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Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din
priorităţile activităţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent şi în viitor.

Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci o problemă complexă, care priveşte
întreaga societate şi determină în exclusivitate existenţa fizică a naţiunii per continuum.

Astfel suntem datori să susţinem şi să promovăm principiile Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii “Sănătate pentru toţi în secolul XXI”. Aceste principii derivă din dreptul
fundamental al omului la viaţă şi sănătate declarat de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Dezvoltarea societăţii condiţionează o viaţă sănătoasă şi lungă ca una din opţiunile
esenţiale şi una  din priorităţile fundamentale ale  comunităţii umane.

Noul curs pe care l-a luat viaţa social-economică a ţării noastre după obţinerea
independenţei a modificat substanţial teoria şi practica sănătăţii publice şi managementul
sanitar. Noul stat s-a confruntat de la bun început cu un nivel sporit de maladii dependente de
starea ecologică gravă, de condiţiile de muncă, de modul de trai, comportamentul individual,
în mare măsură moştenite de la etapa istorică precedentă. În acelaş timp, declinul socio-
economic ce a urmat a acuitizat problemele sănătăţii, fapt care a contribuit la o modificare
negativă şi mai exprimată a indicilor sănătăţii.

Pentru a face o apreciere a sănătăţii publice din Republica Moldova vom face o trecere
în revistă a principalelor indici ce reflectă starea sănătăţii publice, avînd la bază datele
Centrului Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Exponentul calităţii sănătăţii – durata medie de speranţă a vieţii la naştere continuă să se
micşoreze substanţial. Comparativ cu 1990, durata medie de speranţă a vieţii la naştere s-a
micşorat cu 1,1 ani, reprezentînd în 1999 pentru femei 71,0 ani, pentru bărbaţi 63,7 ani şi cea
medie 67,4 ani. La bărbaţi această reducere s-a dovedit a fi mai semnificativă – circa 1,3 ani.
Astfel, durata speranţei de viaţă în Moldova este una din cele mai scurte din Europa şi este
într-un proces continuu de agravare.

Una din cele mai îngrijorătoare manifestări în dezvoltarea demografică nefavorabilă din
ţară este creşterea mortalităţii populaţiei. În anul 2000 au decedat 41,2 mii persoane, rata
mortalităţii fiind de 11,3 la 1000 populaţie.

Numărul decedaţilor a depăşit numărul celor născuţi cu 4285 oameni. Structura
mortalităţii pe cauze de deces în anul 2000 relevă că cele mai multe decese au la bază bolile
aparatului cardiovascular (55,8%);  urmate de tumori maligne (11,2%); bolile aparatului
digestiv (9,1%); accidentele, otrăvirile şi traumatismele (8,2%); bolile aparatului respirator
(6,1%). Este remarcabil faptul că, în acelaşi timp incidenţa cazurilor printre bărbaţi este mai
frecventă ca la femei. Din această cauză şi nivelul mortalităţii diferă pe sexe, el fiind cu 5,2%
mai mare la bărbaţi. Destul de alarmant se manifestă tendinţa creşterii ratei mortalităţii la
populaţia economic activă. Comparativ cu anul 1993 nivelul ei a crescut de 1,1 ori constituind
în prezent 23,6%  din structura mortalităţii generale.

Efectul implicit al stării precare din sectorul asistenţei medicale s-a răsfrînt şi asupra
parametrilor demografici din  Republica Moldova. Pe lîngă mortalitatea şi morbiditatea înaltă
s-a accentuat tendinţa scăderii dramatice a natalităţii. Comparativ cu anul 1994 coeficientul
natalităţii s-a micşorat cu 4,5% atingând în anul 2000 cota de 9,8% la 1000 populaţie. Au fost
înregistraţi 46,8 mii nou născuţi sau cu 15400 mai puţini ca în anul 1994. Drept urmare,
sporul natural al populaţiei a înregistrat cea mai mică valoare din perioada postbelică minus
1,7%, situaţia dată va persista şi pe viitor, datorită lipsei de premise ce ar genera o schimbare
pozitivă a acestei evoluţii. Motivul principal rezidă în coeficientul general al fertilităţii, care a
scăzut pînă la 1,38 în 2000, şi nu asigură nici reproducerea simplă a populaţiei. Toate acestea
vor impulsiona pe viitor fenomenul  depopulaţiei în republică, ceea ce va exercita un impact
negativ pe termen lung asupra genofondului naţiunii. Începînd cu 1992 populaţia republicii se
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află într-o continuă descreştere, În ultimii ani rata anuală a creşterii populaţiei este negativă
alcătuind în 2000 minus 0,3% şi probabil va fi negativă şi în viitor.

Tabelul 1. Indicii de bază a ocrotirii sănătăţii, anii 1994 – 2001

Nr.
crt.

Indice 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1. Populaţia, mln. 4,348 4,338 4,317 4.312 4.298 4,281 4,264 4,232

2. Rata natalităţii la
1000 populaţie 14,3 13 12 11,9 10,9 10,1 9,8 10,0

3. Rata mortalităţii la
1000 populaţie 11,8 12,2 11,5 11,9 11,1 11,4 11,5 11,0

4. Sporul natural 2,5 0,8 0,5 0 -0,2 -1,3 -1,7 -1,0

5. Speranţa  de viaţă
la naştere 66,1 65,8 66,7 66,6 67,9 67,8 - -

6. Rata mortalităţii
infantile

22,6 21,2 20,2 19,9 17,8 19,1 18,4 16,4

7. Raportul
mortalităţii materne 25,8 40,8 40,2 48,3 36,3 28,6 27,1 43,9

8. Număr spitale la
100000 populaţie 11,6 11,6 11,5 11,0 10,6 7,6 7,1 5,4

9. Număr paturi la
10000 populaţie 116

116,
7

114,
7

109,6 106,4 76,7 70,6 62,9

10. Număr medici la
10000 populaţie 38,0 37,1 37,5 37,4 37,6 33,7 32,6 31,3

11. Număr personal
medical mediu la
10000 populaţie

104,0 99,0 96,1 93,0 89,5 79,1 76,0 70,5

Sistemul sănătăţii publice în Republica Moldova pînă în anul 1992 era prezent prin
Sistemul Naţional al Sănătăţii caracteristic sistemului economic socialist, pe care l-am
cunoscut, dar care a dat faliment. În primul rînd, din cauza reformelor economice -
deetatizarea şi privatizarea, finaţarea bujetară insuficientă etc. În al doilea rînd, datorită
caracterului extensiv şi inconvenienţelor în tarificarea lucrătorilor medicali, şi a corelaţiei
incorecte volum-calitate a serviciilor medicale. Principiile Sistemului Naţional al Sănătăţii au
avut un caracter de Stat, planificat şi unitar. Caracterul dat s-a realizat prin integrarea
programelor medicale în planurile de dezvoltare social economice, prin conducerea unitară de
stat la nivel central şi raional. Aceste acţiuni erau determinate de puterea centrală de atunci.

