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PROGRAM  RAIONAL 

de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 

 

I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI 
 

1. În prezent conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (în 

continuare - OMS) și Federației Internaționale de Diabet (în continuare - FID), 

diabetul zaharat reprezintă una dintre cele mai stringente probleme ale 

secolului al XXI-lea, fiind o povară pentru sistemul de sănătate atît la nivel 

internațional, cît și național. Datele statistice demonstrează creşterea continuă a 

numărului de pacienți cu diabet zaharat astfel încît conform FID numărul total 

de persoane cu diabet în 2015 a fost de 415 mln, iar către anul 2040 va atinge 

cifra de 642 mln și încă 318 mln de persoane adulte sînt înregistrate cu 

alterarea toleranței la glucoză, persoane ce comportă un risc înalt de dezvoltare 

a diabetului zaharat în viitorul apropiat. 

2. Semnificaţia socială a diabetului zaharat constă în faptul că maladia 

duce la o invalidizare şi letalitate precoce a populaţiei apte de muncă, prin 

apariția complicaţiilor cronice tardive: microangiopatii (retinopatia, nefropatia și 

neuropatia), macroangiopatii (infarctul miocardic acut, accidentele vasculare 

cerebrale, amputarea membrelor inferioare). 

3. Diabetul zaharat reprezintă și o problemă economică atît a sistemului 

de ocrotire a sănătății, cît și a pacientului și a familiei acestuia din cauza 

tratamentelor costisitoare ale diabetului, precum și a complicațiilor cronice ale 

acestuia. Costurile asociate diabetului zaharat sînt determinate de serviciile de 

sănătate (diagnostic, tratament), pierderea productivității și dizabilităților 

determinate de complicațiile cronice la vîrsta aptă de muncă. Astfel, diabetul 

zaharat este o povară a individului bolnav, a familiei acestuia, precum și a 

sistemului de sănătate național. Conform rapoartelor din diferite țări, cheltuielile 

pentru un pacient diabetic sînt aproximativ de 2-3 ori mai mari decît la un 

pacient nediabetic. În rapoartele a peste 80% de țări se specifică că acestea 

cheltuiesc pentru persoanele cu diabet zaharat de la 5% la 20% din cheltuielile 

pentru sănătate. 

4. Conform datelor OMS, hiperglicemia se plasează pe locul 3 în topul 

factorilor de risc pentru mortalitatea prematură, după hipertensiunea arterială și 

fumat. Datele prezentate de IDF Atlas 2016 demonstrează că în anul 2015 au 

fost înregistrate circa 5 mln de decese din cauza diabetului zaharat la 

persoanele cu vîrsta cuprinsă între 20 și 79 de ani, ceea ce constitue 

echivalentul cu un deces la fiecare 6 secunde din cauza diabetului. Diabetul 

zaharat reprezintă 14,5% din 



totalul deceselor globale la această vîrstă. Circa 46,6% de decese sînt 

determinate în perioada apta de muncă, pînă la 60 de ani, din cauza diabetului 

zaharat. 

5. Luînd în considerare situația dramatică în sistemul sănătății în 

privința diabetului zaharat, Adunarea Generală a ONU a emis, în 2006, o 

Rezoluție despre necesitatea unificării forțelor tuturor țărilor în lupta contra 

diabetului zaharat, prin aprobarea, la nivel regional, a programelor naționale de 

prevenire și control al diabetului zaharat. Astfel, în Republica Moldova au fost 

aprobate programe naționale care presupuneau o depistare activă a pacienților 

cu diabet cu scopul reducerii poverii acestei patologii asupra sistemului de 

sănătate și a persoanei în particular. 

6. Conform Anuarului statistic prezentat de către Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale se observă o creștere semnificativă a numărului 

persoanelor cu diabet zaharat, care practic s-a dublat în ultimii 10 ani. 

Tabela Nr.1 Incidența și prevalența diabetului zaharat 

în Republica Moldova, pentru anii 2004-2015 
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  2015 2014 2012 2010 2008 2006 2004 

         

Diabet 

zaharat total 

Număr total 90392 83884 71588 60936 51951 45845 38819 

la 10 000 din 

populaţie 

254,3 235.9 201,1 171,1 137,2 127,9 107,7 

diabet 

zaharat           la 

adulţi 

Număr total 90023 83554 71246 60586 51571 45452 38464 

la 10 000 din 

populaţie 

314,1 292 250,9 215,9 186,2 164 141,2 

diabet 

zaharat la 

copii 

număr total 369 330 342 350 380 393 355 

la 10 000 din 

populaţie 

5,4 4,7 4,8 4,6 4,7 4,8 4,0 

IN
C

ID
E

N
Ț
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Diabet 

zaharat total 

Număr total 10387 9151 8954 7726 6330 6828 6026 

la 10000 din 

populaţie 

29,2 25,7 25,2 21,7 17,7 19 16,7 

diabet 

zaharat           la 

adulţi 

Număr total 10318 9083 8897 7678 6243 6772 5933 

la 10 000 din 

populaţie 

36 31,7 31,3 27,4 22,5 24,4 21,8 

diabet 

zaharat           la 

copii 

Număr total 69 68 57 74 87 56 93 

la 10 000 din 

populaţie 

1,0 1,0 0,9 0,6 1,1 0,7 1,1 

 

  În raionul Călărași, preponderent în aceiași perioadă (a. 2004-2015), conform 

analizei în dinamica multianuală se atestă o tendință de creștere a cazurilor noi 

depistate de diabet zaharat inclusiv creșterea prevalenței de aproximativ 7 ori.   

Total la evidență au fost înregistrați, în raion, pînă în a.2015 cca 1700 

pacienți, dintre care 1692 fiind diagnosticați la maturi iar 8 cazuri la copii. Cel mai 

mare număr de pacienți au fost înregistrați caz nou  în anul 2013- 234 cazuri (ce 

constituie 37,3%) dintre care 4 cazuri la copii. Practic de 6 ori mai mult comparativ 

cu 55 cazuri înregistrate în anul 2004, (tab. Nr.2 Incidența și prevalența diabetului 

zaharat în raionul Călărași , pentru anii 2004-2017). 

  
 

 



Tabela Nr.2 Incidența și prevalența diabetului zaharat 

în raionul Calarasi , pentru anii 2004-2017 
 

ANII 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
201

1 
201

2 
2013 

201

4 
2015 

201

6 
2017 

Diabet 

zaharat 

total 
769 805 906 952 980 1010 1108 

117

3 
131

4 
1452 

152

6 
1656 

179

2 
1923 

Prevale

nţa  
la 10 mii 

loc. 

94,9 99,9 112,8 119,1 123,3 127,6 140,3 
148,

8 
167,
0 

184,9 
195,

0 
212,6 

230,
9 

249,0 

Media 

RM 
 

107,7 121,2 127,9 137,2 145,5 154,3 171,1 
201,

1 
201,

1 
224,8 

235,

9 
254,3 

273,

2 
295,1 

Adulţi 
 

764 797 896 944 974 998 1097 
106

3 
130

4 
1429 

151

9 
1649 

178

4 
1919 

Prevale

nţa  
la 10 mii 

loc. 

