Proiectul „Consolidarea
guvernării �i a dialogului
privind politicile de sănătate”
Provocări �i oportunităţi
Consolidarea sistemului de sănătate rămâne una
dintre principalele provocări, întrucât ţara se confruntă cu multiple probleme: alocările reduse �i
managementul insuficient al fondurilor pentru sănătate, inclusiv pentru investiţii capitale; mobilitatea
speciali�tilor din domeniul medical; îmbătrânirea
populaţiei �i sărăcia. În acela�i timp, pe plan global,
tehnologiile medicale se dezvoltă rapid, iar a�teptările
cetăţenilor faţă de sistemul de sănătate cresc.

Denumirea completă
a proiectului:
„Sprijin pentru consolidarea
guvernării �i a dialogului
privind politicile în sectorul
sănătăţii”
Sectorul: Sănătate
Durata: 2013-2015
Contribuţia SDC:
1 400 000 de franci
elveţieni
Bugetul total
al proiectului:
1 624 000 de franci
elveţieni
Partenerul
de implementare:
Biroul de ţară
al Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii (OMS)
în Republica Moldova
Parteneri:
•• Ministerul Sănătăţii
al Republicii Moldova
•• Instituţiile de sănătate
�i sănătate publică
din Moldova
•• Compania Naţională
de Asigurări în Medicină
•• Organizaţii
non-guvernamentale

Rezumatul proiectului
Pe parcursul ultimilor ani, sistemul de sănătate din
Republica Moldova trece printr-un proces de reforme
profunde care răspund provocărilor zilei �i se înscriu
în Politica Naţională de Sănătate (2007-2021) �i
Strategia Naţională de Dezvoltare a Sistemului de
Sănătate (2008-2017). Aceste reforme abordează
cele mai importante probleme ale finanţării sectorului de sănătate, regionalizarea �i descentralizarea
sistemului de medicină primară �i modernizarea
serviciilor de sănătate publică.
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova s-a angajat să asigure continuitatea reformelor care să aducă
mai repede tuturor cetăţenilor Republicii Moldova
servicii de sănătate mai calitative, mai accesibile �i
mai prietenoase. Pentru realizarea acestor obiective,
Ministerul Sănătăţii intenţionează să modernizeze
modul de administrare a sistemului de sănătate,
axându-se pe sporirea performanţei instituţiilor de
sănătate publică din ţară.
Acest proiect comun SDC-OMS î�i propune să răspundă solicitărilor Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova. Proiectul asigură asistenţă tehnică pentru
consolidarea procesului de coordonare a sectorului
de sănătate publică �i dezvolarea capacităţilor prin
intermediul instruirii, consultanţei, schimbului de
experienţă internaţională, precum �i prin facilitarea
dialogului �i identificarea dovezilor pentru adoptarea
unor decizii informate.

Pentru a asigura implementarea unor reforme durabile în conformitate cu politicile naţionale �i angajamentele internaţionale, domeniul principal care solicită sprijin este consolidarea capacităţii decidenţilor
�i speciali�tilor din instituţiile de sănătate publică din
ţară de a formula recomandări de politici bazate pe
dovezi în chestiuni prioritare, precum �i de a realiza
o planificare strategică, a monitoriza progresele �i
a raporta asupra implementării acestor reforme de
politici.
O altă preocupare a Ministerului Sănătăţii al
Republicii Moldova vizează gradul de pregătire a
sistemului de sănătate pentru a răspunde necesităţilor medico-sanitare publice presante. Confruntându-se cu provocări persistente legate de prevenirea �i controlul maladiilor comunicabile, sistemul
sănătăţii publice din Moldova trebuie să răspundă
necesităţii de îmbunătăţire a serviciilor de sănătate
abordând totodată incidenţa tot mai mare a maladiilor cronice necomunicabile.
Instituţionalizarea comunicării între actorii din
interiorul �i din exteriorul sectorului de sănătate va
spori transparenţa �i eficacitatea procesului de luare
a deciziilor. Dialogul continuu pe marginea politicilor
va asigura dezvoltarea permanentă a capacităţilor;
de asemenea, va duce la obţinerea sprijinului necesar pentru reforme �i schimbarea abordărilor folosite
de autorităţile responsabile, furnizorii serviciilor de
sănătate �i de lucrătorii medicali care contactează
cu populaţia. Totodată, o comunicare mai bună cu
pacienţii este indispensabilă pentru ca ace�tia să
gestioneze mai bine problemele legate de propria
sănătate.

„Ameliorarea sănătăţii publice �i
asigurarea unui sistem de sănătate centrat
pe cetăţeni – inclusiv pe resursele umane
din sectorul sănătăţii, finanţarea sănătăţii
�i consolidarea procesului de guvernare
a sistemului de sănătate – constituie
principalele domenii de intervenţie ale
Strategiei „Sănătatea 2020”.
Zsuzsanna Jakab,
Director Regional pentru Europa al OMS

Obiectivul general
A contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate, la
protecţia împotriva riscurilor financiare �i la cre�terea
satisfacţiei pacienţilor, în particular a grupurilor
vulnerabile, din mediul rural �i cu venituri reduse,
printr-o mai bună guvernare �i administrare a sistemului de sănătate.

Activităţile principale

Informaţii suplimentare:
Jarno Habicht
Biroul de Ţară OMS în Republica Moldova
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E-mail: whomda@euro.
who.int
Web: http://www.euro.who.
int/moldova

••

Realizarea unor studii �i cercetări aplicate axate
pe politicile din domeniile prioritare (de exemplu,
finanţarea sistemului de sănătate, furnizarea
serviciilor de sănătate, maladiile necomunicabile).

••

Oferirea de consultanţă specializată din partea
experţilor naţionali �i internaţionali pentru actorii
cheie în utilizarea informaţiilor �i dovezilor.

••

Desfă�urarea unor ateliere de planificare
strategică pentru instituţiile de sănătate publică,
inclusiv în monitorizarea �i evaluarea procesului
de implementare a politicilor.

••

Organizarea vizitelor de studiu în străinătate
pentru decidenţi �i manageri din sectorul de
sănătate.

••

Promovarea platformelor existente de dialog
asupra politicilor de sănătate �i organizarea unor
discuţii participatorii.

••

Consolidarea mecanismelor de coordonare
sectorială pentru implicarea partenerilor �i
asigurarea eficacităţii asistenţei oferite.

••

Oferirea de asistenţă pentru dezvoltarea
capacităţilor instituţionale (inclusiv pentru
Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de
Asigurări în Medicină, Centrul Naţional de
Sănătate Publică).

••

Diseminarea largă a informaţiilor �i constatărilor
din domeniul sănătăţii �i sistemului de sănătate,
cu utilizarea platformelor online, inclusiv site-ul
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

Beneficiarii proiectului
Profesioni�tii din sectorul sănătăţii publice, decidenţi,
furnizorii serviciilor de sănătate, manageri �i practicieni din domeniul sănătăţii, organizaţii ale societăţii civile, parteneri naţionali �i internaţionali activi în
sectorul sănătăţii, populaţia Republicii Moldova.

