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Sumar executiv 

În anul 2015, laboratoarele citologice din Republica Moldova (RM) au raportat despre procesarea a 236.579 
de teste Papanicolau, acestea fiind suficiente pentru examinarea (cu efectuarea screeningului) a circa 72,3 % 
din populația țintă. Datorită programelor de screening de col uterin bine organizate, cu o rată de acoperire a 
populației țintă de circa 70 % sau mai mare, rata de cancer de col uterin s-a redus cu până la 80 % în Europa 
de Vest. Prin urmare, aceeași tendință ar trebui să se înregistreze și în Moldova, însă potrivit datelor 
prezentate în acest raport, ratele incidenței și mortalității prin cancerul de col uterin, dimpotrivă, cresc 
constant din 2000 până în 2011, și au ajuns și s-au menținut la nivel înalt, fără a înregistra vreo îmbunătățire. 

Astfel, principala problemă în ceea ce privește prevenirea cancerului de col uterin în RM nu ține de faptul că 
nu sunt suficiente resurse financiare pentru a achita servicii de screening de col uterin (deoarece aceste 
servicii sunt deja achitate și ar putea fi folosite pentru 72,3 % din populația țintă), ci mai degrabă de faptul că 
de ce toate resursele pe care le sunt în prezent cheltuite pe aceste servicii nu produc niciun rezultat. 

Ministerului Sănătăţii i s-a explicat de mai multe ori care este originea problemei: serviciile de screening de 
col uterin sunt oferite în mod oportunist, în lipsa instruirii corespunzătoare a personalului, standardizării 
procedurilor, coordonării serviciilor medicale componente, gestionării eficiente a îngrijirilor pacientului sau 
asigurării calității (AC). Prin urmare, aceasta nu va reduce ratele cancerului de col uterin, ci dimpotrivă, va 
spori daunele și costurile serviciilor de screening. 

În plus, Ministerului Sănătăţii i s-a comunicat de mai multe ori și soluția: luarea unor măsuri eficiente pentru 
organizarea serviciilor de screening de col uterin, unde prioritatea numărul unu va fi serviciile citologice de 
col uterin, deoarece la moment acestea nu sunt bazate pe dovezi, și nici nu sunt aprobate la nivel național: 

• Program de instruire, standarde sau criterii de certificare, 
• Recomandări privind practicile de lucru, 
• Indicatori de performanţă, standarde de performanţă sau proceduri de asigurare a calității, 
• Sistem de monitorizare și evaluare a serviciilor citologice de col uterin și de asigurare a corespunderii cu 

recomandări internaționale, bazate pe dovezi. 

Drept urmare, nu există niciun mecanism pentru a: 
• Asigura faptul că personalul care efectuează testele Papanicolau (citotehnicieni) dispun de competențe 

pentru a-și îndeplini corespunzător sarcinile de muncă, 
• Asigura faptul că laboratoarele citologice respectă recomandările celor mai bune practici, bazate pe 

dovezi, 
• Măsura în mod obiectiv performanța laboratoarelor citologice și a cito-tehnologilor, 
• Identifica și îmbunătăți performanța optimă. 

Impactul pe care acesta î-l are asupra rentabilității serviciilor de screening de col uterin este demonstrată 
clar prin simplul fapt că nu are niciun efect asupra ratelor de cancer de col uterin. În plus, 10 din 18 
laboratoare au raportat că procesează un număr de teste Papanicolau, care ar fi suficient pentru a oferi 
servicii de screening de col uterin pentru circa 75 % – 374 % din populația deservită. Având în vedere faptul 
că țările cu venituri mari au reușit să înregistreze rate de acoperire a populație de 70 % prin programe de 
screening bine organizate, ratele raportate în RM, cel mai probabil, reflectă efectuarea screeningului de 
către femeile în afara intervalului de vârstă recomandată de 25-61 ani, efectuarea screeningului mai des 
decât intervalul de timp recomandat (3 ani) și/sau supraraportarea numărului de teste Papanicolau 
efectuate. Acestea reprezintă un motiv serios de îngrijorare fiindcă categoria de vârstă și intervalul de 
screening sunt stabilite pentru a menține un echilibru între beneficiile și daunele screeningului, așadar, 
efectuarea screeningului în rândul femeilor în afara categoriei de vârstă sau intervalului de screening 
recomandat nu va îmbunătăți ratele cancerului de col uterin, ci va spori daunele screeningului și costurile 
pentru acesta. 

Calitatea citologiei de col uterin efectuate în RM de asemenea constituie un motiv serios de îngrijorare, așa 
cum o demonstrează diferențele mari între rezultatele testelor Papanicolau efectuate în diferite laboratoare. 
În rândul celor mai mari 7 laboratoare, procentajele rezultatelor atipice au variat de 19 ori – de la 0,32 % 
până la 6,06 %, iar procentajele rezultatelor nesatisfăcătoare au variat de la 0,0 % până la 5,70 %, pe când 



Capacitatea citologiei de col uterin 3 Republica Moldova 
Evaluare și recomandări 12 decembrie 2016 

procentajele rezultatelor nesigure, de grad scăzut și de grad înalt au variat de 16 ori, 118 ori și, respectiv, 105 
ori. Dat fiind faptul că ratele de boli de col uterin vor fi asemănătoare în toată țara, diferențele mari dintre 
rezultatele testului Papanicolau vor fi cauzate de diferențele egal de mari ale calității serviciilor. În cele din 
urmă, ratele rezultatelor de grad înalt au fost prea joase, lucru ce ne indică faptul că un număr semnificativ 
de boli de col uterin pre-invazive de grad înalt nu au fost depistate, astfel acestea nu vor fi tratate și multe 
dintre aceste femei vor dezvolta cancer de col uterin invaziv. 

Situaţia actuală a citologiei de col uterin din RM este lipsită de etică și durabilitate. Prin urmare, acum este 
momentul crucial pentru reorganizarea acestor servicii întru îmbunătățirea calității, siguranței și rentabilității 
lor. 

Cea mai importantă problemă ce trebuie soluționată este închiderea de urgență a 18 laboratoare citologice, 
care nu respectă nici măcar recomandările internaționale de bază, și anume: efectuarea a cel puțin 15.000 
de teste Papanicolau pe an, întru asigurarea faptului că citotehnicienii examinează în mod regulat 
diversitatea de anomalii citologice necesare pentru menținerea abilităților de recunoaștere. În acest sens, 
numărul mediu și median al testelor Papanicolau procesate în 2015 de către aceste 18 laboratoare a fost de 
3.803 și, respectiv, 4.683, ambele fiind mult sub numărul minim recomandat. 

În plus, celelalte aspecte prioritare care trebuie abordate sunt: 
• Consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare continuă a celor 7 laboratoare citologice întru 

asigurarea faptului că acestea se conformează recomandărilor internaționale, precum și întru încurajarea 
respectării recomandărilor prin utilizarea plăților bazate pe performanță. 