125,6 129,9 144,4 157,7 161,9 164,6 179,8 
189,

2 
210,

6 
231,2 

243,

8 
265,4 

288,

2 
311,2 

Media 

RM 
141,2 157,1 164,0 177,5 186,2 196,0 215,9 

237,

3 
250,

9 
279,2 

292,

0 
314,1 

336,

9 
363,4 

Adolesc

enţi şi 

copii 
5 8 10 8 6 12 11 10 10 13 7 7 8 7 

Prevale

nţa  
la 10 mii 

loc. 

2,5 4,2 5,5 4,0 3,1 6,5 6,1 5,8 6,0 8,0 4,4 4,4 5,1 2,6 

Media 

RM 
 

4,0 4,6 4,8 4,0 4,7 4,6 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 5,4 5,8 6,3 

 
Dinamica numărului de bolnavi cu diabet zaharat caz nou  după categorie de vîrstă  

şi incidenţa generală prin diabet zaharat 
 raionul Calarasi  anii 2004-2017 

ANII 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Diabet 

zaharat 

total 
55 93 94 113 121 112 163 163 177 234 145 230 223 233 

Incidenţa  
La 10 mii 

loc. 
6,8 11,5 11,7 14,1 15,2 14,1 20,6 20,7 22,5 29,8 18,5 29,5 28,7 30,2 

Media RM 
16,7 17,8 19,0 19,3 17,7 19,8 21,7 25,7 25,2 28,3 25,7 29,2 30,1 30,2 

Adulţi 
54 92 92 113 121 109 163 162 175 230 145 229 221 233 

Incidenţa 
la 10 mii 

loc. 
8,9 15,0 14,8 18,9 20,1 18,0 26,7 26,4 28,3 37,0 23,3 36,9 35,7 37,8 

Media RM 
21,9 22,9 24,4 24,9 22,5 25,1 27,4 32,2 31,3 35,1 31,7 36,0 36,9 37,1 

Adolescenţi 

şi copii 
1 1 2 0 0 3 0 1 2 4 0 1 2 0 



Incidenţa 
la 10 mii 

loc. 
0,5 0,5 1,1 0 0 1,6 0 0,6 1,2 2,5 0 0,6 1,3 0 

Media RM 
1,1 0,9 0,7 0,8 1,1 1,0 0,6 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 

 

 

 

Pe lîngă indicatorii intensivi de calcul ai diabetului zaharat, anual au 

fost monitorizați și indicatorii extensivi în dependență de tipurile de diabet, 

grupul țintă, maladiile concomitente inclusiv și tratamentul la care au fost 

supuși acești pacienți.  

Retrospectiv, analizînd situația în raionul Călărași observăm că 

numărul bolnavilor cu diabet zaharat manifest a fost maximal în anul 2017, 

înregistrîndu-se cca 1923 cazuri absolute, practic dublu comparativ cu anii 

precedenți(în a.2010 s-au înregistrat 1108 cazuri). Incidența cazurilor de 

diabet zaharat indică că predomină multianual înregistrarea cazurilor de diabet 

de Tip 2, preponderent la adulți. 

 

7. Factorii de risc nutriţionali, precum consumul excesiv de grăsimi 

saturate şi grăsimi trans, zaharuri şi sare, consumul redus de fructe şi legume, 

precum şi inactivitatea fizică au devenit cauzele principale pentru povara 

diabetului zaharat de tip 2. În Republica Moldova 56% din populație sînt 

supraponderali, iar 22,9% dintre persoane sînt obeze, proporţia femeilor obeze 

fiind de 1,6 ori mai mare decît cea a bărbaţilor. Circa o treime din populație 

consumă produse alimentare procesate cu conținut sporit de sare, iar 66,6% –mai 

puțin de 5 porții de fructe și/sau legume. De asemenea, 12,3% dintre persoane 

au glicemia bazală ridicată, iar 29,4% au colesterolul total ridicat. Patru din 

zece persoane au tensiunea arterială ridicată și doar 23,8% dintre aceștia se 

află sub medicație pentru hipertensiune arterială. 

8. Complicațiile cronice ale diabetului zaharat reprezintă cauza 

principală a dizabilităților, reduc calitatea vieții și contribuie la mortalitatea 

prematură a persoanelor. În ultimii ani în Republica Moldova nu au fost 

colectate date statistice despre structura complicațiilor diabetului zaharat, 

astfel încît nu este cunoscut numărul real al pacienților cu complicații cronice 

(retinopatia, nefropatia, neuropatia) şi cu complicații acute (hipoglicemia, 

cetoacidoza), precum și numărul de amputații ale membrelor inferioare. 

9. Cheltuielile reale determinate de spitalizările pacienților, zilele de 

incapacitate de muncă, precum și tratamentul de durată al complicațiilor nu 

pot fi evaluate în prezent. 

10.Luînd în considerare consecințele diabetului gestațional asupra 

sănătății mamei și a fătului este obligatoriu efectuarea screeningului la toate 

femeile însărcinate și monitorizarea riguroasă a tuturor pacientelor cu 

diagnostic confirmat. Actualmente numărul cazurilor de diabet gestațional nu 

este cunoscut. 

11. Accesul la asistența medicală primară este acordat tuturor 

persoanelor (indiferent dacă sînt sau nu sînt asigurate), însă povara 

tratamentului diabetului zaharat este doar pe seama medicilor endocrinologi, 

iar medicii de familie sînt limitați în prescrierea tratamentului 



hipoglicemiant, din cauza calificării insuficiente în domeniul diabetologiei.  

12. Pentru un management optim în domeniul tratamentului diabetului 

zaharat, în special de tipul 2, este necesară delimitarea funcțiilor între medicul 

de familie, asistenta medicală și medicul endocrinolog, astfel încît medicul de 

familie să fie responsabil de screeningul și diagnosticul diabetului gestațional 

și cel de tip 2, precum și de inițierea tratamentului cu antidiabetice orale și 

screeningul complicațiilor, iar medicul endocrinolog să fie responsabil de 

coordonarea tratamentului, în special al pacienților cu diabet de tip 1 și cei cu 

diabet de tip 2, transferați la insulinoterapie. 

13. Informarea insuficientă a persoanelor cu factori de risc pentru 

dezvoltarea diabetului și a pacienților cu diabet zaharat necesită implicarea 

asistentelor medicale în informarea și educarea pacienților.  

14. Metodele de screening ale diabetului zaharat impune o revizuire a 

metodologiei cu includerea anchetării și stratificării riscurilor pentru diabet. 

15. Tratamentul cu insulină umană şi cel cu analogi de insulină sînt 

asigurate tuturor pacienților cu diabet zaharat, indiferent dacă sînt sau nu sînt 

asigurate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar 

dispozitivele de administrare (seringi, penuri, ace) sînt achiziționate în totalitate 

de către pacienți, ceea ce contribuie adesea la erori și complicații 

postinjecționale.  În prezent este foarte importantă asigurarea cu dispozitive de 

administrare (penuri și ace): 100% în grupul copiilor și al adolescenților, 

femeilor cu diabet în perioada sarcinii, precum și a persoanelor cu retinopatie 

proliferativă avansată; și în proporție de 50% - cu seringi pentru restul 

categoriilor de pacienți aflați la tratamentul cu insulină.  