În perioada aşa numitului “socialism dezvoltat” creşterea venitului naţional,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de trai şi alimentaţie, dezvoltarea culturii fizice şi
sportului, dezvoltarea culturii sanitare a populaţiei, extinderea bazei tehnico-materiale a
medicinei, acest sistem a fost în apogeul dezvoltării sale. Accesibilitatea, teritorializarea şi
ierarhizarea asistenţei medicale se realiza în conformitate cu legislaţia corespunzătoare.
Asistenţa medicală era garantată de stat tuturor cetăţenilor ţării. Ierarhizarea asistenţei şi
unităţilor medicale constau în nominalizarea actelor activităţilor medicale cu stabilirea
gradului de competenţă în asistenţa medicală.  Se stabileau componentele pentru fiecare grad
ierarhic. Pentru republica noastră erau stabilite diferite grade de ierarhie – ambulatorii  săteşti,
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spitale de circumscripţie, spitale raionale cu număr şi raioanele centrale, spitale municipale,
republicane etc. Sistemul avea un subsistem centralizat de unităţi pentru asigurarea populaţiei
şi unităţilor medicale cu medicamente, produse farmaceutice, aparataj medical şi produse
tehnico-medicale. Pentru asigurarea sănătăţii sistemul folosea aşa metode ca supravegherea
medicală  activă în masă şi educaţia pentru sănătate. Examenele profilactice de masă se
efectuau pentru cunoaşterea stării  “iniţiale” de sănătate. Erau şi examenele profilactice
periodice, examenele profilactice speciale. În afară de aceasta Sistemul Naţional al Sănătăţii
folosea dispensarizarea populaţiei şi anumitor grupuri de populaţie. Sistemul proteja în mod
special unele grupe de populaţie şi rezolva problemele lor de sănătate (mama şi copilul, boli
sexual transmisibile, bolnavi de boli sociale-tuberculoză, oncologice etc).

Să vedem ce avem în sănătatea publică în prezent. În urma formării statului independent
Republica Moldova, organele puterii de stat la nivel central şi cel local au avut schimbări
esenţiale. A fost ales Parlamentul Republicii Moldova, au fost cîteva guverne, care e şi normal
nu se menţineau la putere, şi care nu atrăgeau atenţia cuvenită sănătăţii publice, care era în
declin.

Toate organele puterii de stat şi de specialitate în aceşti ani de reforme şi-au îndeplinit
funcţiile în limita posibilităţilor lor materiale, financiare şi competenţei, dar sănătatea publică
depinde de tot ansamblul socio-economic din care indicii sănătăţii micşorîndu-se an de an.

Referitor la compartimentul sistemului de organizare a asistenţei medicale trebuie de
menţionat că baza tehnico-materială a ocrotirii sănătăţii a rămas aceiaşi, dar puţin deteriorată
din punct de vedere material, al dotajului cu aparataj etc.  S-au privatizat numai magazinele
“Optica” şi farmaciile pe bonuri patrimoniale. În această  perioadă numărul unităţilor
medicale, medico-sanitare nu s-a micşorat esenţial. Scăderea numărului de spitale a început
din 1998-1999 prin lichidarea spitalelor de circumscripţie şi transformarea lor în centre de
sănătate preponderent în sectorul rural. S-a schimbat dotarea spitalelor cu necesarul
paramedical.

Privitor la cadrele medicale, dacă pînă în anul 1999 s-a menţinut o anumită stabilitate,
atunci mai apoi a început o scădere vertiginoasă, care se agravează tot mai mult ajungînd în
unele judeţe cote alarmante, ca de exemplu în judeţul Lăpuşna – 15,4, judeţul Chişinău – 15,9,
judeţul Cahul – 17,0 medici la 10000 populaţie. Situaţia cu cadrele medicale medii este şi mai
alarmantă. Comparativ cu anul 1994 numărul de lucrători medicali medii a scăzut cu 28,0 la
10000 populaţie, ajungînd în judeţele Chişinău la 42,2, Lăpuşna – 51,7 şi în Orhei la 56,8
lucrători medicali la 10000 populaţie, reducînd la net în unele localităţi asistenţa medicală
populaţiei. S-a stabilit, că annual,  circa 800 de medici abandonează specialitatea  (majoritatea
din ei fiind cu o anumită experienţă şi calificaţie în domeniul profesat). Cauzele principale
fiind: salarizarea insuficientă, migraţia peste hotare şi restructurarea sistemului sănătăţii
publice la nivel local şi regional.

Deşi în programele de activitate a guvernelor se prevede în primul rînd menţinerea
sistemului  de asistenţă medicală gratuită şi garantată de stat, crearea condiţiilor de trecere
treptată la medicina prin asigurare şi cea privată, trebuie de menţionat, că de facto principiul
de gratuire şi de libera accesibilitate nu se mai respectă. Cetăţeanul bolnav plăteşte pentru
medicamente, care sînt foarte costisitoare, necesarul paramedical etc. În loc de medicină prin
asigurare, ne-am pomenit cu medicina cu plată în spitalele şi policlinicele bugetare.
Mecanismul medicinei prin asigurare nu funcţionează . Au fost tentative de a transforma
unităţile bugetare de stat în instituţii de stat, care ulterior vor da faliment şi li se vor aplica
legea şi respectiv deetatizarea şi licitaţia.

Sănătatea publică este un barometru al stării economice în ţară şi mai exact o
caracterizează indicii demografici.

Analiza proceselor demografice ne permit constatarea că dinamica sănătăţii din
Republica Moldova se caracterizează prin:

• scăderea numărului populaţiei;
• micşorarea fără precedent a natalităţii;
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• nivelul înalt al mortalităţii infantile şi materne;
• îmbătrînirea populaţiei;
• cronicizarea patologiilor;
• creşterea invalidităţii la copii;
• creşterea maladiilor infecţioase şi sexual transmisibile;
• creşterea dereglărilor psihice;
• se pastrează un nivel foarte înalt a avorturilor;
• înrăutăţirea sănătăţii nou-născuţilor şi a copiilor pînă la 1 an.

Analiza fenomenelor demografice denotă pericolul ce parvine asupra genofondului ţării.
Situaţia creată impune necesitatea de elaborare a unei noi strategii de dezvoltare a sistemului
sănătăţii. Aceste momente au determinat necesitatea elaborării unei concepţii de reforme a
sistemului sănătăţii în Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru  anii 1997-2003,
aprobată de către Guvernul Republicii Moldova prin  Hotărîrea Nr. 668/17 iulie 1997. Esenţa
acestei strategii de dezvoltare a sistemului de sănătate constă în implementarea politicii care
ar asigura accesul deplin al populaţiei la servicii  medicale calitative, bazate în primul rînd pe
medicina primară, susţinută de cea secundară şi de cea terţă. Concepţia prevede elaborarea de
noi acte legislative şi normative, programe naţionale cu destinaţie specială pentru realizarea
pe etape a unui nou sistem de sănătate   publică. Se întreprind măsuri de rigoare în vederea
ameliorării sănătăţii publice, se efectuează revizuirea bazei tehnico-materiale şi a potenţialului
de cadre din sistemul sănătăţii, de raţionalizare şi optimizare a cheltuielilor  cu crearea
fondurilor extrabugetare de finanţare. Reformele sistemului de sănătate accentuează
importanţa sectorului primar de asistenţă medicală primară.