• Trecerea treptată de la tehnica de colorare Romanowski la tehnica Papanicolau pe parcursul anului 2017. 
• Introducerea categoriei de vârstă și a intervalului de screening de col uterin. 
• Pregătirea și aprobarea unui program de instruire bazat pe dovezi pentru screeningul citologic de col 

uterin. 
• Desemnarea screeningului citologic de col uterin drept specialitate de laborator separată și definirea 

standardelor de instruire și criteriilor de certificare. 

• Pregătirea și aprobarea unor recomandări privind practicile de lucru bazate pe dovezi. 
• Pregătirea și aprobarea specificațiilor echipamentelor și aparatelor laboratorului de screening de col 

uterin bazate pe dovezi. 
• Pregătirea și aprobarea unui program de asigurare a calității bazat pe dovezi, cu indicatori și standarde de 

performanţă. 

În cele din urmă, celor 7 laboratoare care îndeplinesc cerința de a efectua numărul minim de 15.000 teste 
Papanicolau pe an trebuie să li se ofere un termen de 2 ani pentru a se conforma noilor cerințe de instruire și 
certificare, precum și recomandărilor privind practicile de lucru și standardele de performanță stipulate în 
programul de asigurare a calității. Iar laboratoarele care nu îndeplinesc aceste criterii trebuie închise, iar 
testele Papanicolau efectuate de ele trebuie redirecționate către alte laboratoare care îndeplinesc criteriile 
respective. 
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1. Introducere 

La nivel global cancerul de col uterin reprezintă al treilea tip de cancer cel mai des întâlnit la femei, înregistrând 
peste 530.000 cazuri noi și 275.000 decese în fiecare an.1 Majoritatea cazurilor sunt întâlnite în țările cu venituri 
joase și medii, care nu dispun de programe de prevenție a cancerului de col uterin. În Europa, anual, aproximativ 
60.000 de femei dezvoltă cancer de col uterin și 30.000 de femei mor din această cauză. Țările din Europa de Est și 
Caucaz înregistrează rate de cancer de col uterin semnificativ mai înalte decât cele din Europa de Vest, iar acest 
lucru se datorează în primul rând screeningului oportunist extins sau programelor de screening organizate la nivel  
național, disponibile în Europa de Vest.2 

Screeningul de col uterin funcționează prin depistarea leziunilor precanceroase de col uterin care pot fi îndepărtate 
cu ajutorul unor proceduri ambulatorii simple, eficiente și ieftine, astfel încât cancerul invaziv nu progresează. 
Screeningul de col uterin va depista, de asemenea, și forme de cancer asimptomatice, dar acestea vor fi depistate 
în stadii precoce, spre deosebire de cancerele identificate pe baza simptomelor clinice, astfel tratamentul va fi mai 
puțin invaziv, mai ieftin și mai eficient. Un program de screening bine organizat poate reduce atât incidența, cât si 
mortalitatea de cancer de col uterin cu până la 80 %. Totuși, programele de screening vor reduce semnificativ ratele 
incidenței cancerului și/sau mortalității doar atunci când un procent mare (≥ 70 %) din populația țintă va fi supus 
screeningului în mod regulat, când toate serviciile necesare vor fi de înaltă calitate și vor fi coordonate în mod 
eficient, când toate femeile cu rezultate pozitive la testarea de screening vor fi monitorizate corespunzător și când 
orice altă boală aferentă va fi tratată.3 

În timp ce programele de screening de cancer pot oferi beneficii substanțiale, este esențial să înțelegem faptul că 
acestea, de asemenea, pot produce o gamă largă de daune persoanelor supuse screeningului (a se vedea Tabelul1 
).4 Daunele în cauză se întâlnesc rar în cadrul programelor bine organizate, dar deoarece screeningul este aplicat 
unei populații numeroase, numărul absolut al persoanelor afectate ar putea fi, totuși, destul de mare. Din aceste 
motive, Ghidul European pentru Asigurarea Calității în Screeningul de col uterin (Ghidul European) recomandă ca 
screeningul de col uterin să fie prestat doar prin intermediul programelor organizate.5 

Tabelul 1: Daune inerente produse prin programele de screening de cancer  
1 Rezultate fals negative ale testelor de screening, care duc la întârzieri în diagnostic și în inițierea tratamentului. 
2 Rezultate fals pozitive ale testelor de screening care duc la stres inutil, anxietate și proceduri invazive de 

diagnostic care poartă un risc crescut de complicații. 
3 Supra-diagnosticarea prin identificarea bolilor fără potențial malign sau care nu vor fi relevante din punct de 

vedere clinic în timpul vieții persoanei. 
4 Supra-tratament prin tratarea bolilor fără potențial malign sau care nu vor fi relevante din punct de vedere clinic în 

timpul vieții persoanei. 
5 Complicații adverse ale sarcinii, cum ar fi ruperea prematură a membranei și nașterea prematură în cazul femeilor care 

au fost tratate de neoplazie epitelială cervicală (CIN). 
6 Costuri inutile substanțiale, care rezultă din cele relatate mai sus, care consumă resursele din sistemul de 

sănătate, care altfel ar putea oferi multe alte beneficii pentru populație. 

Un raport pregătit pentru Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din RM a constatat faptul că incidența 
tuturor tipurilor de cancer a crescut constant, iar cancerul de col uterin s-a dovedit a fi cel mai frecvent tip de cancer 
în rândul femeilor în 2011, când a reprezentat 39,3 % din totalul cazurilor de cancer de col uterin diagnosticat în 
stadiile avansate (FIGO 3 și 4), și a crescut de la 36,8 % în 1990 la 56,1 % în 2011, în timp ce ponderea femeilor care 
au supraviețuit timp de 5 ani sau mai mult, a scăzut de la 70,4 % în 2000 la 61,5 % în 2011.6 În plus, potrivit datelor 
Registrului Național de Cancer, recent restabilit, ratele brute ale incidenței și mortalității prin cancer de col uterin 
sunt foarte mari, stabilindu-se la nivelul de 16,4 și 8,7 pe 100.000 de oameni (în mediu) din 2009 până în 2015.7 
Aceste date arată că screeningul de col uterin efectuat în RM nu este eficient, astfel că în mare parte cancerul de 
col uterin este diagnosticat în baza simptomelor clinice, care apar doar în stadiile avansate ale bolii. 

Recunoscând gravitatea acestei situații, Oficiul de țară al Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) din 
RM a început să promoveze implementarea unui program național organizat de screening a cancerului de col uterin 
(PSCC) în anul 2008, iar începând cu anul 2010 acestei inițiative s-a alăturat și Asociația Europeană pentru prevenirea 
cancerului de col uterin (actualmente Asociația internațională pentru prevenirea cancerului de col uterin). Până în 
prezent UNFPA și ICCPA au rămas implicate activ, oferind sprijin financiar și asistență tehnică în fazele cruciale 
pentru a ghida activitățile și a menține progresul. 

