
Rezumat: 

1. În cadrul proiectului „Optimizarea managementului terapeutic precoce a pacientului 

critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de 

repermeabilizare trombolitică” au fost evaluate tendințele morbidității populației RM 

prin SCA, AVC și urgențe hipertensive, cât și accesul populației la serviciul de urgență.  

2. În cadrul proiectului a fost elaborat: ghidul/algoritme de recepționare a apelurilor de la 

pacienții cu SCA, AVC și UH. 

3. A fost elaborat suportul de dispecerat distribuit de stabiloizare a pacientului până la 

sosirea echipelor de urgență. 

4. A fost elaborat PCN pe UH la adulți. 

5.  A fost studiata şi determinata incidenţa şi prevalenţa al SCA, AVC şi UH în populaţia 

RM, date care argumenrează necesitatea organizării capacităților spitalicești (secții/centre) 

de AVC și SCA. 

6. A fost elaborate fișa de evaluare și selectare a pacienților cu SCA și AVC pentru tratament 

trombolitic. 

7. A fost elaborata fişa de triere a pacienţilor la etapa de prespital şi DMU,  UPU-S/UPU 

pentru SCA şi AVC. 

8. A fost studiată adresabilitatea sezonieră și diurnă a pacienților cu SCA și UH pentru 

organizarea corectă și eficientă a serviciilor de urgență. 

9. În condițiile reale a RM, cu o deservire majoritară a solicitărilor populației de echipe de 

felceri/asistenți medicali, este argumentată implementarea telemedicinii prin centru 

electrocardiografic la distanță. 

10. Accesul populației la tratamentul prin tromboliză, PCI este asigurat numai în municipiul 

Chișinau, populația dinafara municipiului este deprivată de aceste servicii. 

11. Rezultatele studiului argumentează necesitatea regionalizării serviciilor de terapie 

intensivă pentru tratamentul pacienților cu SCA și AVC. 

12. Au fost elaborate si argumentate noţiunile de bază privind tipurile, sarcinile, dotarea, 

planificarea, operaţionalizarea, instruirea şi modul de acţiuni al echipelor medico – 

sanitare de intervenţie la urgenţele de sănătate publică.  

13. A fost elaborat Ghid instructiv-metodic privind echipele medico-sanitare de intervenţie la 

urgenţe de sănătate publică 



14. Au fost publicate 20 articole în reviste internaționale, au fost prezentate 28 teze la 

Congrese şi Conferinţe Internaţionale şi 31 prezentări la Conferinţe Naţionale. (Anexa 

nr.2). 

 