Strategiile de bază a dezvoltării sistemului sănătăţii în Republica Moldova prevăd:
• respectarea valorilor fundamentale umane în acordarea asistenţei medicale

populaţiei;
• finanţarea corespunzătoare, management şi acordare de servicii în stare să asigure

necesarul accesibil şi asistenţa la preţuri şi costuri eficiente;
• orientarea spre asistenţa primară, definind  sarcinile de prevenire şi profilaxie a

maladiilor şi complicaţiilor acestora cu coordonarea efectivă a serviciilor primare,
secundare şi terţiare;

• acordarea asistenţei medicale calificate prin utilizarea tehnologiilor moderne, avînd
drept scop principal ameliorarea sănătăţii populaţiei;

• includerea diferitor forme de plată pentru servicii păstrîndu-se totodată accesul la
serviciile medicale de bază prestate tuturor cetăţenilor;

• încurajarea dezvoltării sectorului privat în acordarea asistenţei medicale ;
• încurajarea pacienţilor de a participa singur la alegerea prestaţiilor medicale, şi libera

alegere a medicului.;
• practicarea abordărilor multisectorale, avînd susţinerea activă a persoanelor de

conducere, a autorităţilor executive, comunităţilor, altor organizaţii implicate,
acordarea sănătăţii publice prioritatea de bază în dezvoltarea naţiunii;

• asigurarea cu lucrători competenţi în domeniu, avînd calificaţia necesară, respectînd
etica profesională, remuneraţi corespunzător volumului şi calităţii serviciilor
medicale prestate, în stare să satisfacă pe deplin sarcina asigurării asistenţei medicale
performante.

Pentru anii 1999-2003 strategia de dezvoltare a sistemului sănătăţii publice mai
prevede:

• întroducerea asigurărilor de asistenţă medicală obligatorie;
• realizarea strategiilor şi acţiunilor care vor spori fondurile disponibile pentru sistemul

sănătăţii publice din ambele sectoare, de stat şi privat;
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• modificarea  şi completarea legilor  ce ţin de domeniul sănătăţii.

Se vor aprofunda şi continua reformele în sistemul primar, secundar şi cel terţiar, bazate
pe reducerea numărului de paturi din spitale cu redistribuirea fondurilor disponibile pentru
serviciile primare. Se modifică  mecanismele de finanţare a instituţiilor medicale trecînd de la
alocarea tradiţională pentru zi-pat la finanţarea pe număr de locuitori. Serviciile specializate
sînt optimizate prin intermediul pregătirii şi aplicării tehnologiilor intensive şi schemelor de
evaluare a rezultatelor şi eficienţei tratamentului. Intensificarea acestor acţiuni de reformare
vor fi posibile şi vor depinde de succesele şi insuccesele acţiunilor întreprinse la etapa
precedentă. În acest context, este necesar de accentuat importanţa monitorizării continue  şi a
evaluării critice a acestui proces.

Sănătatea este multidimensională şi nu poate fi realizată decît prin efortul integral al
societăţii, al statului, al comunităţilor locale şi al fiecărui individ în parte.

În ultimii ani mai mulţi factori diminuează realizarea mai eficientă a reformelor în
sistemul sănătăţii publice şi stopează realizarea drepturilor sociale şi individuale a cetăţenilor
în asistenţa medicală:

• structura şi modul de finanţare a sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii;
• creşterea costurilor serviciilor medicale;
• prestarea unui spectru larg de servicii contra plată, ca rezultat – limitarea accesului

echitabil a cetăţenilor la serviciile medicale de bază:
• subiectivismul în determinarea priorităţilor şi aplicarea reformelor în sistemul

sănătăţii publice;
• lipsa şi insuficienţa cadrului legislativ ce ar reglementa relaţia medic-pacient-

instituţie medicală, care ar elimina sau cel puţin ar reduce lipsa de responsabilitate,
atitudinea neglijentă sau tentative de excrocherie;

• lipsa unui mecanism eficient de control a asistenţei medicale acordate;
• prezenţa disproporţiilor evidente în modul de acordare a asistenţei medicale, şi

anume (V. Valovei) :
− serviciul de staţionar foloseşte aproximativ 80 – 85% din toate sursele financiare

alocate sistemului faţă de 35 – 50% în ţările Europei de Vest;
− cota medicilor, care activează în sectorul primar a asistenţei medicale constituie

30 – 35% din tot numărul de medici, iar în ţările dezvoltate aproape 50%  (Canada
– 60%);

− nivelul spitalizării: 20 – 21 la 100 populaţie faţă de 12 – 17 în Europa;
− îndreptarea bolnavilor de către medicii de sector (familie) la specialiştii

consultanţi – 30% din vizitele primare, în timp ce în Europa 4-10% din vizite;
− procesul lent de schimbare a mentalităţii populaţiei faţă de sănătatea proprie.

Există la momentul actual o tendinţă de a lua în discuţie posibilităţi de raţionalizare a
sistemului de furnizare a prestării serviciilor de sănătate. Problemele apar datorită faptului că
cererea şi oferta de servicii de sănătate nu sînt cunoscute, iar resursele necesare sectorului
sanitar sînt relativ sărace.

Cercetările  au demonstrat, că în ce priveşte modul de acoperire a asistenţei medicale
ponderea maximală a populaţiei  s-a  pronunţat pentru medicina parţial plătită  (60,04%);
pentru asistenţa medicală  gratuită (34,90%); şi numai  (5,07%) din respondenţi pentru
asistenţa medical total plătită (E. Popuşoi).

Analiza condiţiilor  în care populaţia ar prefera să plătească pentru serviciile de sănătate,
a scos la evidenţă următoarele solicitări (E. Popuşoi):

• 42,6% - calitate înaltă a asistenţei medicale;
• 20,1% - preţuri accesibile;
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• 16,7% - alegerea medicului şi instituţiei medicale, rămînînd pe poziţii ferme pentru
medicina gratuită.

Marea majoritate a respondenţilor  (98,6%) s-au pronunţat pentru deservirea medicală
gratuită a anumitor grupuri de populaţie (pensionari, invalizi, copii, şomeri, studenţi etc).
Analiza gradului de informare a populaţiei privitor la legea asigurărilor de sănătate a
evidenţiat faptul că 85.3% din populaţie nu sînt informaţi despre protecţia Legii  respective.