Una dintre cele mai semnificative realizări a fost elaborarea și publicarea în luna februarie 2014 a unui plan de 
acțiuni convenit în comun, care are drept scop consolidarea capacităților pentru fortificarea serviciilor de sănătate 
necesare pentru oferirea unui PSCC organizat.8 O componentă importată a acestui plan de acțiuni este efectuarea 
unei analize detaliate privind capacitățile de efectuare a citologiei de col uterin, care are drept scop obținerea 
datelor necesare pentru reorganizarea acestor servicii întru optimizarea rentabilității lor, precum și întru alinierea 
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calității acestora la recomandările internaționale, inclusiv ghidurile europene. Rezultatele acestei evaluări sunt 
prezentate în acest raport. 

2. Citologia de col uterin 

2.1 Screeningul citologic de col uterin față de citopatologia de col uterin 

Screeningul citologic de col uterin față de citopatologia de col uterin: 

• Screeningul citologic de col uterin reprezintă procesul de examinare a testelor Papanicolau pentru depistarea 
oricăror celule atipice la nivelul colului uterin, care pot indica prezența cazurilor de pre-cancer sau cancer care 
încă pot fi tratate. În majoritatea țărilor din Europa de Vest, screeningul citologic de col uterin este efectuat de 
către laboranți instruiți (citotehnicienii), care semnează testele Papanicolau atunci când sunt depistate celulele 
atipice și trimit testele respective cu celulele atipice către citopatologiști. 

• Citopatologia de col uterin reprezintă procesul de examinare și clasificare a celulelor atipice care au fost 
depistate de către citotehnicieni, precum și procesul de propunere a unor proceduri corespunzătoare de 
monitorizare a femeilor. Cel din urmă proces va fi desfășurat de către doctori calificați, care au absolvit 
programul de rezidențiat în citopatologie. 

2.2 Recomandări privind practica de lucru pentru efectuarea screeningului de col uterin 

Cel mai des folosit test în screeningul de col uterin este citologia de col uterin (testul Papanicolau). Este foarte 
important să recunoaștem faptul că utilizarea citologiei pentru screening este absolut diferită de utilizarea acesteia 
în stabilirea diagnozei. Screeningul de col uterin este folosit în cazul femeilor care nu prezintă simptome, astfel în 
mare parte (circa 90%) testele Papanicolau vor fi negative. Astfel, citotehnicienii au drept obiectiv determinarea 
câtorva probe cu rezultate citologice atipice, ce indică prezența bolilor de col uterin care pot fi tratate. 

Recoltarea probelor citologice în urma screeningului de col uterin reprezintă în sine un proces obositor mental, 
astfel ghidurile europene au oferit recomandări privind 
practicile de lucru, concepute pentru a asigura ca 
citotehnicienii să fie vigilenți atunci când efectuează 
screeningul citologic, astfel încât performanța lor să nu 
fie compromisă (a se vedea tabelul 2). Pe lângă acestea, 
mai multe țări au stabilit o limită a numărului de teste 
Papanicolau care pot fi efectuate de către fiecare 
citotehnician pe zi, și anume între 40/zi – 80/zi, în 
funcție de țară. 

2.3 Tehnicile de procesare a citologiei de col uterin 

Există 3 tehnici citologice de col uterin principale: recoltarea tradițională a frotiului din colul uterin, procesat prin 
tehnica Romanowski, recoltarea tradițională a frotiului din colul uterin, procesat prin tehnica Papanicolau, citologie 
în mediu lichid (LBC) 

2.3.1 Recoltarea tradițională a frotiului din colul uterin – tehnica Romanowski față de Papanicolau 

În RM, marea majoritate a testelor citologice de col uterin sunt procesate, actualmente, cu ajutorul tehnicii 
Romanowski. În țările din fosta Uniune Sovietică utilizarea acesteia este în mare măsură limitată, iar restul țărilor 
lumii folosesc în mare parte tehnica Papanicolau. 

Aceste 2 tehnici utilizează procese absolut diferite, astfel că interpretarea rezultatelor citologice este, prin definiție, 
diferită, iar laboratoarele specializate care folosesc o anumită tehnică nu pot să instruiască citotehnicienii din 
laboratoarele care folosesc cealaltă tehnică. Acest lucru reprezintă un aspect important pentru RM, întrucât după 
cum a fost demonstrat prin diferențele mari în procentajele testelor Papanicolau atipice înregistrate în laboratoare 
care folosesc tehnici diferite, RM are nevoie să îmbunătățească de urgență calitatea citologiei de col uterin. Acest 
lucru poate fi realizat în mod eficient prin schimburi de sesiuni de instruiri cu țările în care citologia de col uterin 
este de o calitate înaltă, însă toate aceste țări folosesc tehnica de colorare Papanicolau. 
Astfel, dacă RM va continua să folosească tehnica de colorare Ramonowski, atunci laboratoarele citologice nu vor 
putea să se alinieze unor standarde bazate pe dovezi recunoscute internațional. 

2.3.2 Citologie tradițională sau citologie în mediu lichid 
În cazul citologiei de col uterin tradiționale, celulele colectate din colul uterin sunt întinse pe o lamelă de microscop 
și conservate cu un lichid fixativ, iar mai apoi lamela este expediată în laborator. Spre deosebire de citologia în 
mediul lichid (LBC), celulele colectate din colul uterin sunt plasate direct într-o fiolă cu soluție conservantă, iar fiola 
este expediată în laborator, unde celulele sunt utilizate pentru a prepara un monostrat de celule pe o lamelă de 

Tabelul 2: Recomandări privind practicile de lucru în 
laboratoarele citologice 
• Fiecare perioadă de screening continuu de citologie trebuie să 

dureze ≤ 2 ore, 
• Timpul total pentru screening primar de col uterin/zi trebuie să fie 

de ≤ 6 ore, 
• Fiecare laborator trebuie să proceseze ≥ 15.000 teste Pap./an, astfel 

încât citotehnicienii să examineze în mod continuu toată gama de 
rezultate citologice atipice, 

• Fiecare laborator trebuie să aibă ≥ 4 citotehnicieni pentru a 
îmbunătăți formarea prin colaborare și pentru a asigura prestarea 
serviciilor în timpul zilelor libere, concediilor de boală etc. 
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microscop. 
Există multe studii care compară performanța LBC cu citologia tradițională, și concluzionează că sensibilitatea și 
specificitatea LBC este echivalentă cu citologia tradițională. Cu toate acestea, aceste studii au mai concluzionat și 
faptul că LBC: 

• Facilitează efectuarea screeningului și interpretării rezultatelor prin prezentarea uniformă a celulelor de col 
uterin de pe lamela de microscop. 

• Reduce numărul de probe necorespunzătoare în mediile în care aceasta este o problemă, 

• Reduce timpul necesar pentru screeningul fiecărei probe cu ≤ 30 %, 
• Permite efectuarea testărilor suplimentare (cum ar fi HPV, chlamidia, etc.) fără a fi nevoie de rechemarea 

pacientelor. 

Toate aceste caracteristici pot îmbunătăți rentabilitatea programelor de screening de col uterin. Cu toate acestea, 
costul reactivilor și echipamentelor necesare pentru LBC sunt mai mari decât pentru citologia tradițională, de aceea 
aste important ca RM să efectueze o analiză cost-beneficiu pentru a vedea dacă economiile realizate prin aceste 
randamente vor compensa costurile mai ridicate. 