16. Cunoscut faptul că succesul tratamentului pacientului cu diabet 

zaharat depinde foarte mult de nivelul de control al acestuia și necesită 

aprovizionarea pacienților cu glucometre, teste și lancete. Aprovizionarea 

obligatorie cu toate resursele de autocontrol este necesară copiilor și 

persoanelor cu diabet zaharat de tip 1, în proporție de 100% (copii, adolescenți 

și femei însărcinate cîte 5 teste pe zi, adulți - 3 teste pe zi) și pacienților cu 

diabet zaharat de tip 2 aflați la insulinoterapie, în proporție de 50% (cîte 3 teste 

pe zi). Persoanele cu diabet zaharat de tip 2 aflate la tratament cu antidiabetice 

orale să fie aprovizionate cu 10 teste pe lună. 

17. O barieră în prestarea serviciului de control al diabetului zaharat în 

Republica Moldova este lipsa personalului medical specializat și accesul limitat 

al specialiștilor din domeniu la instruiri privind aplicarea tehnologiilor 

moderne. În țară nu sînt suficienți medici specialiști care sunt pregătiţi în 

conduita complicațiilor cronice ale diabetului (cardiologi, nefrologi, neurologi, 

chirurgi, ortopezi). De asemenea, se resimte lipsa de educatori și medici 

nutriționiști.  

18. Personalul medical mediu care ar trebui implicat în educarea 

pacienților cu diabet, are acces limitat la instruirile din centrele de înaltă 

performanță. În prezent lipsesc materiale educaționale unificate pentru 

persoanele cu diabet zaharat din Republica Moldova. 

19. La nivel de asistență medicală primară nu este disponibil personal 

medical pentru îngrijiri paliative a pacienților cu diabet și dizabilități 

(neurologice, vasculare și postamputaționale). 

20. În domeniul îngrijirilor paliative nu există cooperare dintre 



instituțiile medicale, societatea civilă și serviciile de asistență socială pentru 

soluționarea problemelor complexe ale pacienților cu diabet și cecitate, 

pacienților cu consecințe ale accidentelor vasculare cerebrale și cardiace, 

amputații. Îngrijitorii și pacienții cu diabet nu dispun de utilaj gratuit pentru 

îngrijire (scaune cu rotile, echipamente ortopedice și de fixare, pansament 

pentru escare).   

21. Lipsa cooperării dintre medicii de familie, medicii endocrinologi și 

alţi specialişti (oftalmologi, neurologi, nefrologi, cardiologi, chirurgi) antrenați 

în acordarea asistenței medicale pacientului cu diabet, creează dificultăți în 

sistematizarea și raportarea complicațiilor cronice.  



II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

22. Obiectivul general al Programului raional de prevenire şi control al 

diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 (în continuare – Program 

raional) constă în reducerea poverii diabetului zaharat în raionul Călărași 

prin implementarea unui program eficace, centrat pe pacient, cu implicare 

socială, în conformitate cu resursele disponibile. 

 

23.Obiective specifice: 

Obiectiv specific 1. Asigurarea unui management eficient al Programului 

raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021; 

Obiectiv specific 2. Optimizarea metodelor de prevenire primară a 

diabetului zaharat; 

Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea măsurilor de prevenire secundară a 

diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicațiilor cronice, stoparea 

progresiei acestora prin tratament adecvat și oferirea metodelor de reabilitare;  

Obiectiv specific 4. Ameliorarea asistenței medicale femeilor însărcinate 

cu diabet (gestațional sau preexistent sarcinii); 

Obiectiv specific 5. Asigurarea cu resurse suficiente (umane, 

medicamentoase, tehnice și financiare); 

  



III. ACȚIUNELE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE 

24. Prezentul Program raional stabilește următoarele acțiuni pentru 

realizarea obiectivelor identificate. 

 

Obiectiv specific 1. Asigurarea unui management eficient al 

Programului raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru 

anii 2018-2021 

Acțiuni _____________________ Motivație ___________  Indicatori 

1.1. Asigurarea activităţii 

structurii de coordonare a 

Programului raional 

Prezența unui conducător va optimiza 

coordonarea și va determina o mai bună 

răspundere pentru implementarea 

programului 

Desemnarea 

conducătorului 

Programului  raional de 

prevenire și control al   

diabetului zaharat 

pentru anii 2018-2021 

1.2. Convocarea ședințelor 

pentru evaluarea 

Programului raional (o dată 

la 6 luni) 

Prezentarea și analiza rezultatelor 

raportate la fiecare 6 luni va permite 

evaluarea precoce a punctelor slabe și 

va oferi posibilitatea de a influența 

unele verigi pînă la finele Programului 

pentru         obținerea rezultatelor 

preconizate 

Desfășurarea 
întîlnirilor 

Obiectiv specific 2. Optimizarea metodelor de prevenire primară a 

diabetului zaharat 

Acțiuni | Motivație | Indicatori 

Subobiectiv 2.1. Reducerea cu 10% a numărului de persoane cu risc înalt de dezvoltare a 

diabetului zaharat și diminuarea cu 5% a prevalenței diabetului zaharat către anul 2021 

 

2.1.1. Activități de prevenire a 

diabetului zaharat prin reducerea 

factorilor de risc comportamentali 

în populația generală (conform 

Programului raional privind 

controlul alcoolului pentru anii 

2012-2020, Programului raional de 

de prevenire şi control al bolilor 

netransmisibile pentru anii 2017-

2020, Programul raional privind 

controlul tutunului pentru anii 

2018-2021  și Programului raional 

de promovare a sănătăţii pentru anii 

2017-2020) cu informarea anuală la 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale 

Studiile clinice realizate în 

domeniul diabetologiei 

demonstrează că diabetul zaharat 

poate fi prevenit prin reducerea 

sau eliminarea factorilor de risc 

modificabili (factori determinați 

de stilul de viață - obezitatea, 

inactivitatea fizică, dieta 

nesănătoasă, consumul nociv de 

alcool și de tutun, precum și de 

patologiile asociate -dislipidemia, 

patologiile cardiovasculare) 

Număr de rapoarte 

privind implementarea 

programelor naționale 

sinergice cu diabetul 

zaharat; populație cu 

risc înalt; populație cu 

risc 

2.1.2. Instituirea Şcolii de diabet de 

pe lîngă Agenția Națională de 

Sănătate Publică 

 Şcoală creată 



Subobiectiv 2.2. Sporirea depistării precoce a diabetului zaharat 

2.2.1. Screeningul efectuat prin 

chestionare a 80% din populație cu 

vîrsta de peste 40 de ani, pînă în 

2021 

Screeningul este o activitate 

complexă și costisitoare, de aceea 

se propune la prima etapă de a 

aplica metoda de chestionare 

pentru stratificarea riscului de 

dezvoltare a diabetului zaharat și 

evidențierea persoanelor care au 

necesitate stringentă pentru 

aplicarea metodelor de screening 

de laborator. Stratificarea 

grupelor de risc va permite 

reducerea cheltuielilor pentru 

investigațiile de laborator 

Populație supusă 

screeningului; populație 

țintă 

2.2.2. Screeningul diabetului zaharat, 

testul oral de toleranță la glucoză 

(TOTG) la minimum 80% dintre 

persoanele cu risc înalt, pînă în 2021 

Număr de persoane cu 

risc înalt de dezvoltare a 

diabetului zaharat cărora 

li s-a efectuat testul oral 

de toleranță la glucoză; 

