Proiectul „Contribuţie la
Componenta de Sănătate
a Programului SMPI”

Denumirea completă
a proiectului:
Contribuţie la Programul de
Susţinere a Măsurilor de Promovare a Încrederii (SMPI)
– Promovarea încrederii în
sectorul de sănătate al regiunii transnistrene a ţării
Sectorul: Sănătate
Durata: noiembrie 2013 –
octombrie 2015
Bugetul total
al Programului SMPI:
14 859 000 de franci
elveţieni
Donatorii principali:
•• Uniunea Europeană (UE)
•• Programul Naţiunilor Unite

pentru Dezvoltare (PNUD)
Contribuţia SDC la
componenta de sănătate:
1 432 000 de franci
elveţieni
Parteneri de implementare:
•• Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare
(PNUD)
•• Reprezentanţa UNICEF în
Moldova
•• Biroul de Ţară al
Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii (OMS) în
Republica Moldova

Rezumatul proiectului

Provocări �i oportunităţi

Programul UE-PNUD „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii (SMPI)” are drept scop asigurarea
dezvoltării economice �i sociale a comunităţilor locale
�i consolidarea încrederii dintre oamenii de pe ambele
maluri ale râului Nistru prin oferirea de suport tehnic
�i financiar unor iniţiative locale comune în domeniul
protecţiei mediului, dezvoltării business-ului, societăţii
civile �i serviciilor de sănătate.

Sistemul de sănătate al regiunii transnistrene a ţării
care deserve�te peste 500 000 de persoane nu a
fost reformat din cauza insuficienţei finanţării bugetare �i izolării. În prezent, asistenţa medicală din
regiune resimte atât necesitatea unor tehnologii noi,
de cadre medicale calificate �i speciali�ti în sănătatea publică bine instruiţi, cât �i nevoia de aliniere la
standardele internaţionale în domeniul sănătăţii.

Componenta de sănătate a Programului SMPI susţine
dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală maternă
�i neonatală din regiune având la bază principiul
schimbului de expertiză între ambele maluri ale râului
Nistru.

Elaborat astfel încât să se axeze pe cooperarea
tehnică în domeniul sănătăţii, proiectul abordează
nevoile concrete de dezvoltare ale sectorului de
asistenţă medicală maternă �i neonatală, contribuind, de asemenea, la consolidarea încrederii între
oamenii de pe ambele maluri ale râului Nistru prin
crearea de legături între comunităţi, promovarea
parteneriatelor dintre instituţiile �i asociaţiile medicale de pe ambele maluri �i prin crearea unor platforme de interacţiune dintre actorii implicaţi în sectorul sănătăţii.

În timpul fazei precedente a programului, au
fost reabilitate �i echipate cu utilaj modern două
centre perinatale la Tiraspol �i Bender. Prin intermediul unor schimburi de experienţă între cele două
maluri, speciali�tii din domeniul sănătăţii au învăţat
cum să administreze un sistem de asistenţă medicală
perinatală conform standardelor internaţionale.
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare �i Cooperare
(SDC) a susţinut, începând cu anul 2005, procesul de
modernizare �i regionalizare a sistemului de asistenţă
medicală perinatală în Republica Moldova, contribuind
la o reducere semnificativă a mortalităţii �i morbidităţii
infantile. Luându-�i angajamentul să sprijine în continuare sănătatea mamei �i copilului, SDC s-a asociat componentei de sănătate a Programului SMPI privind-o
ca pe o oportunitate pentru extinderea reformelor în
sistemul perinatal de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Graţie primelor rezultate pozitive obţinute până în
prezent �i angajamentului partenerilor de a sprijini
în continuare modernizarea sistemului perinatal din
regiunea transnistreană a ţării, proiectul dispune
de potenţialul necesar pentru a aduce o schimbare
însemnată în acest domeniu. Locuitorii de pe ambele
maluri ale râului Nistru vor obţine acces la mai multe
informaţii de sănătate, la asistenţă perinatală �i
servicii de imunizare de calitate mai înaltă, mai
apropiate de domiciliu.