3. Metode 

În scopul facilitării acestui raport, Societatea Naţională de Patadcologie din Republica Moldova (SNPM) și Societatea 
Italiană de Patologie și Citopatologie (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia – SIAPEC) au stabilit un 
parteneriat în acest sens. 

Datele privind segregarea populaţiei după sex, vârstă și religie la data de 1 ianuarie 2016 au fost obținute de la Biroul 
Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS).9 Mai apoi, numărul necesar de teste de screening citologic de col 
uterin ce trebuie efectuate anual a fost calculat prin împărțirea numărului total de femei cu vârsta cuprinsă între 
25-61 la 3 (cifra 3 reprezentând intervalul între procedura de screening) și prin înmulțirea la rata de acoperire 
minimă preconizată de 75 %, plus 15 % pentru teste repetarea și monitorizarea testelor Papanicolau. 

Toate laboratoarele citologice din sectorului public au fost depistate prin intermediul bazei de date a Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) care, în calitate de organizație responsabilă pentru achitarea acestor 
servicii, dispune de date complete. În plus, toate laboratoarele citologice din sectorului privat au fost identificate 
fie prin intermediul bazei de date a CNAM, dacă au contracte cu instituțiile publice, sau prin SNPM ai căror membrii 
lucrează în laboratoarele respective. 

Un chestionar detaliat a fost elaborat în scopul asigurării colectării uniforme de la fiecare laborator a datelor privind 
numărul de teste Papanicolau împreună cu rezultatele testelor procesate, numărul și calificările personalului, 
capacitățile și starea instituțiilor, și tipurile și starea echipamentului. Acest chestionar a fost aprobat de către 
Ministerului Sănătăţii (MS) și remis tuturor laboratoarelor pentru a fi completat în temeiul Ordinului Ministrului. 

Procentajul rezultatelor testelor Papanicolau din cele 7 cele mai mari laboratoare au fost comparate cu ajutorul 
testului Chi pătrat pentru identificarea egalității distribuției. Schimbările de la an la an a incidenței și mortalității 
prin cancer de col uterin au fost evaluate prin potrivirea unui model liniar la ratele respective și prin calcularea 
valorilor P pentru coeficienți. 

În perioada 14-18 martie 2016 au fost vizitate 25 din 28 de laboratoare în scopul completării chestionarelor, 
verificării datelor și soluționării inconsistențelor din bazele de date. Trei laboratoare nu au participat. 

4. Rezultate 

4.1 Ratele cancerului de col uterin și stadiul la diagnosticare 

Potrivit unui raport pregătit pentru Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din RM, incidența tuturor 
tipurilor de cancer a crescut constant din 2000 până în 2011, când cancerul de col uterin s-a dovedit a fi cel mai 
frecvent tip de cancer în rândul femeilor, reprezentând 39,3 %.10

 Între timp, potrivit datelor de la Registrul 
Național de Cancer, incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin a rămas a fi înaltă, fără oricare îmbunătăți 
din perspectivă statistică din 2009 (a se vedea Tabelul 3 și Figura 1).7 Pe lângă aceasta, ponderea diagnosticării în 
stadii avansate (FIGO III și IV) a rămas foarte înaltă, ba chiar stabilă – în jurul valorii de 50 % pe parcursul anilor 
2009-2015 (a se vedea Figura 2). Aici trebuie menționăm că numitorii pentru ratele de incidență și mortalitate 
sunt estimate în baza recensământului din anul 2004, astfel că numărul populației expuse acestui risc poate fi mai 
mic dat fiind persistența unor niveluri ridicate de migrație. Astfel, ratele curente ar putea fi și mai mari.11 
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Tabelul 3: Incidența și mortalitatea prin cancerul de col uterin 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Valoarea P 
Incidența 16,8 15,5 17,2 16,8 16,3 16,5 15,6 0,509 
Mortalitatea 8,7 10,4 8,0 8,2 8,7 9,2 8,1 0,585 

Figura 1: Incidența și mortalitatea prin cancerul de col uterin Figura 2: Cancerul de col uterin după stadiu la diagnosticare 

  

4.2 Screeningul de col uterin în rândul populației țintă 

Potrivit datelor obținute de la BNS, la 1 ianuarie 2016 în RM erau ≈982.093 de femei cu vârsta cuprinsă între 25-61 
(inclusiv).9Potrivit acestor date putem deduce că numărul necesar de femei ce trebuie să efectueze anual testul de 
screening citologic de col uterin este de 282.352 de femei, formula de calcul fiind următoarea: 982.093 ÷ la intervalul 
de 3 ani între testele de screening x 75 % – rata de acoperire maximă anticipată + 15 % pentru repetarea și 
monitorizarea testelor Papanicolau (a se vedea Anexa 1). 

4.3 Numărul și amplasarea laboratoarelor citologice 

În urma consultărilor cu CNAM și SNPM am stabilit numărul total de laboratoare – 28 (22 în sectorul public și 6 în 
sectorul privat) ce oferă servicii de screening citologic de col uterin în RM (a se vedea Tabelul 4 și Figura 3). 
 

Tabelul 4: Laboratoarele din RM care procesează 
testele Papanicolau 

 Figura 3: Distribuirea geografică a laboratoarele 
citologice în RM  Laborator Teste 

Pap./an Regiunea de nord  

 
 

1 Bălți - Imunotehnomed (Public-Privat-Mixt) 21.470 
2 SR Dondușeni 3.803 
3 SR Drochia 2.345 
4 CS Drochia 3.663 
5 CS Edineț 7.682 
6 SR Edineț 23.773 
7 CS Soroca 8.590 

Regiunea de centru (inclusiv Chișinău)  
8 SR Orhei 3.745 
9 SR Ungheni 17.900 

10 Chișinău - AMT Botanica 18.230 
11 Chişinău - AMT Centru 22.285 
12 Chișinău - AMT Ciocana TBA 
13 Chișinău - AMT Rîşcani 11.622 
14 Chișinău - Spitalul Cancelariei de Stat 668 
15 Chișinău - Policlinica Cancelariei de Stat 543 
16 Chișinău - Institutul de Medicină Urgentă 1.084 
17 Chișinău - CM Galaxia (privat) 7.035 
18 Chișinău - CM Pro Sano (privat) 282 
19 Chișinău - CM Sf. Pantelemon (privat) 2.267 
20 Chișinău - Morformed Service (privat) TBA 
21 Chişinău - Neo Medica Grup (privat) TBA 
Instituții republicane  
22 Institutul Oncologic 29.267 
23 Centru Republican de Diagnostică Medicală 37.000 
24 Institutul Mamei și Copilului 845 
Regiunea de sud  
25 CS Cahul 13.043 
26 SR Cantemir 4.100 
27 SR Căușeni 6.710 
28 CS Ștefan Vodă 5.523 

4.4 Personalul laboratorului citologic 

În urma analizei am constatat că 28 de citopatologiști și 33 de laboranți au fost implicați în furnizarea servicilor de 
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screening citologic de col uterin în RM. 
 