Referitor la atitudinea respondenţilor faţă de medicina prin asigurare:
• 50,1% - nu îşi  dau seama de acestă formă de organizare a asistenţei medicale;
• 42,5% - au păreri pozitive;
• 7,4% - au părere negativă.

Cunoaşterea acestor strategii ar permite înţelegerea mai profundă şi susţinerea de către
populaţie a reformelor promovate în domeniul sănătăţii publice.

Pentru a evidenţia problemele stringente şi necesităţile în unele domenii ale medicinei
practice şi pentru ameliorarea situaţiei create în domeniu, Guvernul Republicii Moldova prin
unele Hotărîri a adoptat un şir de Programe Naţionale referitoare la domenii concrete a
medicinei practice, ca:

• Programul Naţional de combatere a hepatitei virale B, C şi D (Hotărîrea Guvernului
RM nr. 507 din 03.07.97);

• Programul Naţional de profilaxie şi combatere a bolilor cardiovasculare în Republica
Moldova pe anii 1998 – 2002  (Hotărîrea Guvernului RM nr. 6-7/19 din 29.01.98);

• Programul Naţional de ameliorare a asistenţei medicale perinatale pentru 1997-2000
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 1171 din 05.02.98);

• Programul Naţional de eradicare a maladiilor iododeficitare pînă în 2004 (Hotărîrea
Guvernului RM nr. 46 din 16.01.98);

• Programul Naţional de profilaxie  şi combatere a holerei şi a altor boli diareice acute
pînă în anul 2002 (Hotărîrea Guvernului RM nr. 357 din 02.04.98);

• Programul Naţional de educaţie pentru sănătate a populaţiei şi promovarea modului
sănătos de viaţă (Hotărîrea Guvernului RM nr. 1000 din 28.09.98);

• Programul Naţional de asistenţă în planificarea familiei şi protejarea sănătăţii
reproductive pe anii 1999-2003 (Hotîrărea Guvernului RM nr. 527 din 08.06.99);

• Programul Naţional de dezvoltare  a asistenţei medicale de urgenţă pe anii 1999-
2003 (Hotărîrea Guvernului RM nr. 689 din 23.07.99);

• Programul Naţional de Asistenţă Medicală Primară (Hotărîrea Guvernului RM nr.
1134 din 09.12.97);

• Programul Naţional de control al tuberculozei pentru anii 2001-2005 (Hotărîrea
Guvernului RM nr. 559 din 28.06.2001);

• Programul Naţional  de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat “MoldDiab”
pentru anii 1998 – 2001 (Hotărîrea Guvernului RM nr. 1186 din 08.12.98).

După cum se vede, numărul de programe naţionale adoptate de către Guvernul
Republicii Moldova este destul de impunător. De asemenea, este incontestabilă importanţa
realizării lor pentru sănătatea publică. De asemenea, conform importanţei programului,
variază şi suma devizului de cheltuieli pentru realizarea acestor programe, care variază de la
2.672.000 lei – “Programul Naţional  de eradicare a maladiilor iododificitare pînă în 2004” la
92.661.100 lei – “Programul Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale  de urgenţă pe anii
1999-2003”.

Pentru a da o analiză a eficacităţii implementării acestor programe se prezintă indicii
intermediari care determină scopul şi esenţa programelor.
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Tabelul 2. Programul Naţional de ameliorare a asistenţei medicale perinatale
pentru anii 1997-2002

Nr.
crt.

Indicator Anul 1996 Anul 2000

1 Mortalitatea infantilă la 1000 născuţi 19,5 18,3

2 Mortalitatea perinatală la 1000 născuţi 15,2 15,2

3 Mortalitatea la 1000 născuţi 7,5 6,8

4 Mortalitatea neonatală la 1000 copii 10,2 10,7

5 Mortalitatea maternă la 100000
născuţi 40,2 27,1

Tabelul 3. Programul Naţional de profilaxie şi combatere a bolilor cardiovasculare
pentru anii 1998-2002

Nr.
crt.

Indicator Anul 1996 Anul 2000

1 Incidenţa maladiilor cardiovasculare la
10000 populaţie 65,3 100,3

2 Mortalitatea prin boli cardiovasculare
la 100000 populaţie 576,6 632,0

Aproximativ aceeaşi situaţie este şi la realizarea celorlalte programe naţionale. Una
din principalele cauze care stopează implementarea lor este finanţarea insuficientă a acestor
programe, în unele cazuri lăsînd această finanţare pe seama organismelor şi instituţiilor
internaţionale . Altă cauză constă în faptul că ele nu au avut suportul metodologic şi logistic
necesar, şi practic au fost uitate de organele principale de stat.

Guvernul Republicii Moldova este iniţiat să promoveze Politica Naţională de Sănătate,
trasată în 1997, consultîndu-se cu Organizaţia Naţională a Sănătăţii, despre ce vorbeşte
adoptare Hotărîrilor guvernamentale privitor la un şir întreg de Programe Naţionale ce au fost
avizate mai sus. De asemenea, au fost primite un şir de legi ce reglementează unele domenii
ale sănătăţii publice.  De asemenea, este în vigoare “Strategia pentru reformarea şi dezvoltarea
sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova pentru anii 1997-2003” adoptată de
Guvern în iulie 1997.

În conformitate cu principiile Politicii Naţionale de Sănătate, a fost adoptată “Legea
Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” din 27.02.98.

Conform acestei legi, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem
garantat de stat de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin
constituirea, în baza primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea
cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate. Volumul
asistenţei medicale acordat în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prevede în
Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Programul unic cuprinde lista
maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medicală finanţată din mijloacele asigurării
obligatorii de asistenţă medicală. În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă, asigurător este
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale. Asigurarea obligatorie
de asistenţă medicală se efectuează conform principiilor teritoriale şi pe ramuri de producţie şi
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cuprinde toată populaţia Republicii Moldova. Aplicarea Legii privind asigurarea obligatorie
de asistenţă medicală era preconizată în două etape:

Prima etapă, ce trebuia să fie realizată în anul 1998, cuprindea pregătirea cadrului
normativ necesar, totodată să se efectueze concomitent asigurări facultative de sănătate.

La etapă a doua din 1999 se prevedea aplicarea integrală a prezentei Legi.
Pînă în prezent nu a fost îndeplinit nici un deziderat al acestei concepţii. Guvernarea

prezentă s-a întors la Legea dată şi insistă la aplicarea ei.
Privind starea asistenţei medicale prin asigurarea la momentul actual, rămîne la nivel

facultativ, practic neacordînd nici o influenţă asupra sănătăţii Publice.
În condiţiile economice noi, luînd în consideraţie relaţiile de piaţă, finanţarea

insuficientă a sistemului sănătăţii, dezvoltarea serviciilor medicale cu plată a devenit un
proces actual şi extrem de necesar avînd ca scop următoarele sarcini:

• extinderea posibilităţilor şi accesul populaţiei la servicii medicale calitative;
• sporirea nivelului de deservire medicală;
• extinderea serviciilor medico-sociale;
• stimularea financiară a instituţiilor medicale autogestionare (de profil consultativ,

fizioterapeutic, stomatologic, secţii spitaliceşti de îngrijire a bolnavilor etc.;
• dezvoltarea serviciilor medicale de diagnostic, tratament şi îngrijire la domiciliu;
• optimizarea utilizării şi aparatajului medical etc.