număr total de persoane 

cu risc înalt de dezvoltare 

a diabetului zaharat 

2.2.3. Acoperirea cu intervenții 

scurte a 70% din populația cu risc de 

dezvoltare a diabetului zaharat, 

conform  Protocolului clinic național, 

pînă în 2021 

Comunicarea, informarea și 

educarea populației și a tuturor 

prestatorilor de servicii de 

sănătate privind măsurile de 

prevenire a diabetului zaharat și 

consecințelor acestuia 

Număr de persoane cu 

risc de dezvoltare a 

diabetului zaharat 

supuse intervențiilor 

scurte; număr total de 

persoane cu risc de 

dezvoltare a diabetului 

zaharat 

2.2.4. Organizarea activităților de 

sensibilizare și comunicare privind 

prevenirea factorilor de risc în cadrul     

Zilelor  mondiale ale diabetului,  

obezității, conform calendarului 

stabilit 

Raport anual elaborat și 

prezentat; număr de 

activități organizate; 

număr de participanți 

 
Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea măsurilor de prevenire secundară a 

diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicațiilor cronice, stoparea 

progresiei acestora prin tratament adecvat și oferirea metodelor de reabilitare 
 

Acțiuni            |         Motivație            |              Indicatori 

Subobiectiv 3.1. Asigurarea accesului pacienților la metode de control al diabetului și 

screeningul complicațiilor cronice 

3.1.1. Aprecierea anuală a 

hemoglobinei glicozilate la 

70% din populație 

Hemoglobina glicozilată  este 

marcherul compensării diabetului 

zaharat care trebuie să fie testată la 

toți pacienții cu diabet zaharat pentru       

aprecierea eficienței tratamentului la 

fiecare 3 luni pînă la normalizare, 

indicînd momentul de intensificare a 

terapiei hipoglicemiante 

Număr de persoane cu cel 

puțin o determinare a 

hemoglobinei glicozilate; 

număr de persoane cu 

diabet zaharat 

3.1.2.Testarea hemoglobinei 

glicozilate la 70% dintre 

pacienții cu diabet zaharat 

tratați cu insulină minimum 

de 2 ori pe an 

Număr de persoane tratate 

cu insulină cu cel puțin 2 

determinări ale 

hemoglobinei glicozilate; 

număr total de persoane 

tratate cu insulină 

3.1.3.Determinarea anuală a 

LDL-colesterolului 

(lipoproteide cu densitate 

joasă) la 70% din populația 

cu diabet zaharat 

Lipoproteidele cu densitate joasă 

reprezintă factorii aterogeni care 

intensifică  riscul cardiovascular la 

persoanele cu diabet zaharat 

Număr de persoane cu 

LDL-colesterol măsurat; 

populație totală cu diabet 

zaharat 



3.1.4. Efectuarea anuală a 

screeningului nefropatiei la 

70% din populația cu diabet 

zaharat 

Persoanele cu diabet necesită 

efectuarea anuală a screeningului 

complicațiilor renale, pentru 

diagnosticarea precoce ale acestora 

și prevenirea evoluției spre stadiile 

finale ale insuficienței renale cronice 

care impune tratament prin dializă 

renală 

Număr de persoane cărora 

li s-a efectuat screeningul 

nefropatiei; populație totală 

cu diabet zaharat 

3.1.5. Efectuarea anuală a 

screeningului retinopatiei la 

50% din populația cu diabet 

zaharat 

Evaluarea oftalmologică anuală permite     

diagnosticul timpuriu al afectării vaselor        

retiniene cu prevenirea cecității 

Număr de persoane cu 

diabet zaharat cărora li s-a 

efectuat screeningul 

retinopatiei; populație 

totală cu diabet zaharat 

3.1.6. Efectuarea 

screeningului pentru 

depistarea piciorului 

diabetic a 80% dintre 

pacienții cu diabet 

zaharat  

Afectarea piciorului diabetic la 

pacienții cu diabet zaharat este o 

problemă importantă, deoarece 

reprezintă cauza cea mai frecventă a 

amputațiilor membrelor, de aceea se   

solicită screeningul piciorului diabetic 

Număr de pacienți cu 

diabet zaharat la care s-a 

efectuat screeningul 

piciorului diabetic; 

populație totală cu diabet 

 

Obiectiv specific 4. Ameliorarea asistenței medicale femeilor însărcinate cu diabet 

(gestațional sau preexistent sarcinii) 
 

Acțiuni          |       Motivație            |           Indicatori 

Subobiectiv 4.1. Reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestațional către anul 2021 

4.1.1. Efectuarea  Număr de femei însărcinate 

screeningului a 100%  cărora li s-a efectuat screeningul 

dintre femeile însărcinate  pentru diabet zaharat; număr total 

pentru identificarea  de femei însărcinate 

diabetului gestațional   

Subobiectiv   4.2. Asigurarea asistenței medicale calitative femeilor cu diabet  zaharat 

preexistent sarcinii 

4.2.1. Garantarea Diabetul zaharat preexistent Număr de femei însărcinate cu 

accesului a 100% dintre sarcinii în cazul compensării diabet zaharat care au acces la 

femeile însărcinate cu insuficiente contribuie la 5 teste pe zi; număr total de femei 

diabet zaharat preexistent progresarea complicațiilor însărcinate cu diabet zaharat 

la o îngrijire adecvată cronice și prezintă riscuri 

severe pentru viața 

pacientelor 

 

 

 

  

 



      Obiectiv specific 5: Asigurarea cu  resurse suficiente (umane, medicamentoase, tehnice și financiare) 

Acțiuni Motivație Indicatori 

Subobiectiv 5.1. Creșterea răspunderii personalului calificat prin instruiri şi recrutări 

5.1.2. Instruirea a cel puțin 2 

educatori în diabet dintre 

asistentele   medicale în cadrul 

centrelor de sănătate și centrului de 

sănătate publică 

 Număr de centre de sănătate care 

au cel puțin 2 asistenți medicali 

instruiți; număr total de centre de 

sănătate 

5.1.3. Instruirea a 60% din personalul     

medical (medici de familie, asistente 

medicale, ginecologi, endocrinologi, 

oftalmologi, cardiologi) 

 Număr de personal medical 

instruit; număr total de personal 

medical din grupul ţintă 

 

Subobiectiv  5.2. Asigurarea garantată a persoanelor cu diabet zaharat cu tratament 

farmacologic în funcție de necesitățile acestora 

5.2.1. Aflarea a 80% dintre persoanele    

cu diabet zaharat la tratament cu 

metformină 

 Număr de pacienți cu diabet 

zaharat aflați la tratament cu 

metformină (2g pe zi); populație 

cu diabet zaharat 

5.2.2. Asigurarea a 50% dintre 

pacienții cu diabet zaharat cu 

antiagregante 

 Număr de pacienți cu diabet 

zaharat asigurați cu antiagregante; 

populație cu diabet zaharat 

5.2.3. Asigurarea a 80% dintre 

pacienții cu diabet zaharat cu 

medicamente hipotensive 

 Număr de pacienți cu diabet 

zaharat asigurați cu preparate 

hipotensive; populație cu diabet 

zaharat cu tensiunea arterială 

majorată 

Subobiectiv 5.3. Asigurarea persoanelor cu diabet zaharat cu diverse dispozitive pentru 

autocontrol și tratament 

5.3.1. Asigurarea accesului a 100% 

dintre copiii pînă la 18 ani cu 5 

teste pe zi 

 Număr de copii cu diabet zaharat 

asigurați cu 5 teste pe zi; număr 

total de copii cu diabet zaharat 

5.3.2. Asigurarea a 100% dintre 

femeile însărcinate (cu diabet 

preexistent și gestațional) cu 5 teste 

pe zi 

 Număr de femei însărcinate (cu 

diabet preexistent și gestațional) 

asigurate cu 5 teste pe zi; număr 

total de femei însărcinate (cu 

diabet gestațional şi preexistent) 