Tabelul 5: Personalul laboratorului citologic 

Laboratorul citologic Citopatologi Laboranți Laboratorul citologic Citopatologi Laboranți 

Regiunea de nord   15 Policlinica Cancelariei de Stat 1 x ENI - 
1 Bălți - Imunotehnomed 1 x ENI 4 x ENI 16 Institutul de Medicină 

Urgentă 
1 x ENI 2 x ENI 

2 SR Dondușeni 1 x ENI 1 x ENI 17 CM Galaxia 0,25 x ENI 1 x ENI 
3 SR Drochia 1 x ENI - 18 CM Pro Sano 1 x ENI - 
4 CS Drochia - 19 CM Sf. Pantelemon (privat) 1 x ENI 1 x ENI 
5 SR Edineț 1 x ENI 1 x ENI 20 Morformed Service TBA TBA 
6 CS Edineț 1 x ENI 1 x ENI 21 Neo Medica Grup TBA TBA 
7 CS Soroca 1 x ENI 1 x ENI Instituții republicane   

Regiunea de centru   22 Institutul Oncologic 3,25 x ENI 4 x ENI 

8 SR Orhei 1 x ENI 1 x ENI 23 
Centru Republican de 
Diagnostică Medicală 

1,25 x ENI 3,5 x ENI 

9 SR Ungheni 1 x ENI 1 x ENI 24 Institutul Mamei și Copilului 3 x ENI 2 x ENI 
10 AMT Botanica 0,5 x ENI 2 x ENI Regiunea de sud   
11 AMT Centru 0,5 x ENI 3 x ENI 25 CS Cahul 1 x ENI 1 x ENI 
12 AMT Ciocana - - 26 SR Cantemir 1 x ENI - 
13 AMT Rîşcani 1,25 x ENI 1,5 x ENI 27 SR Căușeni 1 x ENI - 
14 Spitalul Cancelariei de Stat 2 x ENI 2 x ENI 28 CS Ștefan Vodă 1 x ENI - 

În Chișinău, se obișnuia ca citopatologiștii și laboranții să lucreze prin cumul la mai multe laboratoare și în astfel de 
cazuri echivalentul normei întregi (ENI) pe persoană era atribut fiecărui laborator conform numărului de teste 
Papanicolau procesate anual (a se vedea Tabelul 5). 

Potrivit acestor date, numărul total al laboranților ar fi mai mult decât suficient pentru a satisface cerințele privind 
numărul necesar de teste screening a unui program operațional de screening de col uterin deplin cu o rată de 
acoperire de 75 % din populația țintă, precum și pentru a folosi numărul limită de 67 de teste Pap/citotehnician/zi 
stabilit anterior prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr 68 din 10 martie 2005 (282.352 de teste Pap/an ÷ 67 de teste 
Pap/citotehnician/zi x 240 de zile lucrătoare/an = 18 citotehnicieni cu program de muncă deplin), în funcție de 
volumul de muncă solicitat de la aceste persoane întru oferirea altor servicii medicale. 

4.5 Tehnicile de colorație pentru citologie de col uterin 

Toate laboratoarele citologice au raportat că la moment colorează testele Papanicolau cu ajutorul metodei 
Romanowski. 

4.6 Echipamentul pentru laboratorul citologic 

Întrucât toate laboratoarele din RM folosesc tehnica de colorare Romaniwki, pentru pregătirea testelor Papanicolau 
pentru examinarea microscopică se folosește doar un echipament manual simplu de întindere a colorării. În plus, s-
a raportat un număr total de 50 de microscoape. În cazul a 15 microscoape nu a fost specificată data fabricației (DF), 
iar restul celor 35 de microscoape au fost fabricate din anul 2001, marea majoritate fiind ieftine însă în stare 
funcțională, cu gamă corespunzătoare de opțiuni. Microscoapele și celelalte echipamente raportate de către 
laboratoare sunt prezentate în formă de listă, în Tabelul 6. 
 

Tabelul 6: Echipamentul pentru laboratorul citologic 
Laboratorul citologic Microscoape Echipament 

TIC 
Alt echipament 

Regiunea de nord    
1 Bălți - Imunotehnomed 4 x Leica DM1000 (2015) Soohoo PC (2015)  
2 SR Dondușeni 1 x Max-Bino II (2007); 1 x Max II (2008)   
3 SR Drochia 1 x Nikon (DF/modelul nu s-a specificat)   
4 CS Drochia 1 x Biolam (DF/modelul nu s-a specificat)   
5 SR Edineț 1 x ERMA EZ-232; 1 x XSZ-20 (DF nu s-a specificat)   
6 CS Edineț 1 x Nikon YS100 (2007)   
7 CS Soroca 2 x KRUSS MBL2000 (2005)   

Regiunea de centru    
8 SR Orhei 2 x Nikon YS100 (2001 & 2004) 2x HP DX 2200  
9 SR Ungheni 1 x Biolam S13 (1980); 1 x XSZ-20 (2007)   

10 AMT Botanica 1 x microscop binocular (DF/modelul nu s-a 
specificat) 

  
11 

AMT Centru 1 x Ningbo XS-910 (2009) Masă pentru 
computer 

1 x hotă de laborator; 1 x 
cabinet pentru reactivi; 1 x 
cabinet pentru arhivă 12 AMT Ciocana TBA TBA TBA 

13 
AMT Rîşcani 1 x ERMA-1502 (2004) 

1 x Ceti Magnum B (2010) 
ACER PC  

14 Spitalul Cancelariei de Stat 2 x LOMO Micmed-6 (DF nu s-a specificat)   
15 Policlinica Cancelariei de Stat 1 x ERMA EZ-232 (2007)   
16 Institutul de Medicină 

Urgentă 
1 x Olympus BX41 (2002) ASUS PC (2013)  
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17 CM Galaxia 1 x ERMA EZ-232 (2005) LG PC  
18 CM Pro Sano 1 x XSZ-107BN (2001) Hantol PC (2014)  
19 CM Sf. Pantelemon 1 x KOZO XJS301 (2015)   
20 Morformed Service TBA TBA TBA 

21 Neo Medica Grup TBA TBA TBA 

Instituții republicane    
 

22 
 

Institutul Oncologic 
4 x T-Bota XSZ-158 (2014) 
2 x KRUSS MBL2000 (D nu s-a specificat) 
5 x microscoape binoculare (DF/modelul 
nu s-a specificat) 

  

23 
Centru Republican de 
Diagnostică Medicală 

4 x Olympus CX22LED (2014) 
1 x Leica (2010/modelul nu s-a specificat) 

ASUS PC (2014) 1 x BD LBC Prepstain 

24 
Institutul Mamei și Copilului 1 x Nikon (2001/modelul nu s-a 

specificat) 1 x Micros MCX51 (DF 
modelul nu s-a specificat) 