Întru reglementarea procesului de acordarea serviciilor medicale cu plată şi
protejarea pacienţilor, s-au elaborat şi prezentat instituţiilor medicale nivelul-limit de

preţuri la serviciile medicale. Astfel, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 547
din 4.08.95 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor” şi
a Hotărîrii Guvernuului Republicii Moldova Nr. 270 din 10.05.94 “Cu privire la atribuţiile
principale ale Ministerului Sănătăţii referitor la elaborarea tarifelor pentru serviciilor medicale
cu plată” a fost elaborat Catalogul de preţuri la serviciile medicale cu anexele respective ce
corelează preţurile în dependenţă de inflaţie.

Dinamica acumulării mijloacelor extrabugetare parvenite din serviciile cu plată şi
raportul lor faţă de alocările bugetare începînd din 1994 a suferit o ascensiune vertiginoasă şi
este în continuă creştere cu o tendinţă de a fi un factor dominant în finanţarea sănătăţii
publice.

Tabelul 4. Acumularea mijloacelor extrabugetare

Anul Mijloace extrabugetare,
 mln. lei

Cota parte din bugetul ocrotirii
sănătăţii, %

1994 2,3 2,45

1995 4,8 2,64

1996 14,0 7,65

1997 20,0 9,49

1998 21,2 10,01

1999 27,0 17,16

2000 58,3 32,38

2001 81,2 38,88
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În 1995, în baza Constituţiei Republicii Moldova şi a Legii ocrotirii sănătăţii Ministerul
Sănătăţii a procesul de elaborare a Pachetului de bază de servicii medicale garantate de stat,
stipulînd necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale cu plată în scopul extinderii
accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală.

În cadrul implementării asigurărilor medicale obligatorii Pachetul de bază de servicii
medicale garantate se va considera punctul de plecare pentru elaborarea Programului de
asigurare de stat.  Adoptarea pachetului de bază de servicii medicale presupune prestarea
populaţiei de către instituţiile medicale a unor servicii medicale contra plată. Volumul de
realizare a acestor servicii depinde de posibilităţile populaţiei în acoperirea cheltuielilor.

Dat fiind faptul că în instituţiile medicale nu sunt dezvoltate serviciile medicale cu
plată, 80% din plăţile actuale nu nimeresc în contabilitatea instituţiilor medicale, astfel
favorizînd economia tenebră în sistemul sănătăţii.

Studiul referitor la comportamentul asistenţei medicale relevă, că populaţia
actualmente plăteşte pentru unele servicii medicale şi anume:

• procurarea medicamentelor în staţionar – 43+2.2%;
• pentru vizita la medic – 18+1,8%;
• proceduri de diagnostic - 24+1,8%;
• alte situaţii  - 15+1,4%.
Rezultatele acestui studiu remarcă că populaţia plăteşte în mediu pentru un caz tratat de

boală – 161,9 lei, din care pentru medicamente – 142,7 lei. Se observă că în unele cazuri
populaţi are posibilitatea să suporte cheltuielile pentru anumite servicii medicale. Totodată,
pentru sporirea eficacităţii acestor surse este necesar de creat un mecanism adecvat de
evidenţă a surselor acumulate, utilizare şi control, ceea ce va contribui la sporirea accesului
populaţiei la o asistenţa medicală mai calitativă.

În ultimii ani pe piaţa serviciilor medicale se face tot mai vizibil sectorul privat sub
formă de întreprinderi individuale, unităţi medico-sanitare, puncte medicale, spitale private. În
anul 2000 în Republica Moldova funcţionau 8 spitale private cu o capacitate de 55 paturi şi
334 instituţii de ambulator unde activau 701 medici şi 402 personal medical mediu.
Bineînţeles, că majoritatea instituţiilor medicale  private sunt de profil stomatologic,
diagnostic şi fizioterapeutic şi de reabilitare, însă aceasta este un început bun pentru ca
sectorul privat să ia poziţii mai ferme pe piaţa serviciilor medicale.

Tranziţia la economia de piaţă favorizează apariţia pieţei serviciilor medicale şi a
produselor farmaceutice, care este un sistem de relaţii, formate în procesul producerii şi
circulaţiei mărfurilor medicale în scopul asigurării subiecţilor cu bunuri şi servicii medicale în
scopul îmbunătăţirii stării sănătăţii populaţiei.

Pe piaţa serviciilor medicale are loc interacţiunea “cerere-ofertă” în condiţiile
concurenţei economice.

Pentru a înţelege cum trebuie să funcţioneze piaţa serviciilor medicale trebuie de
recunoscut existenţa problemelor fundamentale la care trebuie de găsit răspunsuri:

• Ce asistenţă medicală trebuie acordată?
• Ce set de servicii medicale vor satisface mai bine necesităţile societăţii?
• Cîte servicii medicale sunt necesare?
• Ce volum din resursele existente trebuie alocat pentru activitatea practică a

medicului?
• Cine trebuie să beneficieze de asistenţa medicală?
• Care este modalitatea de distribuire a asistenţei medicale între membrii societăţii?
• Ce formă organizaţional-juridică poate fi utilizată pentru activitatea practică a

medicului?

Premisele pentru apariţia pieţei serviciilor de sănătate sunt:
• prezenţa şi multitudinea tipurilor de proprietate şi a formelor de gestiune;
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• numărul nelimitat al concurenţilor, accesul liber şi echitabil de intrare pe piaţă şi
ieşire din ea;

• accesul echitabil al tuturor instituţiilor medicale la resursele existente;
• dispunerea de către fiecare concurent (medic sau pacient) de volumul deplin de

informaţie despre piaţă (despre cererea de servicii medicale, ofertă, preţuri;
• posibilitatea de reglare şi dirijare a legităţilor pieţei în ocrotirea sănătăţii.