5.3.3. Asigurarea a 100% dintre 

persoanele tratate cu insulină (regim 

bazal-bolus) cu teste pentru 

autocontrol, în  număr de 100 de teste 

pe lună 

 Număr de pacienți tratați cu 

insulină (regim bazal-bolus) 

asigurați cu 100 de teste pe lună; 

număr total de pacienți tratați cu 

insulină (regim bazal-bolus) 

5.3.4. Asigurarea persoanelor   cu 

diabet zaharat de tip 1 asiguraţi cu 

analogi de insulină 

 Număr de pacienţi cu diabet zaharat 

de tip 1 asiguraţi cu analogi de 

insulină; număr total de pacienţi cu 

diabet zaharat de tip 1 



5.3.5. Asigurarea a 80%  dintre 

persoanele tratate cu antidiabetice 

orale (ADO), cu  teste pentru 

autocontrol, în număr de 100 de teste 

pe an 

 Număr de persoane cu diabet 

zaharat tratate cu antidiabetice 

orale asigurate cu 100 de teste pe 

an; număr total de persoane cu 

diabet zaharat tratate cu 

antidiabetice orale 

5.3.6. Asigurarea a 100% dintre 

copii și femei însărcinate cu 

glucometre 

 Număr de copii și femei 

însărcinate asigurate cu 

glucometre; număr total de copii 

și femei însărcinate 

5.3.7. Asigurarea a 50% dintre 

pacienții aflați la tratament  cu 

insulină  (regim bazal-bolus)  cu 

glucomentre 

 Număr de pacienți aflați la 

tratament cu insulină (regim 

bazal-bolus) asigurați cu 

glucometre; număr total de 

pacienți aflați la tratament cu 

insulină (regim bazal-bolus) 

Subobiectiv 5.4. Fortificarea capacităților de diagnostic precoce la nivel raional 

5.4.1. Crearea condițiilor în 

centrele raionale pentru aprecierea 

microalbuminuriei, creatininei, 

hemoglobinei glicolizate, LDL-

colesterolului la 70% dintre 

pacienții cu diabet zaharat 

 Număr de centre ale medicilor de 

familie care pot aprecia 

microalbuminuria, creatinina, 

hemoglobina glicolizată, LDL-

colesterolul; număr total de centre 

de sănătate 

 

IV. ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE 

25. Prezentul Program raional va fi implementat pe parcursul anilor 2018-

2021 în conformitate cu planul de acțiuni stipulat în anexa nr. 2. 

26. La mijlocul termenului de realizare a Programului raional se va efectua 

evaluarea intermediară, iar la sfîrşitul implementării Programului raional – 

evaluarea finală. 

 

V. RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTARE 

27. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program raional 

este Centrul de Sănătate Publică (raionul Calarasi), IMSP Spitalul raional Calarasi, 

IMSP Centrele de Sănătate inclusiv OMF și CS autonome, Administrația Publică 

Locală.  

28. În procesul de implementare a prezentului Program raional, autorităţile 

responsabile vor colabora cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”, Biroul Național de Statistică, organizaţii neguvernamentale, 



precum şi cu parteneri internaţionali de dezvoltare. 

VI. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR 

29. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezentul Program raional se va efectua 

din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute anual în aceste scopuri în 

bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 

bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în fondurile 

organizaţiilor internaţionale. 

VII. REZULTATELE SCONTATE ȘI INDICATORI DE PROGRES 

30. Rezultatele așteptate în urma implementării prezentului Program raional 

către anul 2021: 

1) reducerea cu 5% a prevalenței diabetului zaharat; 

2) reducerea cu 10% a incidenței diabetului zaharat; 

3) reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestațional; 

4) reducerea cu 20% a numărului de complicații cronice ale diabetului zaharat 

(amputații, nefropatie, retinopatie). 

31. Indicatorii obiectivului specific 1: 

Indicatori de proces: 

1) desemnarea conducătorului Programului raional de prevenire și control al 

diabetului zaharat pentru anii 2018-2021; 

2) desfășurarea întîlnirilor. 

32. Indicatorii obiectivului specific 2: 

Indicatori de proces: 

1) număr de rapoarte privind implementarea programelor raionale sinergice cu 

diabetul zaharat; 

2) şcoală creată; 

3) populație supusă screeningului; populație țintă; 

4) număr de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat cărora li s-

a efectuat testul oral de toleranţă la glucoză; număr total de persoane cu risc înalt de 

dezvoltare a diabetului zaharat; 

5) număr de persoane cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat informate; 

număr total de persoane cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat; 

6) raport anual elaborat și prezentat; număr de activități organizate; număr de 

participanți; 

33. Indicatorii obiectivului specific 3: 

Indicatori de proces: 

1) număr de persoane cu diabet zaharat cu cel puțin o determinare a 

hemoglobinei glicolizate; număr de persoane cu diabet zaharat; număr de persoane 

tratate cu insulină cu cel puțin 2 determinări ale hemoglobinei glicolizate; număr 

total de persoane tratate cu insulină; 



2) număr de persoane cu diabet zaharat cu LDL-colesterol măsurat; populație 

totală cu diabet zaharat; 

3) număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s-au efectuat screeningul 

nefropatiei; populație totală cu diabet zaharat; 

4) număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s-au efectuat screningul 

retinopatiei; populație totală cu diabet; 

5) număr de pacienți cu diabet zaharat cărora li s-a efectuat screeningul 

piciorului diabetic; populație totală cu diabet zaharat. 

Indicatori de rezultat: 

1) număr de persoane cu diabet zaharat cu LDL-colesterol >3,4 mmol/l (ultima 

valoare din anul curent); număr de persoane care au efectuat LDL-colesterol în anul 

curent; 

2) număr de persoane cu diabet zaharat cu tensiunea arterială >140/90 mmHg 

(valoarea medie în ultimele 3 luni); număr total de persoane cu diabet zaharat cu 

tensiunea arterială majorată în anul curent; 

34. Indicatorii obiectivului 4: 

Indicatori de proces: 

1) număr de femei însărcinate cărora li s-au efectuat screeningul pentru diabet 

zaharat; număr total de femei însărcinate; 

2) număr de femei însărcinate cu diabet zaharat care au acces la 5 teste pe zi; 

număr total de femei însărcinate cu diabet zaharat. 