AVM PC (2012) 1 x hotă de laborator 

Regiunea de sud    
25 CS Cahul 1 x XSZ-47 (2005) Philips PC (2011)  
26 SR Cantemir 1 x ERMA EZ-232 (2008) ASUS PC  
27 SR Căușeni 1 x microscop binocular (2006/modelul nu s-a 

specificat) 
  

28 CS Ștefan Vodă 1 x Pro-Way PW-BK5000 (2008)   
4.7 Numărul de teste Papanicolau prelucrate în raport cu populația țintă care urmează să facă screening 

Douăzeci și cinci de laboratoarele 
au raportat că procesează 
236.579 de teste Papanicolau, 
acestea fiind suficiente pentru 
examinarea a circa 72,3 % din 
populația țintă. Cu toate acestea, 
țările cu venituri mari au reușit să 
înregistreze rate de acoperire de 
≥ 70 % din populație prin 
programe de screening bine 
organizate, însă este puțin 
probabil ca acest număr să 
reflecte situația reală din RM. 
Pentru a afla mai multe la acest 
subiect, am comparat numărul 
de teste Papanicolau procesate 
cu necesarului anual estimat de 
teste de screening în cazul a 18 laboratoare care au raportat aceste date (a se vedea Tabelul 7 șiAnexa 2). Aceste 
date demonstrează că numărul de teste Papanicolau raportate de către 10 laboratoare ar fi fost suficiente pentru 
efectuarea testelor de screening de la 80 % până la 374 % din populația țintă și că categoria de vârstă și intervalul 
de timp dintre testele de screening nu a fost monitorizat, și/sau numărul procesat de teste Papanicolau a fost 
supraraportat. 

4.8 Corespunderea serviciilor citologice de col uterin cu ghidurile europene 

Serviciile de screening citologic oferite de către 25 de laboratoare, care au raportat numărul de teste Papanicolau 
procesate, au fost comparate cu recomandările ghidurilor europene, și anume: 

• Numărul minim de teste Papanicolau (15.000 sau mai mult/an) care trebuie procesate, întru asigurarea faptului 
că citotehnicienii examinează în mod regulat diversitatea de anomalii citologice necesare pentru menținerea 
abilităților de recunoaștere. 

• Numărul minim de citotehnicieni (4 sau mai mulți/laborator) necesar pentru a asigura formarea prin colaborare, 
prestarea serviciilor în timpul zilelor libere, concediilor de boală etc. 

Doar 3 laboratoare (Bălți - Imunotehnomed, Institutul Oncologic, Centru Republican de Diagnostică Medicală), care 
au procesat 38 % din testele Papanicolau în anul 2015, au respectat ambele recomandări, iar alte 4 laboratoare (SR 
Edineț, SR Ungheni, AMT Botanica, AMT Centru), care au procesat 32,5 % din testele Papanicolau în anul 2015, au 
respectat doar efectuarea numărului minim de teste Papanicolau. 

Tabelul 7: Numărul necesar estimat de teste de screening față de numărul 
raportat Laboratorul 

citologic 
Nr. femei 
cu vârsta 
de 25-61 
ani 

Necesarul 
anual1 

Nr. de teste 
Pap 
raportate/a
n 

Rata de 
acoperire a 
populaţiei Bălți - Imunotehnomed 69.827 23.275 21.470 92,25 % 

SR Dondușeni 17.748 5.917 3.803 64,28 % 
SR & CS Drochia 19.319 6.440 6.008 93,30 % 
SR & CS Edineț 58.010 19.336 31.455 162,68 % 
CS Soroca 27.693 9.231 8.590 93,06 % 
SR Orhei 9.765 3.255 3.745 115,05 % 
SR Ungheni 64.237 21.411 17.900 83,60 % 
AMT Botanica 35.654 11.885 18.230 153,38 % 
AMT Centru 121.932 40.646 22.285 54,83 % 
AMT Rîşcani 54.781 18.261 11.622 63,64 % 
Institutul Oncologic 142.119 47.373 29.298 61,85 % 
Centru Republican de 
Diagnostică Medicală 

225.890 75.294 37.000 49,14 % 
CS Cahul 10.465 3.488 13.043 373,94 % 
SR Cantemir 17.199 5.733 4.100 71,52 % 
SR Căușeni 25.506 8.502 6.710 78,92 % 
CS Ștefan Vodă 19.326 6.442 5.065 78,62 % 

Total: 982.093 327.364 236.579 72,27 % 
1. În baza unui interval de 3 ani între testele de screening 
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Celelalte 18 laboratoare, responsabile 
împreună pentru procesarea a 29,5 % 
din testele Papanicolau din 2015, nu 
respectă niciuna din recomandări. 
Numărul mediu și median al testelor 
Papanicolau procesate în 2015 de către 
aceste 18 laboratoare este de 3.803 și, 
respectiv, 4.683, ambele fiind mult sub 
pragul de 15.000 de teste 
Papanicolau/an, recomandat în 
ghidurile europene. 

 

4.9 Calitatea serviciilor citologice de 
col uterin 

Dat fiind faptul că în RM nu sunt 
aplicați indicatori de performanță, 
standarde sau proceduri de asigurare a 
calității, RM nu dispune de vreun 
mecanism care ar evalua în mod 
obiectiv calitatea acestor servicii. Prin 
urmare, pentru a obține un indiciu al 
calității serviciilor prestate în cele 7 
laboratoare ce procesează 15.000 de 
teste Papanicolau/an sau mai mult, a 
fost comparată distribuirea 
rezultatelor anormale de citologie de 
col uterin (cu excepția endocervicozei, 
inflamării și trichomonas) între 
laboratoare. 

Având în vedere faptul că condițiile social-economice din RM sunt practic uniforme și că aceste 7 laboratoare au 
procesat teste Papanicolau din mai multe regiuni, ratele bolilor de col uterin nu ar trebui să varieze prea mult între 
populația deservită. Prin urmare, orice variații semnificative în rezultatele anormale ale testelor Papanicolau 
efectuate în acele 7 laboratoare ar indica lipsa unei standardizări privind instruirea, pregătirea și interpretarea 
probelor, calitatea serviciului etc. Rezultatele laboratoarelor din RM au fost comparate și cu cele ale laboratoarelor 
din cadrul Programului național pentru screening de col uterin din Irlanda în perioada primului an deplin de operare 
(septembrie 2008 – august 2009), atunci când populația țintă, în mare parte, încă nu trecea screeningul. 

Potrivit datelor prezentate în Tabelul 9 și Figura 4, nu doar rezultatele testelor citologice furnizate de acele 7 
laboratoare din RM prezintă variații statistice semnificative, ci și rezultatele laboratoarelor din RM în comparație cu 
cele ale laboratoarelor din cadrul Programului național pentru screening de col uterin din Irlanda. Ponderea 
rezultatelor nenegative a arătat o diferență de 19 ori între rezultatele laboratoarelor – de la cea mai mică diferență 
de 0,32 % (SR Edineț) până la cea mai mare de 6,06% (SR Ungheni), în timp de ponderea rezultatelor 
nesatisfăcătoare a variat de la cea mai mică de 0,0 % (AMT Botanica) până la cea mai mare de 5,70 % (SR Ungheni). 
În plus, ponderile ASC-US, LSIL și HSIL de asemenea au arătate variații semnificative de 16 ori, 118 ori și, respectiv, 
105 ori, iar ratele HSIL raportate de 6 din 7 laboratoare erau neobișnuit de scăzute, chiar și în comparație cu 
populația din Europa de Vest care în mare parte trece screeningul. 