Dezvoltarea şi implementarea cît mai urgentă a acestor principii vor face ca piaţa
serviciilor medicale şi farmaceutice să fie în Republica Moldova o realitate. Mai avansată este
piaţa serviciilor farmaceutice, cu toate că dezvoltarea ei are un caracter haotic şi nu răspunde
întocmai cerinţelor contribuabilor. Este foarte redusă reţeaua farmaciilor de stat. Încă nu sunt
aplicate mecanismele de reglementare a pieţei farmaceutice.  Multe medicamente sunt impuse
pe piaţă, înlăturîndu-le pe cele cunoscute şi mai ieftine. Cca 10-15% din medicamente intră pe
piaţă în mod ilegal. O altă problemă foarte serioasă pentru piaţa farmaceutică sunt preparatele
medicamentoase contrafăcute, ce prezintă o primejdie majoră pentru viaţa şi sănătatea
pacienţilor. În Republica Moldova nu există o programă pentru combaterea acestui flagel al
pieţei farmaceutice care se manifestă prin:

• necesitatea pieţei farmaceutice pe an în Republica Moldova constituie cca 115 mln.
dolari SUA;

• satisfacerea pieţei este de 70-80%,  echivalentul a 85-90 mln. dolari SUA;
• importul acoperă cca 40% din necesar sau 45 mln. dolari SUA;
• producţia autohtonă de preparate farmaceutice este de 5% din volumul pieţei sau 6-7

mln. dolari SUA;
• prin ajutor umanitar piaţa este satisfăcută cu 10-15% sau cca 10 mln. dolari SUA.

Pentru susţinerea procesului de reformare a sistemului sănătăţii în Republica Moldova a
beneficiat de un credit din partea Băncii Mondiale şi de un grant al Guvernului Olandei în
sumă de 17.720 mii dolari SUA. Proiectul propus de Investiţii pentru sănătate are drept scop
ameliorarea stării sănătăţii populaţiei Moldovei şi sporirea calităţii şi eficacităţii sectorului
sănătăţii publice prin intermediul sporirii accesului oamenilor săraci la serviciile esenţiale.
Obiectivele de bază ale proiectului sînt:

• garantarea accesului la setul minim de servicii medicale;
• modernizarea serviciilor de urgenţă şi a asistenţei medicale primare;
• reducerea capacităţii excesive din cadrul sectorului sănătăţii;
• fortificarea capacităţii instituţionale a sectorului sănătăţii;
• sprijinul elaborării strategiilor de combatere a TBC şi SIDA/HIV.

Pentru a atinge aceste obiective proiectul va susţine dezvoltarea politicii sănătăţii şi
fortificarea instituţională a Ministerului Sănătăţii prin crearea unui cadru legislativ adecvat, cît
şi desfăşurarea unei campanii publice de comunicaţii, finanţarea unui program de instruire
tehnică şi managerială. Pentru a satisface necesităţile în servicii medicale ale populaţiei, un
accent sporit va fi plasat asupra elaborării şi dezvoltării asistenţei medicale primare care va
juca un rol primordial în vederea întăririi sectorului sănătăţii. La acest capitol se va procura
echipament pentru oficiile medicilor de familie, se vor reabilita clădirile oficiilor.

Creditul cît şi grantul Olandei vor fi gestionate prin intermediul Fondului de Investiţii
şi Sănătate, bazat pe un mecanism competitiv de alocare a resurselor pentru toate judeţele,
municipiul Chişinău şi investiţiile republicane.

Asistenţa medicală primară, cu aspectul ei ambulatoric, asigurată de medicii de profil
general s-a dovedit economic şi ştiinţific profitabilă prin costul său mult mai redus şi
caracterul predominant preventiv, comparativ cu asistenţa medicală specializată, foarte
actuală şi necesară, dar mult prea costisitoare.
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Programul de reformare a sectorului primar de asistenţă medicală, actualmente în
acţiune este o implementare reală a concepţiei reformării sistemului sănătăţii care conţine
sugestii şi recomandări ale grupului de experţi a Programului TACIS, specialiştilor de rang
internaţional şi a specialiştilor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

Pentru un rezultat corect actualmente se realizează acţiuni organizatorico-structurale
radicale:

1. Divizarea şi separarea complectă a sectorului primar (administrativ şi financiar) de
cel staţionar cu transformarea policlinicilor, ambulatoriilor în persoane juridice cu
conturi separate; planificarea şi distribuirea separată a surselor de către  Direcţiile
financiare locale.

2. Modernizarea programelor universitare, postuniversitare şi ale colegiilor medicale de
pregătire a specialiştilor pentru asistenţa medicală primară.

3. Dotarea minim-necesară a cabinetelor, oficiilor medicale de profil general şi a
echipelor respective.

4. Organizarea serviciilor medicale la domiciliu, folosindu-se la maximum serviciile
cadrului medical mediu, crearea noilor structuri: centre de deservire la domiciliu,
policlinici de tip “Nursing”.

Problema-cheie rămîne stimularea şi suportul financiar al celor implicaţi în asistenţa
medicală primară. O activitate cu succes a sectorului primar poate fi efectuată în condiţii de
finanţare stabilă. În conformitate cu deciziile Ministerului Sănătăţii cota financiară bugetară
ce-i revine sectorului primar constituie 35%. La etapa actuală şi în perspectivă este raţional de
a trece de la sistemul de remunerare a muncii prin salarii fixe la sistemul de remunerare a
muncii prin finanţare per capita, bazată pe numărul de pacienţi deserviţi de medicul de
familie. În aceste condiţii finanţarea sectorului primar este separat de sectorul spitalicesc şi
specializat.

Este important de menţionat, că dezvoltarea sectorului primar trebuie să fie orientat în
primul rînd la asigurarea accesului universal şi al calităţii serviciilor de sănătate, iar
modificările în sistemul de finanţare trebuie să servească ca bază în asigurarea eficacităţii
asistenţei medicale.

În contextul programului de acţiuni, concomitent cu reformarea administrativ-
teritorială a republicii, întreaga populaţie a ţării a fost repartizată în sectoare în cadrul cărora
asistenţa medicală se va oferi pe principiul medicului de profil general. Astfel, au fost create
36 centre ale Medicilor de Familie în baza fostelor policlinici raionale în oraşele-centre de
judeţe şi orăşelele foste centre raionale.

S-au creat deja Centre de Sănătate cu 2-5-10-15 cabinete ale medicilor de familie şi cu
o structură de servicii auxiliare, care activează sub egida Centrelor medicilor de familie.

În municipiul Chişinău, au fost reorganizate policlinicile pentru maturi, copii şi
consultaţiile pentru femei în policlinici teritoriale mixte, care actualmente poartă denumire de
Centre ale Medicilor de Familie.

Deci, reforma sectorului primar este o necesitate inevitabilă pentru societate, pentru
familie şi individ, care la momentul actual se cere a fi implementată accelerat.

“Prioritatea”  obţinută prin semnarea în 1994 a convenţiei cu privire la drepturile
copilului; prin participarea ţării la summitul  în interesele copiilor din 1999. Conţinutul
acestor legi internaţionale constă în următoarele:

Dezvoltarea fizică şi mintală a copiilor trebuie să devină o prioritate a societăţii, iar
mama şi copilul în spectrul de priorităţi al oricărui stat din lume sunt plasaţi pe primul loc,
independent de partidul, care se află la putere şi de starea în care se află ţara.