35. Indicatorii obiectivului 5:      

Indicatori de proces: 

1) număr de centre de sănătate care au cel puțin 2 asistenți medicali instruiți; 

număr total de centre de sănătate; 

2) număr de personal medical instruit; număr total de personal medical din 

grupul țintă; 

3) număr de medici de familie, endocrinologi, asistente medicale; 

4) număr de pacienți cu diabet zaharat aflați la tratament cu metformină (2 gr 

pe zi); populaţie cu diabet zaharat; 
 

5) număr de pacienți cu diabet zaharat de tip 1 asigurați cu analogi de insulină; 

număr total de pacienți cu diabet zaharat de tip 1; 

6) număr de pacienți cu diabet zaharat asigurați cu antiagregante; populație cu 

diabet zaharat; 

7) număr de pacienți cu diabet zaharat asiguraţi cu hipolipemiante; populație 

cu diabet zaharat; 

8) număr de pacienți cu diabet zaharat asigurați cu preparate hipotensive; 

populație cu diabet zaharat cu tensiunea arterială majorată; 

9) număr de copii cu diabet zaharat asigurați cu 5 teste pe zi; număr total de 

copii cu diabet zaharat; 

10)număr de femei însărcinate (cu diabet preexistent și gestațional) asigurate 

cu 5 teste pe zi; număr total de femei însărcinate (cu diabet preexistent și gestațional); 

11)număr de pacienții tratați cu insulină (regim bazal-bolus) asigurați cu 100 de 



teste pe lună; număr total de pacienți tratați cu insulină (regim bazal-bolus); 

12)număr de persoane cu diabet zaharat tratate cu antidiabetice orale asigurate 

cu 100 de teste pe an; număr total de persoane cu diabet zaharat tratate cu 

antidiabetice orale; 

13)număr de copii și femei însărcinate asigurate cu glucometre; număr total de 

copii și femei însărcinate; 

14)număr de pacienți aflați la tratament cu insulină (regim bazal-bolus) 

asigurați cu glucometre; număr total de pacienți aflați la tratament cu insulină (regim 

bazal-bolus); 

15)număr de centre ale medicilor de familie care pot aprecia microalbumineria, 

creatinina, hemoglobina glicolizată, LDL-colesterolul; număr total de centre de 

sănătate; 

16)număr de centre în care a fost implementată monitorizarea glicemică 

continuă; 

17)număr de centre de diabet create (la nivel terțiar). 

IX. PROCEDURI DE RAPORTARE ȘI EVALUARE 

36. Evaluarea prezentului Program raional se efectuează de către Consiliul 

raional de comun cu specialiștii Centrului de Sănătate Publică (raionul Călărași) în 

conformitate cu Planul raional, în baza indicatorilor și obiectivelor conținute în 

Program și în Planul de acțiuni. 

37. Prevederile prezentului Program raional sînt valabile şi obligatorii 

pentru toate instituţiile medico-sanitare, indiferent de statutul juridic, care vor 

respecta integral cadrul normativ şi vor furniza date necesare evaluării activităţii. 



Anexa nr. 2 
la Decizia Consiliului raional 
Criuleni nr.   din 2018 

PLAN DE ACŢIUNI 
privind implementarea Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat 

 pentru anii 2018-2021 

Obiectiv  general.  A reduce povara generală a diabetului zaharat în raionul Calarasi prin implementarea unui program eficace, centrat pe 
pacient, cu implicare socială, în conformitate cu resursele disponibile 

 
 

Nr. Obiective Termen Responsabili Parteneri Costurile implementării, mii lei Indicatori de 

crt. Acţiuni specifice    de 

realizare 
pentru 

implementare 

 2018 2019 2020 2021 Total monitorizare 

1                             2                               3                           4 5 6 7                  8                  9                 10                        11 

COORDONAREA PROGRAMULUI      

Obiectiv specific 1. Asigurarea unui management eficient al Programului raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 

2018-2021 

 

1.1. Asigurarea activităţii 

structurii de coordonare a 

Programului raional 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Desemnarea conducătorului 
Programului raional de 
prevenire și control al 
diabetului zaharat pentru anii 
2018-2021 

1.2. Convocarea ședințelor 
pentru evaluarea 
Programului raional  
(o dată la fiecare 6 luni) 

Anual 

(la 

fiecare 

6 luni) 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Desfășurarea întîlnirilor 



Obiectivul specific 2. Optimizarea metodelor de prevenire primară a diabetului zaharat. 

Subobiectiv 2.1. Reducerea cu 10% a numărului de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat și diminuarea cu 5% a prevalenței diabetului zaharat către anul 2021 

2.1.1. Activități de prevenire a 
diabetului zaharat prin 
reducerea factorilor de 

risc comportamentali în 
populația generală 
(conform Programului 
raional privind controlul 
alcoolului pentru anii 
2012-2020, Programului 
raional de de prevenire şi 
control al bolilor 
netransmisibile pentru 
anii 2017-2020, 
Programul raional privind 
controlul tutunului pentru 

anii 2018-2021  și 
Programului raional de 
promovare a sănătăţii 
pentru anii 2017-2020) cu 
informarea anuală la 
Ministerul Sănătăţii, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Anual CSP 
( raionul Călărași), 
IMSP SR Călărași, 

IMSP CS raionale, 
autoritățile 
administrației 

publice locale; 

Ministerul 
Sănătății, Muncii 
și Protecției 

Sociale, 
Compania 
Naţională de 
Asigurări în 
Medicină, 
Agenția Națională 
pentru Sănătate 
Publică 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de rapoarte privind 
implementarea 
programelor raionale 

sinergice cu diabetul 
zahart 

 

Subobiectiv 2.2. Sporirea depistării precoce a diabetului zaharat    

2.2.1. Screeningul efectuat prin 

chestionare a 80% din 
populație cu vîrsta de peste 
40 de ani, pînă în 2021 

Anual IMSP CS, IMSP 

SR Călărași 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Populație supusă 

screeningului; populație 

țintă 



2.2.2. Screeningul diabetului 
zaharat, testul oral de 
toleranță la glucoză 

(TOTG) la minimum 
80% dintre persoanele cu 
risc înalt, pînă în 2021 

Anual IMSP CS, IMSP 
SR Călărași 

Ministerul 
Sănătății, 
Muncii și 

Protecției 
Sociale, 
Compania 
Naţională de 
Asigurări în 
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane cu risc 
înalt de dezvoltare a 
diabetului zaharat cărora li s-

au efectuat testul oral de 
toleranță la glucoză; număr 
total de persoane cu risc 
înalt de dezvoltare a 
diabetului zaharat 

 

2.2.3. Organizarea activităților 

de sensibilizare și 
comunicare privind 

prevenirea factorilor de 

risc în cadrul Zilelor 

mondiale ale diabetului, 

obezității, conform 

calendarului stabilit. 

