Sprijin acordat Centrului
de Simulare din Moldova

Denumire completă:
Sprijin acordat Departamentului Sănătatea Mamei
�i Copilului din cadrul
Centrului Universitar
de Simulare în Instruirea
Medicală al Universităþii de
Stat de Medicină �i Farmacie „Nicolae Testemiþanu”
din Republica Moldova

Descriere generală

Sector:
Sănătatea mamei
�i a copilului

În scopul asigurării unei cre�teri permanente a
calităţii serviciilor medicale în domeniul sănătăţii
mamei �i a copilului, SDC a răspuns la solicitarea
Universităţii de Stat de Medicină �i Farmacie „Nicolae Testemiţanu” de a asista procesul de instituţionalizare a educaţiei medicale inovatoare bazate pe
instruirea prin simulare.

Durata:
2013-2015
Buget:
1,200,000 franci elveþieni
Parteneri:
•• Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
•• Ministerul Sănătăţii al

Republicii Moldova
•• Delegaţia Uniunii

Europene în Republica
Moldova
•• Organizaţia Mondială a

Sănătăţii (OMS)

Pe parcursul ultimilor opt ani, SDC a sprijinit
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în eforturile de reformare a sectorului sănătăţii mamei
�i a copilului, acordând asistenţă tehnică pentru
modernizarea �i regionalizarea serviciilor de asistenţă medicală în perinatologie, urgenţa pediatrică
�i sănătatea reproductivă.

Proiectul SDC se axează pe dezvoltarea Departamentului Sănătăţii Mamei �i a Copilului a Centrului de Simulare care urmează să fie creat în cadrul
Universităţii de Medicină �i Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”. Proiectul oferă nu doar echipament
de instruire prin simulare, ci �i sprijină dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice precum şi elaborarea programelor de instruire �i a suportului
metodologic.
Ca rezultat, studenţii la medicină încadraţi în studii
universitare �i postuniversitare, precum �i medicii
practicieni din sectorul spitalicesc �i medicina primară din întreaga ţară vor avea posibilitatea să-�i
dezvolte deprinderile practice �i să-�i ridice calificarea participând la cursuri de instruire bazate pe
simulare în domeniul urgenţelor obstetrice, ginecologice, neonatale �i pediatrice.

Acest proiect este parte integrantă a unei iniţiative
mai ample, susţinută de către Uniunea Europeană
�i OMS care vizează crearea Centrului de simulare cu departamente de formare în medicina de
urgenţă, anesteziologie �i terapie intensivă, discipline terapeutice �i medicina de familie, chirurgia
mini-invazivă, �i sănătatea mamei �i a copilului în
cadrul Universităţii de Stat de Medicină �i Farmacie
din Moldova.

Probleme �i oportunităţi
Cauzele mortalităţii neonatale �i materne sunt adesea atribuite factorilor umani cum ar fi lacunele
de cuno�tinţe �i deprinderi în situaţii de urgenţă.
Dovezile arată că instituţiile medicale situate în
zonele rurale �i urbane mici se confruntă cu probleme considerabile în furnizarea unor servicii de
calitate în urgenţe obstetrice �i neonatale din cauza
lipsei acute de speciali�ti calificaţi.
Medicii de familie �i asistenţii medicali, în special
din zonele rurale, care sunt responsabili pentru
supravegherea femeilor însărcinate �i a nou-născuţilor, au mai puţine oportunităţi de a dobândi
abilităţi practice în domeniul urgenţelor obstetrice
�i neonatale.
Preocuparea majoră a învăţământului medical din
Moldova este faptul că programele de instruire
pentru studiile universitare �i postuniversitare nu
satisfac pe deplin cerinţele în cre�tere de îmbunătăţire a competenţelor medicilor speciali�ti. În mod
special, instruirea pentru cazuri de urgenţă necesită
mai multe activităţi practice, acces direct la cazuri
clinice, lucru greu de realizat practic în timpul orelor de instruire stabilite.

În prezent, printre priorităţile reformei sistemului
de sănătate din Moldova se numără îmbunătăţirea
siguranţei pacienţilor �i asigurarea accesului la servicii medicale de calitate populaţiei, inclusiv grupurilor social vulnerabile �i marginalizate.

••

Elaborarea suportului metodologic pentru
instruirea medicală bazată pe simulare �i implementarea instrumentelor moderne de evaluare a
calităţii procesului de instruire.

••

Dotarea Departamentului Sănătatea Mamei
�i Copilului al Centrului de simulare cu echipamentele necesare instruirii prin simulare, inclusiv
cu manechine de fidelitate înaltă, programe a
Pacientului Virtual etc.

“Pentru a asigura un sistem de sănătate
eficient, instruirea medicală ar trebui
să fie aliniată la cele mai noi standarde educaţionale �i să răspundă în
Beneficiarii proiectului
permanenţă nevoilor de sănătate ale
Studenţi din anul 4-6 de studii, rezidenţi în medipopulaţiei.”
cina de familie, obstetrică �i ginecologie, pediatrie �i
Ion Ababii,
rector al Universităţii de Stat de Medicină �i Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

Scopul general
De a contribui la îmbunătăţirea învăţământului
medical �i, pe termen lung, la sporirea calităţii �i
siguranţei serviciilor medicale a mamei �i copilului
în Republica Moldova, inclusiv la nivelul asistenţei
medicale primare în zonele rurale, prin introducerea unor tehnologii moderne de instruire în urgenţe
obstetrice, ginecologice, neonatale �i pediatrice.

Activităţile principale

Informaţii suplimentare:
Rodica Gramma
Departamentul Relaţii
Externe �i Integrare
Europeană
Universitatea de Stat de
Medicină �i Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
Tel: + 373 22 200 340
Email:
rodica.gramma@gmail.com
Pagina web: www.usmf.md

••

Identificarea nevoilor de instruire a speciali�tilor
în domeniul sănătăţii, inclusiv a celor care
lucrează la nivelul asistenţei medicale primare.

••

Elaborarea modulelor de instruire bazate pe
simularea medicală �i integrarea acestora în programele studiilor universitare, postuniversitare �i
de formare continuă.

••

Acordarea sprijinului pentru instruirea personalului academic în cadrul unor centre internaţionale
de expertiză.

••

Organizarea cursurilor locale de formare a formatorilor pentru cadrele didactice ale Centrului
de simulare.

neonatologie; medici de familie �i medici speciali�ti
din medicina primară; cadrele didactice ale Universităţii de Stat de Medicină �i Farmacie din Moldova;
factorii de decizie; femeile �i copiii din Moldova.