În Republica Moldova situaţia care s-a creat în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi
copilului a devenit îngrijorătoare şi în orice moment poate duce la situaţii excepţionale, iar
afirmaţia că sănătatea femeii este o prioritate, rămîne cu caracter declarativ la toate nivelurile.

Astfel, din numărul total al femeilor însărcinate, 60 la sută vin la maternitate cu
diferite patologii extragenitale, care se răsfrîng negativ asupra evoluţiei sarcinii şi naşterii,
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contribuind în mare măsură la complicaţii severe, gestoze, hemoragii, complicaţii septice ş.a.
În pofida faptului că dinamica mortalităţii materne este în scădere, de la 40,8 în 1995 la 27,1
la 100 000 născuţi vii în 2000, analiza a demonstrat că femeile decedate, ca regulă, chiar dacă
erau incluse în “grupe de risc”, nu au fost tratate şi sarcina a parvenit pe fon nefavorabil.

Starea nesatisfăcătoare a sănătăţii femeilor de vîrstă fertilă contribuie la morbiditatea
şi mortalitatea înaltă a nou-născuţolor. În anul precedent aproximativ 40% din nou-născuţi s-
au născut bolnavi, ceea ce contribuie la menţinerea  nivelului mortalităţii prenatale (15,2%) şi
în continuare la mortalitatea infantilă, care rămîne constantă în ultimii ani şi constituie18,3 la
1000 născuţi.

Grija adevărată faţă de mamă şi copil impune alte forme de activitate, alte tehnologii
mai eficiente, umaniste, îndreptate spre îngrijire şi comunicare, centrate pe profilaxie,
educaţie şi familie.

Complexitatea problemelor a impus elaborarea unor politici şi strategii noi în serviciul
mamei şi a copilului elucidate în programe naţionale şi ramurale:

1. Programul de peritanologie;
2. Programul de genetică medicală;
3. Programul de sănătare reproductivă şi planificare a familiei
4. Programul de alimentaţie a copilului;
5. Strategia de conduită integrată  a maladiilor la copii;
6. Programul extins de imunizări.
Nu se poate opta şi în continuare numai pe exploatarea factorului uman. Sunt necesare

investiţii concrete – atît în colaborarea mecanismelor concrete de implementare, cît şi crearea
condiţiilor de muncă a medicului de familie, inclusiv elaborarea regulamentelor, actelor
normative, standartelor şi protocoalelor de tratament etc.

Este necesar ca medicul de familie să-şi găsească subiectul său în fiecare program, mai
ales în asistenţa antinatală a fătului, tratamentului şi recuperarea sănătăţii femeii fertile din
grupa de risc, imunoprofilaxia, educaţia sanitară, îngrijirea şi tratamentul corect al copilului
bolnav în familie, problemele adolescenţilor.

Ca rezultat al crizei social-economice s-a agravat situaţia maladiilor sociale ca
narcomania, alcoolismul, tuberculoza.

Problema narcomaniei în Republica Moldova, ca şi în alte ţări, s-a acutizat brusc.
Conform datelor statistice, narcomania în Republica Moldova se răspîndeşte epidemic.
Începerea epidemiei s-a fixat în 1985.  Dacă în 1980 au fost depistate şi puse la evidenţă
numai 4 persoane cu narcomanie, în 1986 – 136 narcomani. Din 1993 pînă în 1997 numărul
lor s-a mărit cu 420%  în total, iar cei de vîrsta pînă la 18 ani se dublează fiecare doi ani.
Experienţa Dispensarului Narcologic Republican, datele epidemiologice, datele Ministerului
de Interne, constată că fiecare bolnav înregistrat cu narcomanie revine la 10 narcomani
neînregistraţi. La 01.01.2001 se aflau la evidenţă oficială – 5052 de narcomani, ponderea cea
mai mare fiind în judeţul Bălţi – 1255 cazuri sau 24,8% (conform calculelor menţionate, în
Republica Moldova sunt aproximativ 50520 narcomani).

La fel de alarmantă este şi situaţia cu rata incidenţei a alcoolismului şi psihozelor
alcoolice, care în 2000 a constituit 109.9 la 100 mii populaţie şi psihoze alcoolice 8.2 la 100
mii populaţie, care se află în permanentă creştere.

O altă maladie socială este tuberculoza, care în ţările cu nivel de dezvoltare scăzut
bîntuite de crize social-economice, şomaj, migraţie masivă a populaţiei, finanţare insuficientă
a programelor medicale devine o problemă specială a sănătăţii publice, datorită extinderii în
rîndurile populaţiei, precum şi implicaţiilor sociale şi economice.  Astfel, pe parcursul ultimei
decade a sec. XX se constată o creştere a incidenţei tuberculozei cu 53,2%,  ajungînd în anul
2000 la valoare 59,9 la 100 mii populaţie, iar în instituţiile penitenciare, morbiditatea este de
42,7  ori mai mare decît media pe ţară.  În ultimii 10 ani s-a remarcat, de asemenea creşterea
de 3,9 ori a indicelui mortalităţii, care în 2000 a constituit 19,6 la 100 mii populaţie, 70% din
cei decedaţi din cauza progresării bolii.  Conform estimăriloe experţilor O.M.S.  în probleme
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de tuberculoză care au inspectat republica, datele oficiale ar fi partea vizibilă a aisbergului,
datele reale fiind de cel puţin de două ori mai mari.

Pentru realizarea doar parţială a problemelor expuse în acest studiu despre starea
sănătăţii publice în Republica Moldova este nevoie de un suport financiar masiv. Alocaţiile
bugetare sînt la limita minimă de susţinere a sistemului sănătăţii publice.  Alocaţiile financiare
bugetare nu au un caracter stabil concret, cu destinaţii prioritare, în ramurile cu situaţii critice
ale sănătăţii publice şi în direcţiile ce au început procesul de reformă. Ele poartă un caracter
rezidual, neînsemnat, dispersat, ceea ce a dus la starea de lucru de astăzi în sistemul sănătăţii
publice.

Tabelul 5. Dinamica alocaţiilor bugetare pentru sistemul ocrotirii sănătăţii

Anul

Bugetul
sistemului de ocrotire a

sănătăţii,
mln. lei

Bugetul
Republicii Moldova,

mln. lei

Bugetul
sistemului de ocrotire a

sănătăţii,
în % din Bugetul

Republicii Moldova

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

183.000,0

210.700,0

211.787,8

157.300,0

180.046,7

213.699,9

251.997,3

1.984.700,0

2.246.500,0

2.639.900,0

2.453.900,0

3.395.600,0

3.643.000,0

3.907.400,0

9,22

9,40

8,02

6,41

5,30

5,86

6,44
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Concluzii

Starea sănătăţii populaţiei este un indice integrat al dezvoltării sociale a ţării, o
reflectare a bunăstării social-economice şi morale, un factor decisiv de influenţă asupra
potenţialului economic, cultural şi forţei de muncă a societăţii.