Anual CSP raionul 
Călărași), 
IMSP SR Călărași, 
IMSP CS raionale, 
autoritățile 

administrației 

publice locale; 

Ministerul 
Sănătății, Muncii 
și Protecției 
Sociale, 
Compania 
Naţională de 
Asigurări în 
Medicină  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Raport anual elaborat și 

prezentat; număr de 

activități organizate; 

număr de participanți 

 

2.2.5. Organizarea 

evenimentelor științifice, 
atelierelor de lucru, 
conferințelor în domeniul 
prevenirii și controlului 
diabetului zaharat 

Anual CSP  

( raionul Călărași), 
IMSP SR Calarasi, 
IMSP CS raionale, 
autoritățile 
administrației 
publice locale; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 
și Protecției 
Sociale, 
Compania 
Naţională de 
Asigurări în 
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Raport anual elaborat și 

prezentat; număr de 
activități organizate; 
număr de participanți 

Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea măsurilor de prevenire secundară a diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicațiilor cronice, stoparea progresiei 

acestora prin tratament adecvat și oferirea metodelor de reabilitare 

 

Subobiectiv 3.1. Asigurarea accesului pacienților la metode de control al diabetului și screeningul complicațiilor cronice 



3.1.2. Testarea hemoglobinei 
glicolizate la 70% dintre 
pacienții cu diabet zaharat 
tratați cu insulină 
minimum de 2 ori pe an 

Anual IMSP CS, 
IMSP SR  
Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane tratate 
cu insulină cu cel puțin 2 
determinări ale 
hemoglobinei glicolizate; 
număr total de persoane 

tratate cu insulină 

3.1.3. Determinarea anuală a 

LDL-colesterolului 

(lipoproteide cu 

densitate joasă) la 70% 

din populația cu diabet 

zaharat 

Anual IMSP CS,  
IMSP SR  
Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane cu 

diabet zaharat cu LDL-
colesterol măsurat; 
populație totală cu diabet 
zaharat 

3.1.4. Efectuarea anuală a 

screeningului nefropatiei la 

70% din populația cu 

diabet zaharat 

Anual IMSP CS,  
IMSP SR  

Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane cu 

diabet zaharat cărora li s-

au efectuat screeningul 

nefropatiei; populație 

totală cu diabet zaharat 

3.1.5. Efectuarea anuală a 

screeningului 

retinopatiei la 70% din 

populația cu diabet 

zaharat 

Anual IMSP CS,  

IMSP SR 
Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane cu 

diabet zaharat cărora li s-

au efectuat screningul 

retinopatiei; populație 

totală cu diabet zaharat 

3.1.6. Implementarea 
modelului unic de 

evaluare a riscului 
cardiovascular 
individual, prin 
utilizarea diagramei de 
risc HeartScore   la 
minimum 80% dintre 
persoanele cu diabet 
zaharat 

2021 IMSP CS,  
IMSP SR 

Călărași 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de persoane cu 
diabet zaharat cărora li s-a 

determinat riscul 
cardiovascular prin 
utilizarea diagramei de 
risc HeartScore; număr 
total de persoane cu diabet 
zaharat 
 
 
 

3.1.7. Efectuarea screeningului 
pentru depistarea 

piciorului diabetic la 80% 

dintre pacienții cu diabet 

zaharat 

2021 IMSP CS 
IMSP SR 
Călărași 

Ministerul 
Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu 
diabet zaharat cărora li s-a 

efectuat screeningul 

piciorului diabetic; 

populație totală cu diabet 

zaharat 



 

Obiectiv specific 4. Ameliorarea asistenței medicale femeilor însărcinate cu diabet (gestațional sau preexistent sarcinii)  

Subobiectiv 4.1. Reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestațional către anul 2021    

4.1.1. Efectuarea screeningului a 

100% dintre femeile 
însărcinate pentru 

identificarea diabetului 

gestațional 

Anual IMSP CS,  
IMSP SR 
Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină 

 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale, 
Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de femei însărcinate 

cărora li s-a efectuat 
screeningul pentru diabet 

zaharat; număr total de 

femei însărcinate 

 

Subobiectiv 4.2. Asigurarea asistenței medicale calitative femeilor cu diabet preexistent 

4.2.1. Garantarea accesului a 
100% dintre femeile 
însărcinate cu diabet 
zaharat preexistent la o 
îngrijire adecvată 

Anual IMSP CS,  
IMSP SR 
Călărași 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină 

 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale, 
Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină  
IMSP SR 

Criulen 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de femei însărcinate 
cu diabet zaharat care au 
acces la 5 teste pe zi; număr 
total de femei însărcinate cu 
diabet zaharat 

Obiectiv specific 5. Asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamentoase, tehnice și fin anciare)   



 

Subobiectiv 5.2. Asigurarea garantată a persoanelor cu diabet zaharat cu tratament farmacologic în funcție de necesitățile acestora  
 

5.2.1. Aflarea a 80% dintre 
persoanele cu diabet 
zaharat la tratament cu 
metformină 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale, 

Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu diabet 
zaharat aflați la tratament cu 
metformină (2 gr pe zi); 
populație cu diabet zaharat 

5.2.2. Asigurarea a 50% dintre 

pacienții cu diabet zaharat 

cu antiagregante 

Anual APL 
APL 
IMSP SR  
Călărași 

IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu diabet 

zaharat asigurați cu 

antiagregante; populație cu 

diabet zaharat 

5.2.3. Asigurarea a 40% dintre 

pacienții cu diabet 

zaharat cu hipolipemiante 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

 
 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu diabet 

zaharat asiguraţi cu 

hipolipemiante; populație cu 

diabet zaharat 

5.2.4. Asigurarea a 80% dintre 
pacienții cu diabet zaharat 
cu medicamente 
hipotensive 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu diabet 
zaharat asigurați cu preparate 
hipotensive; populație cu diabet 
cu tensiunea arterială majorată 



 

5.2.5. Actualizarea permanentă a 
listelor de medicamente și 
înregistrarea grupelor noi 

de preparate conform 
ghidurilor internaționale 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 

IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  

Sociale,Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Listă anual actualizată a 
medicamentelor care pot fi 
utilizate în diabetul zaharat 

 

Subobiectiv 5.3. Asigurarea aistenței medicale calitative  

                femeilor cu diabet preexistent 

t cu tratament farmacologic în funcție de necesitățile acestora 

 

5.3.1. Asigurarea accesului a 
100% dintre copiii pînă la 
18 ani la  5 teste pe zi 

 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de copii cu diabet 
zaharat asigurați cu 5 teste pe 
zi; număr total de copii cu 
diabet zaharat 

5.3.2. Asigurarea a 100% dintre 
femeile însărcinate (cu 
diabet preexistent și 
gestațional) cu 5 teste pe zi 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 

IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  

Sociale,Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  

Sociale,Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  

Sociale,Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de femei însărcinate (cu 
diabet preexistent și 
gestațional) asigurate cu 5 teste 
pe zi; număr total de femei 

însărcinate (cu diabet 
gestațional și preexistent) 

5.3.3. Asigurarea a 100% dintre 
persoanele tratate cu 
insulină (regim bazal-bolus) 
cu teste pentru autocontrol, 
în număr de 100 de teste pe 

lună 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 
Naţională de  

Asigurări în  
Medicină 

48000 51000 53000 55000 207000 Număr de pacienți tratați cu 
insulină (regim bazal-bolus) 
asigurați cu 100 de teste pe 
lună; număr total de pacienți 
tratați cu insulină (regim bazal-

bolus) 

 



5.3.4. Asigurarea persoanelor cu 

diabet zaharat de tip 1 cu 

analogi de insulină 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 
Naţională de  

Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienți cu diabet 
zaharat de tip 1 tratați cu 
analogi de insulină 

5.3.5. Asigurarea a 80% dintre 
persoanele tratate cu 
antidiabetice orale (ADO) 
cu teste pentru 
autocontrol, în număr de 