„A investi în sănătatea mamei �i copilului
înseamnă bunăstare pentru toţi. Ne
bucură faptul că împreună cu partenerii
no�tri vom contribui, prin intermediul
acestui proiect, nu doar la îmbunătăţirea
calităţii serviciilor medicale, dar �i la un
viitor mai bun pentru cetăţenii de pe
ambele maluri ale râului Nistru”.
Nicola Harrington-Buhay,
Coordonator Rezident ONU �i Reprezentant
Permanent PNUD în Republica Moldova

Obiectivul general al proiectului

Abordare
La această etapă a proiectului, componenta de
sănătate a Programului SMPI aplică o abordare mai
cuprinzătoare a sectorului de sănătate a mamei
�i copilului de pe ambele maluri ale râului Nistru.
Regionalizarea serviciilor presupune diferite niveluri
de asistenţă medicală �i un sistem de referire care
funcţionează bine. Prin urmare, principalele intervenţii urmăresc fortificarea capacităţilor centrelor
perinatale de a oferi servicii de sănătate mai calitative la fiecare nivel de asistenţă.
Centrele perinatale din regiune care se ocupă de
cazurile cu risc moderat vor beneficia de echipamente moderne pentru acordarea de asistenţă
medicală perinatală, pediatrică �i de urgenţă.
Pentru a asigura calitatea asistenţei oferită la acest
nivel, cadrele medicale vor fi instruite în utilizarea
tehnologiilor avansate �i aplicarea practicii bazate
pe dovezi. La fel, ace�tia vor obţine cuno�tinţe �i
abilităţi de respectare a noilor protocoale �i ghiduri
cu privire la sarcină, asistenţă post-natală, obstetrică
�i neonatologie.

Mai multe informaţii :
Doina Munteanu
Manager de portofoliu
Dezvoltare locală �i regională
�i promovarea măsurilor de
încredere, PNUD
Tel.: (+373 22) 22 00 45 ext. 218
E-mail:
doina.munteanu@undp.org
Web: http://www.undp.md/
projects/Transnistria.shtml
Urmăriţi-ne pe Facebook:
http://facebook.com/
Podurideincredere

Totodată, consolidarea sistemului de referire va
permite personalului medical din regiunea transnistreană a ţării să beneficieze, în caz de necesitate, de
consultaţii la distanţă de la echipe de experţi �i să
asigure transportarea femeilor însărcinate cu risc înalt
de pierdere a sarcinii, a nou-născuţilor prematuri,
cu greutate mică la na�tere la un nivel superior de
asistenţă.
Furnizarea continuă a unor servicii perinatale de
înaltă calitate în regiune presupune, de asemenea,
dezvoltarea capacităţilor autorităţilor responsabile
�i a managerilor în domeniul sănătăţii de a planifica �i monitoriza performanţa sistemului perinatal,
dar �i de a sensibiliza publicul referitor la asistenţa
ante-natală, îngrijirea nou-născutului �i beneficiile
imunizării.

Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală maternă �i neonatală mai calitative, bazate pe
dovezi �i cost-eficiente, inclusiv la servicii perinatale
�i de imunizare în regiunea transnistreană a ţării.

Activităţile principale
••

Dotarea centrelor perinatale cu echipamentul
medical necesar pentru a asigura furnizarea unor
servicii de asistenţă medicală perinatală
�i de imunizare de calitate înaltă.

••

Instruirea cadrelor medicale �i speciali�tilor în
domeniul perinatal în ceea ce prive�te acordarea
de asistenţă antenatală, la na�tere, postnatală �i
imunizarea, inclusiv cu utilizarea echipamentelor
noi.

••

Dezvoltarea abilităţilor managerilor de instituţii
în planificarea, implementarea �i evaluarea
intervenţiilor cost-eficiente, bazate pe dovezi,
la toate nivelele de asistenţă perinatală.

••

Includerea componentei de asistenţă perinatală
în formarea profesională continuă la nivel
regional.

••

Organizarea schimburilor profesionale în
domeniul practicilor avansate �i standardelor
de sănătate.

••

Crearea �i implementarea unui sistem de
evaluare a calităţii serviciilor de sănătate oferite
femeilor �i nou-născuţilor.

••

Realizarea unor acţiuni de sensibilizare
pentru femeile însărcinate �i familiile lor în
ceea ce prive�te sarcina, asistenţa antenatală
�i postnatală, precum �i referitor la beneficiile
imunizării.

Beneficiarii proiectului
Practicieni din domeniul sănătăţii, furnizori de servicii
de asistenţă medicală, autorităţi medicale locale �i
regionale, instituţii educaţionale în domeniul sănătăţii, femei de vârstă reproductivă �i copii, populaţia
din regiune.