Menţinerea şi întărirea sănătăţii este o sarcină socială primordială a statului ce poate fi
soluţionată numai prin eforturile comune ale organizaţiilor de stat şi publice, organelor şi
instituţiilor medicale, prin colaborarea reciprocă, sporirea responsabilităţii fiecărei părţi şi
cointeresarea reală a fiecărui cetăţean în păstrarea proprii sănătăţi şi a sănătăţii publice.

În ultimul deceniu în ţară s-a creat o situaţie medico-demografică nefavorabilă.
Comparativ cu anul 1990, durata medie de speranţă de viaţă la naştere s-a  micşorat cu 1,1
ani, reprezentînd în anul 1999 pentru femei 71,0 ani, pentru bărbaţi 69,7 ani şi în mediu 67,4
ani.  S-a accentuat tendinţa scăderii dramatice a natalităţii. Comparativ cu anul 1994,
coeficientul natalităţii s-a micşorat cu 4,5%,  atingînd în anul 2001 cota de 10,0%.

Mortalitatea este în continuă creştere, rata ei fiind în anul 2001 de 11,0%. Structura
mortalităţii pe cauze de deces scoate pe primul plan mortalitatea din cauza maladiilor
cardiovasculare – 55,8%, tumori maligne – 11,2%, accidente, otrăviri şi traumatismele –
8,2%. Este foarte înaltă rata mortalităţii infantile – 16,4%.  Drept urmare, sporul natural al
populaţiei a înregistrat cota de -1,7, fiind cea mai mică în perioada postbelică. Menţionăm că
acest indicator s-a ameliorat puţin în anul 2001, avînd valoarea -1,0.  Coeficientul general al
fertilităţii a scăzut în anul 2000 pînă la 1,38, fapt ce nu asigura nici o simplă reproducerea a
populaţiei. Toate acestea, amplificate de migraţia masivă a femeelor de vîrsta fertilă, vor
impulsiona în viitor fenomenul  depopulării republicii, fapt ce va avea pe termen lung un
impact negativ asupra genofondului naţiunii. Începînd cu anul 1992, populaţia republicii se
află într-o  continuă descreştere, alcătuind în 2000 minus 0,3%.

Analizînd tendinţele medicodemografice actuale, constatăm apariţia unor modificări
structurale nefavorabile în componenţa generală de vîrstă a populaţiei: numărul copiilor şi
adolescenţilor scade, iar cel al persoanelor de vîrstă avansată şi inaptă de muncă creşte.

În perioada de după declararea independenţei, în sistemul sănătăţii s-au produs
schimbări structurale esenţiale, exprimînd perioada de trecere de la sistemul ocrotirii sănătăţii
publice (tip “Semaşco”) la un nou tip de sănătate publică bazat pe medicina de stat, medicina
prin asigure şi medicină privată, care la momentul actual încă nu s-a format definitiv, luînd
unele forme ce periclitează accesibilitatea populaţiei la serviciile medicale, gen serviciile cu
plată în instituţiile medicale de stat, care la momentul actual au ajuns la 81,2 mln. lei, ceea ce
constituie 38,0% din bugetul ocrotirii sănătăţii al Republicii Moldova, formîndu-se un mutant
al medicinei private de stat.

A scăzut numărul de spitale, proces care s-a început în 1998-1999 prin lichidarea
spitalelor de circumscripţie şi transformarea lor în centre de sănătate, preponderent în sectorul
rural. Se arestă o scădere alarmantă a numărului de medici, ajungînd la 31,3 la 10000 de
locuitori, iar în unele judeţe ca Lăpuşna, Chişinău, Cahul atingînd cote grave de 15,4; 15,9 şi
respectiv 17,0 . Situaţia cu cadrele medicale medii este şi mai alarmantă, ajungînd la cota de
70,5 la 10000 de locuitori, fapt ce pune sub semnul întrebării posibilitatea acordării asistenţei
medicale populaţiei din regiunile menţionate.

Pentru a soluţiona problemele apărute, Guvernul Republicii Moldova a adoptat un şir de
programe naţionale, însă efectele implementării acestor programe sunt minime, cauzele
principale fiind finanţărea insuficientă, lipsa suportului metodologic şi logistic al acestor
programe.
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Referitor la medicina prin asigurare, ea se află în perioada de iniţiere a procesului de
implementare şi nu poate exercita o influenţă esenţială asupra sistemului sănătăţii publice.

Din cauza acestor factori, este încă în faza iniţială piaţa serviciilor medicale, dezvoltarea
căreea însă ar putea duce la situaţia ca medicina să fie una din cele mai rentabile ramuri ale
economiei naţionale.

Este benefică implicarea organismelor internaţionale, în primul rînd al Băncii Mondiale,
în dezvoltarea reformelor din medicină prin acordarea creditelor preferenţiale şi crearea
Fondului de Investiţii în Medicină.  Este îngrijorătoare dinamica finanţării de către stat a
sănătăţii publice, scăderea finanţării de la 9,2% în anul 1996 la 6,4% din bugetul Republicii
Moldova, fapt ce agravează şi mai mult situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii.

Pornind de la faptele expuse, vom enumera factorii de bază care ar influenţa pozitiv
dezvoltarea sectorului:

• Finanţarea corespunzătoare, management şi acordare de servicii în stare să asigure
necesarul accesibil şi asistenţa la preţuri şi costuri eficiente.

• Orientarea spre asistenţa medicală primară, definind sarcinile de prevenire şi
profilaxie a maladiilor.

• Încurajarea dezvoltării sectorului privat în acordarea asistenţei medicale.
• Încurajarea pacienţilor de a participa singur la alegerea prestaţiilor medicale, libera

alegere a medicului.
• Practica abordării multisectorale, avînd susţinerea activă a persoanelor de conducere,

a autorităţilor executive, a altor organizaţii implicate, acordarea sănătăţii publice
prioritatea de bază în dezvoltarea naţiunii.

• Asigurarea cu lucrători competenţi în domeniu, cu calificarea necesară, remuneraţi
corespunzător volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate, în stare să satisfacă
pe deplin sarcina asistenţei medicale performante.

• Introducerea asigurărilor de asistenţă medicală obligatorie.
• Realizarea strategiilor şi acţiunilor în care vor spori fondurile disponibile pentru

sistemul sănătăţii publice din ambele sectoare de stat şi privat.
• Modificarea şi completarea legilor ce ţin de domeniul sănătăţii.

Acestea sunt direcţiile ce ar putea duce la o cotitură fundamentală în realizarea
reformelor,  accelerarea lor în sistemul sănătăţii publice. Implicarea cît mai eficientă a tuturor
factorilor activi ai societăţii, a structurile statale, a sectorul privat, asocietăţii  civile, a tuturor
cetăţenilor în ameliorarea sănătăţii vor opri declinul din domeniul sănătăţii publice şi îi vor
reda un rol determinant în viaţa societăţii şi în dezvoltarea integră a naţiunii.
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