100 de teste pe an 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 
Naţională de  

Asigurări în  
Medicină 

160000 162000 164000 166000 652000 Număr de persoane cu diabet 
zaharat tratate cu antidiabetice 
orale asigurate cu 100 de teste 
pe an; număr total de persoane 
cu diabet zaharat tratate cu 

antidiabetice orale 

5.3.6. Asigurarea a 100% 
dintre copii și femei 
însărcinate cu 
glucometre 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 

Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de copii și femei 
însărcinate asigurate cu 
glucometre; număr total de 
copii și femei însărcinate 

 

5.3.7. Asigurarea a 50% dintre 
pacienții aflați la 
tratament cu insulină 
(regim bazal-bolus) cu 
glucomentre 

Anual APL 
IMSP SR  
Călărași 
IMSP CS 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 
Naţională de  
Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de pacienților aflați la 
tratament cu insulină (regim 
bazal-bolus) asigurați cu 
glucometre; număr total de 
pacienți aflați la tratament cu 
insulină (regim bazal-bolus) 

 

 

Subobiectiv 5.4. Fortificarea capacităților de diagnostic precoce la nivel raional 

 

     



5.4.1. Crearea condițiilor în 

centrele raionale pentru 

aprecierea 

microalbuminuriei, 

creatininei, hemoglobinei 

glicolizate, LDL-

colesterolului la 70% 

dintre pacienții cu diabet 
zaharat 

Anual APL 
 

Ministerul  
Sănătății,Muncii  
și Protecției  
Sociale,Compania 
Naţională de  

Asigurări în  
Medicină 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Număr de centre ale medicilor 
de familie care pot aprecia 
microalbuminuria , creatinina, 
hemoglobina glicolizată, LDL-
colesterolul; număr total de 

centre de sănătate 

Total: 208.000 213.000 217.000 221.000 859.000 lei 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Deciziei Consiliului raional Calarasi privind Programul raional de 

prevenire şi control al diabetului zaharat pentru ani i 2018-2021 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Diabetul zaharat reprezintă una din cele mai stringente probleme ale 

secolului XXI, fiind o povară pentru sistemul de sănătate atît pe plan global, 

internaţional cât şi naţional. Datele statistice demonstrează creşterea continuă a 

numărului de pacienţi cu diabet zaharat astfel încât conform IDF numărul total de 

persoane cu diabet în 2015 a fost de 415 milioane, iar către anul 2040 va atinge 

cifra de 642 mln şi încă 318 milioane de persoane adulte sunt înregistrate cu 

alterarea toleranţei la glucoza, persoane ce comportă un risc înalt de dezvoltare a 

diabetului zaharat în viitorul apropiat. 

În pofida faptului conştientizării problemei, a măsurilor de prevenţie a 

diabetului zaharat tip 2 şi a noilor tehnologii în diagnosticul şi tratamentul 

persoanelor cu diabet zaharat tip 1 şi tip 2, numărul anual de pacienţi este în 

continuă creştere. 

Diabetul zaharat reprezintă şi o problemă economică atât a sistemului de 

ocrotire a sănătăţii cât şi a pacientului şi a familiei acestuia din cauza tratamentelor 

costisitoare atât a diabetului cât şi a complicaţiilor cronice ale acestuia. Costurile 

asociate diabetului zaharat sunt determinate de serviciile de sănătate (diagnostic, 

tratament), pierderea productivităţii şi dizabilităţilor determinate de complicaţiile 

cronice la vârsta aptă de muncă. Astfel diabetul zaharat reprezintă o povară a 

individului .bolnav, a familiei acestuia, precum şi a sistemului de sănătate naţional. 

Conform rapoartelor din diferite ţări, cheltuielile pentru un pacient diabetic par a fi 

de 2-3 ori mai mari decât la un pacient nediabetic. Se estima că în anul 2015 circa 

11,6% din cheltuielile din sănătate să fie preconizate pacienţilor cu diabet zaharat. 

Din rapoartele survenite de la peste 80% de ţări acestea cheltuie pentru persoanele 

cu diabet de la 5% la 20% d in cheltuielile pentru sănătate. 

Diabetul zaharat şi complicaţiile sale reprezintă una din cauzele principale de 

deces şi în Republica Moldova, ocupând locul VII în structura mortalităţii în anul 

2015. Conform datelor prezentate în Anuarul Statistic al Ministerului Sănătăţii 

mortalitatea din cauza diabetului zaharat în anul 2014 era de 10,6, cu o creştere în 

2015 până la 11,5 cazuri la 100.000 populaţie. La momentul actual nu sunt date 

relevante despre structura cauzelor de deces a persoanelor cu diabet zaharat 

(complicaţii acute sau cronice ale diabetului). 

Lipsa cooperării între medicii de familie, medicii endocrinologi şi de alte 

specialităţi (oftalmologi, neurologi, nefrologi, cardiologi, chirurgi etc) antrenaţi în 

acordarea asistenţei medicale pacientului cu diabet, crează  dificultăţi în 

sistematizarea şi raportarea complicaţiilor cronice. Acestea impun crearea unui 

registru al pacienţilor cu diabet zaharat pentru a avea posibilitatea de a raporta 

datele epidemiologice concrete.  



Principalele prevederi şi elementele noi ale proiectului 

Obiectivul general al programului constă în reducerea poverii diabetului 

zaharat în raionul Călărași prin implementarea unui program eficace, centrat 

pe pacient, cu implicare socială, în conformitate cu resursele disponibile. 

Programul raional va avea o structură complexă pentru o mai bună 

implementare şi coordonare. 

Obiective specifice: 

Obiectivul 1: Asigurarea unui management eficient al Programului raional. 

Obiectivul 2: Optimizarea metodelor de prevenţie primară a diabetului zaharat: 

Obiectivul 3: Îmbunătăţirea măsurilor de prevenţie secundară a diabetului 

zaharat prin diagnosticarea precoce a complicaţiilor cronice, stoparea 

progresiei acestora prin tratament adecvat şi oferirea metodelor de reabilitare: 

Obiectivul 4: Ameliorarea asistenţei medicale femeilor însărcinate cu diabet 

(gestaţional sau preexistent sarcinii): 

    Obiectivul 5: Asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamente, tehnice şi 

financiare) pentru realizarea obiectivelor propuse. 

 

Rezultatele scontate 

Rezultatele aşteptate în urma implementării Programului către anul 2021: 

1) Reducerea prevalenței diabetului zaharat cu 5%; 

2) Reducerea cu 10% a numărului persoanelor cu risc înalt de dezvoltare a 

diabetului; 

3) Reducerea incidenţei diabetului zaharat cu 10%; 

4) Reducerea incidenţei diabetului gestaţional cu 10%; 

5) Reducerea numărului de complicaţii cronice ale diabetului (amputaţii, 

nefropatie, retinopatie) cu 20%; 

6) Reducerea cu 20% a mortalităţii persoanelor cu diabet zaharat prin boli 

cardiovasculare. 

Obţinerea acestor rezultate presupune implicarea Autorităţilor Publice de la toate 

nivelele de conducere centrale cît şi teritoriale pentru a asigura implementarea 

intervenţiilor stabilite în Program pentru reducerea poverii cauzate de diabetul 

zaharat. 

 

 