Tabelul 9: Analiză comparativă între rezultatele citologiei de col uterin efectuate în cele 7 cele mai mari 
laboratoare din RM Non-neg 

% 
Nesatisf 
%/№ 

ASC-US 
%/№ 

LSIL 
%/№ 

HSIL 
%/№ 

AGC-
NOS 
%/№ 

ASC-H 
%/№ 

Cancer 
%/№ 

Irlanda (2008-2009) 8,42 % 0,5 %/1.521 1,8 %/5.130 4,0 
%/11.338 

1,4 %/4.005 0,7 %/1.923 0,01 %/28 0,01 %/32 
(Total RM:Irlanda) valoarea P: < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 * * * 

Bălți - Imunotehnomed 5,62 % 1,11 %/238 0,04 %/8 2,35 %/504 2,10 %451 0,00 %/0 0,00 %/0 0,03 %/6 
SR Edineț 0,32 % 0,13 %/30 0,08 %/19 0,08 %/20 0,02 %/4 0,00 %/0 0,00 %/0 0,01 %/2 
AMT Botanica 1,87 % 0,00 %/0 0,64 %/116 0,61 %/111 0,44 %/81 0,00 %/0 0,00 %/0 0,18 %/33 
AMT Centru 1,25 % 0,23 %/51 0,51 %/114 0,11 %/24 0,09 %/20 0,00 %/0 0,26 %/59 0,04 %/10 
Institutul Oncologic 0,91 % 0,00 %/0 0,46 %/136 0,20 %/60 0,17 %/50 0,00 %/0 0,08 %/22 0,00 %/0 
Centru Republican de 
Diagnostică Medicală 

1,04 % 0,36 %/132 0,23 %/86 0,09 %/34 0,21 %/76 0,01 %/5 0,08 %/31 0,05 %/19 
SR Ungheni 6,06 % 5,70 

%/1.020 
0,16 %/28 0,02 %/4 0,12 %/22 0,00 %/0 0,03 %/5 0,03 %/6 

(Laboratoarele din RM) 
valoarea P: 

 
 
 

 

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 * * * 
*Date fiind ratele mici ale AGC-NOS, ASC-H și rezultatele cancerului, acestea nu s-au comparat între laboratoare. 

Tabelul 8: Corespunderea laboratoarelor cu ghidurile europene 
Laboratorul citologic Nr. de teste 

Papanicola
u/an 

Nr. de 
tehnicieni 
laboranți1 

≤ 15.000 
Teste 

Pap/an2 

≥ 4 
Citotehnici

eni2 

Regiunea de nord     
1 Bălți - Imunotehnomed 21.470 4 ENI Da Da 
2 SR Dondușeni 3.803 1 ENI Nu Nu 
3 SR Drochia 2.345 0 ENI Nu Nu 
4 CS Drochia 3.663 0 ENI Nu Nu 
5 SR Edineț 23.773 1 ENI Da Nr. 
6 CS Edineț 3.841 1 ENI Nu Nu 
7 CS Soroca 8.590 1 ENI Nu Nu 

Regiunea de centru     
8 SR Orhei 3.745 1 ENI Nu Nu 
9 SR Ungheni 17.900 1 ENI Da Nr. 

10 AMT Botanica 18.230 2 ENI Da Nr. 
11 AMT Centru 22.285 3 ENI Da Nr. 
12 AMT Ciocana TBA TBA TBA TBA 
13 AMT Rîşcani 11.622 1,5 ENI Nu Nu 
14 Spitalul Cancelariei de Stat 668 2 ENI Nu Nu 
15 Policlinica Cancelariei de Stat 543 0 ENI Nu Nu 
16 Institutul de Medicină 

Urgentă 
1.084 2 ENI Nu Nu 

17 CM Galaxia 7.035 1 ENI Nu Nu 
18 CM Pro Sano 282 0 ENI Nu Nu 
19 CM Sf. Pantelemon 2.267 1 ENI Nu Nu 
20 Morformed Service TBA TBA TBA TBA 
21 Neo Medica Grup TBA TBA TBA TBA 
Instituții republicane     
22 Institutul Oncologic 29.267 4 ENI Da Da 
23 Centru Republican de 

Diagnostică Medicală 
37.000 3,5 ENI Da Da 

24 Institutul Mamei și Copilului 845 2 ENI Nu Nu 
Regiunea de sud     
25 CS Cahul 13.043 1 ENI Nu Nu 
26 SR Cantemir 4.100 0 ENI Nu Nu 
27 SR Căușeni 6.710 0 ENI Nu Nu 
28 CS Ștefan Vodă 5.523 0 ENI Nu Nu 

1. Nu există date privind ponderea timpului disponibil al laboranților pentru efectuarea screeningului 
de col uterin. 

2. Ghidurile europene: ≥ 15.000 teste Pap./laborator/an și ≥ 4 citotehnicieni/laborator. 
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Figura 4: Analiză comparativă între rezultatele citologiei de col uterin efectuate în cele 7 cele mai mari 
laboratoare din RM 
 

 

4.10 Recomandările privind practicile de lucru pentru efectuarea citologiei de col uterin 

RM nu dispune de recomandări privind practica de lucru în efectuarea screeningului citologic de col uterin. În trecut, 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 68 din 10 martie 2005 stabilește o limită de 67 de teste 
Papanicolau/citotehnician/zi. Însă, acest ordin a fost înlocuit mai târziu de Ordinul MS nr. 722 din 16 iulie 2012, care 
nu stabilește nicio limită. 

4.11 Procedurile standard de operare 

RM dispune de proceduri standard de operare (PSO) pentru laboratoarele citologice, însă nu dispune de mecanisme 
pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor laboratoarele sau pentru a încuraja laboratoarele să 
implementeze PSO-urile, pe care marea majoritate a laboratoarelor nu le respectă. 

4.12 Asigurarea calității 

RM nu dispune de un program de asigurare a calității, cu indicatori și standarde de performanță pentru orice aspect 
legat de screeningul citologic de col uterin. Drept urmare, nu există vreun mecanism de monitorizare și evaluare a 
calității acestor servicii, sau, și mai important, de identificare a performanțelor suboptimale, astfel ca să fie 
îmbunătățite. 

4.13 Sistemul de evidență și cel IT 

Toate laboratoarele au raportat că utilizează sistemele de evidență pe hârtie. Doar câteva laboratoare au raportat 
că folosesc în paralel atât sistemul de evidență pe hârtie, cât și cel electronic, însă doar pentru uz intern. În plus, 
laboratoarele nu dispun de legături electronice nici între laboratoare, nici între alte servicii de sănătate. 

