde 
calitatea vieții beneficiarilor acestui 
Centru. Am fost atenți la fiecare 
detaliu astfel încât să putem pune 
la dispoziția pacienților un centru 
impecabil. Cunoștințele și experiența 
obținută în cadrul acestui proiect ne 
permite să optimizăm termenii de 
executare pentru proiectele din viitor. 
 
— Vă mulțumim.
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Lansarea oficială a Centrului „BB-Dializă” la Bălți 
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La Bălți a fost lansat un Centru 
de Dializă modern. Ceremonia de 
inaugurare a Centrului „BB-Dializă” 
Bălți a avut loc pe data de 12 aprilie 
2018 cu participarea oficialităților 
din cadrul conducerii Ministerului 
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, 
Companiei Naţionale de Asigurări 
în Medicină, administraţia Spitalului 
Municipal Bălți, managementul  
B.Braun Avitum România și 
administraţia companiei de proiect 
„BB-Dializă” SRL. 

„Prin oportunitatea acestui 
parteneriat public-privat noi am 
adus în țară experienţa centrelor de 
dializă europene şi aliniem Republica 
Moldova la cele mai performante 
servicii de dializă. Serviciile, dar și 
atitudinea față de pacienți sunt la cel 
mai înalt nivel, iar pacientul nu achită 
nimic deoarece aceste servicii sunt 
acoperite în totalitate de fondurile 
de asigurări în medicină”, a declarat 
Boris Gîlca, secretar general de stat al 
MSMPS.

Centrul de Dializă din Bălți a fost 
proiectat conform standardelor de 
înaltă calitate internaționale. Serviciile 
de dializă prestate sunt identice cu 
cele din Centrul de Excelență din 
Chișinău, iar grație dotării cu 32 de 

aparate de dializă de ultima generație 
Centrul poate deservi peste 200 
de pacienți cu insuficiență cronică 
renală în stadiul terminal, ceea ce 
depășește de două ori numărul actual 
al persoanelor dializate din regiunea 
Nord a țării. 

„Dotările centrului din orașul Bălți 
continuă linia calității fără compromis 
începută de partenerii noștri de la 
BB-Dializă în Centrul de Excelență din 
Chișinău. Suntem mândri că suntem 
parte dintr-un asemenea proiect”, a 
declarat Gheorghe Bulat, directorul B. 
Braun Avitum România.

„Efortul comun al partenerilor 
proiectului culminează prin 
atingerea scopului de bază, și anume 
îmbunătățirea calității vieții pacienților 
incluși în dializă. Echipamentul 
de ultima generație, consumabile 
de la producători cu o reputație 
mondială, asigurarea pacienților cu 
toată medicația necesară, o atitudine 
prietenoasă din partea personalului 
medical, condiții care depășesc 
așteptările – toate acestea au 
rezulat o apreciere înaltă din partea 
beneficiarilor centrelor BB-Dializă de 
la Chișinău și acum deja și din Bălți”, 
a declarat Dmitri Onufreiuc, director 
general al companiei  „BB-Dializă” SRL.

Amplasat pe o suprafață de peste 
900 mp, Centrul de Dializă din Bălți 
dispune de 3 săli de dializă, 2 surse 
independente de apă, generator 
pentru cazuri de stopare a sursei de 
electricitate, cazangerie autonomă şi 
un sistem special de ventilaţie, care 
nu va permite distribuirea germenilor 
infecţioşi prin încăperile Centrului. 

 „Deschiderea centrului „BB-Dializă” 
Bălți va permite în decurs de 2 ani, să 
fie majorat includerea suplimentară 
a circa 20% din pacienții ce necesită 
tratament prin dializă. Scopul 
serviciului de dializă din R. Moldova 
constă în ajustarea  tratamentului 
prin substituție a funcției renale la 
standardele europene și apropierea 
de indicii specializați similari țărilor 
din Europa de Est”, a declarat prof. 
Adrian Tănase, președintele comisiei 
de specialitate în hemodializă a 
Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale.

Misiunea companiei „BB-Dializă”SRL 
este asisgurarea la nivel național cu 
servicii de dializă centrate pe nevoile 
pacienților cu insuficiență renală 
cronică în stadiul terminal. Sloganul 
companiei este Partnership for life/
Parteneriat pentru viață.

Locuitorii din regiune Nord a R. Moldova beneficiază de servicii de dializă 
aliniate la standarde internaționale. 
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DUȘMANUL NR.1 AL PACIENȚILOR 
CU BOLI DE RINICHI ESTE SAREA!

Fiți atenți! Un produs alimentar 
conține toate elementele și cele 
prietenoase, dar și dușmani, 
important este cum veți combina 
produsele în funție de cantitatea 
elementelor.

Însumarea gramajului elementelor 
din produsele pe care le consumați 

timp de o zi nu trebuie să 
depășească limita permisă pentru 
pacienții cu boli renale. 
În continuare veți găsi cantitatea 
zilnică permisă pentru fiecare 
element și exemple de produse 
alimentare care pot intra în 
rația alimentară a persoanelor 
dependente de dializă. 
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fosfor, natriu și calorii din fiecare 
produs consumat, însă treptat o să 
vă obișnuiți și, mai mult decât atât, 
vă veți simți la un moment dat un 
adevărat specialist în nutriție.
De ce/cât mâncați și beți depinde 
acum viața dumneavoastră. 
Să le luăm pe rând. Vom clasifica 
elementele în două grupe:

•  Elementele „prietene” ale pacienților 
incluși în dializă: proteinele, 
hidrocarbonatele (glucidele) și lipidele 
(grăsimile)

•  Elementele „inamice” ale pacienților 
incluși în dializă: potasiu (kaliu), natriu, 
fosfor

Site-ul www.dializa.md are o rubrică nouă

„Mâncăm corect, suntem 
mai mult timp alături de cei dragi”
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Pentru a oferi un sprijin pentru 
pacienții diagnosticați cu 
insuficiență renală în stadiul 
terminal portalul dializa.md anunță 
lansarea unei noi rubrici: regim 
alimentar. 
Sistematic rubrica va fi completată 
cu informație utilă despre 
alimentele „prietene” și alimentele 
care trebuie a fi excluse din rația 
alimentară a persoanelor dializate.
 
Respectarea regimului alimentar este 
una din componentele de bază a 
desfășurării cu succes a tratamentului 
prin hemodializă. Încă din momentul 
când pacientul află că suferă de 
o boală renală acesta trebuie să-
și revadă cu desăvârșire regimul 
alimentar și să ducă o evidență strictă 
a greutății corpului. 

De la început va fi un pic dificil să 
calculați cantitatea de proteine, 
lipide, hidrați de carbon, potasiu, 