4.14 Instruirea personalului laboratorului citologic (citopatologiști și citotehnicieni) 

Pentru formarea citopatologilor, în anul 1998 a fost înființat un program obligatoriu de rezidențiat de citopatologie, 
astfel încât persoanele care au urmat ulterior această profesie au absolvit acest rezidențiat, în timp ce persoanele 
care au urmat această profesie anterior, au urmat un program de stagiu. 

Pentru instruirea citotehnicienilor nu există vreun program sau plan de instruire, astfel oamenii care oferă, în 
prezent, astfel de servicii au fost instruiți cu privire la tehnicile generale de laborator, cu formarea ulterioară în 
citologie la locul de muncă. Performanța citotehnicienilor este foarte dependentă de instruire inițială, precum și de 
EMC, astfel lipsa unui program de instruire bazat pe dovezi, cu standarde de instruire se va compromite 
rentabilitatea screeningului de col uterin. 

O altă problemă conexă este că RM nu recunoaște screeningul de col uterin ca o specialitate de laborator separată, 
cu cerințe de instruire și certificare definite, deoarece nu există un mecanism care ar asigura faptul că oamenii care 
oferă astfel de servicii sunt instruiți la nivelul corespunzător pentru a oferi servicii sigure și rentabile. 
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5. Concluzii 

Laboratoarele din RM au raportat în anul 2012 că procesează 365.676 de teste Papanicolau – un număr ce ar fi fost 
suficient pentru efectuarea testelor de screening la aproximativ 70,9 % din populația țintă anuală, în baza unui 
interval de screening recomandat de 2 ani, la acel moment.8 Actualmente, această evaluare a constatat că numărul 
total al testelor Papanicolau – 236.579, raportat în 2015, ar fi fost suficient pentru efectuarea testelor de screening 
la aproximativ 72,3 % din populația țintă, în baza unui interval de screening de 3 ani. Datorită programelor de 
screening de col uterin bine organizate, cu o rată de acoperire a populației țintă mai mare 70 %, ratele cancerului 
de col uterin s-au redus substanțial. Aceeași tendință ar trebui să se înregistreze și în Moldova, însă potrivit datelor 
prezentate în acest raport, ratele cancerului de col uterin cresc constant din 2000 până în 2011, când au ajuns și s-
au menținut la nivel înalt, fără a înregistra vreo îmbunătățire. 

Aceste date indică că pentru screeningul de col uterin sunt cheltuite resurse semnificative din sistemul de sănătate, 
însă fără a aduce rezultate. Ministerului Sănătăţii i s-a explicat de mai multe ori care este originea problemei: 
serviciile de screening de col uterin sunt oferite în mod oportunist, în lipsa instruirii corespunzătoare a personalului, 
standardizării procedurilor, coordonării serviciilor medicale componente, gestionării eficiente a îngrijirilor 
pacientului sau asigurării calității. Prin urmare, aceasta nu va reduce ratele cancerului de col uterin, ci dimpotrivă, 
va afecta negativ femeile care trec screeningul și va irosi resursele din sistemul de sănătate. 

Citologia reprezintă o componentă esențială a screeningului de col uterin și datele prezentate în acest raport arată 
cp aceste servicii, actualmente, nu au: 

• Program și standarde de instruire sau criterii de certificare pentru citotehnicieni, 
• Recomandări privind practicile de lucru, 
• Programul de asigurare a calității cu indicatori și standarde de performanţă, 
• Sistem de monitorizare și evaluare a serviciilor citologice de col uterin. 

Din cauza acestor probleme nu există mecanisme care ar asigura faptul că: citotehnicienii dispun de cunoștințele și  
abilitățile de a-și îndeplini corespunzător sarcinile de muncă, laboratoarele respectă recomandările privind cele mai 
bune practici bazate pe dovezi, eficiența laboratoarelor sau a citotehnicienilor este măsurată în mod obiectiv, și cel 
mai important, performanța suboptimală este determinată și îmbunătățită. Ca urmare, această evaluarea a 
constatat următoarele: 

• Nici femeile în afara categoriei de vârstă recomandate care trec screeningul și/sau nici femeile care trec 
screeningul prea des nu vor contribui la reducerea ratelor de cancer de col uterin, ci dimpotrivă, vor spori 
efectele dăunătoare și costurile screenengului. 

• Doar 3 laboratoare citologice din 25 respectă cele două recomandări de bază din ghidurile europene, și anume: 
a) numărul minim de teste Papanicolau care trebuie procesate, întru asigurarea faptului că citotehnicienii 
examinează în mod regulat diversitatea de anomalii citologice necesare pentru menținerea abilităților de 
recunoaștere, și 
b) numărul minim de citotehnicieni necesar pentru asigurarea formării prin colaborare, prestării serviciilor în 
timpul zilelor libere, concediilor de boală etc., și doar 4 laboratoare respectă recomandarea privind numărul 
minim de teste Papanicolau procesate. Prin urmare, 18 laboratoare citologice din 15 nu pot respecta nici măcar 
cu aceste 2 recomandări de bază din ghidurile europene. 

• Calitatea serviciilor citologice de col uterin constituie un motiv serios de îngrijorare, după cum ne demonstrează 
diferențele între ponderile rezultatelor testelor Papanicolau efectuate în diferite laboratoare. Întrucât ratele de 
boli de col uterin ar fi fost asemănătoare în rândul populației deservită de aceste laboratoare, diferențele mari 
dintre rezultatele testului Papanicolau vor fi cauzate de diferențele egal de mari ale calității serviciilor. 

• Ratele rezultatelor Papanicolau de grad înalt au fost prea joase, lucru ce ne indică faptul că un număr semnificativ 
de boli de col uterin pre-invazive de grad înalt nu au fost depistate, astfel acestea nu vor fi tratate și multe dintre 
aceste femei vor dezvolta cancer de col uterin invaziv. 

6. Recomandări 

Situaţia actuală a citologiei de col uterin din RM este lipsită de etică și durabilitate, astfel, acum pentru Ministerul 
Sănătăţii este crucial să implementeze politici și să sprijine acțiunile necesare pentru îmbunătățirea calității, 
siguranței și rentabilității acestor servicii. Problemele prioritare care urmează a fi abordate sunt următoare: 

6.1 Închiderea laboratoarelor citologice care nu respectă nicio recomandare internațională 

Optsprezece laboratoare citologice de col uterin nu respectă nici măcar recomandările internaționale de bază, și 
anume: efectuarea a cel puțin 15.000 de teste Papanicolau pe an, întru asigurarea faptului că citotehnicienii 
examinează în mod regulat diversitatea de anomalii citologice necesare pentru menținerea abilităților de 
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recunoaștere. În acest sens, numărul mediu și median al testelor Papanicolau procesate în 2015 de către aceste 18 
laboratoare a fost de 3.803 și, respectiv, 4.683, ambele fiind mult sub numărul minim recomandat. 

Din cele 25 de laboratoare din RM 18 nu respectă nicio recomandare internațională din simplu motiv 
că sunt prea mici. Aceste laboratoare ar trebui să fie închise, iar testele Papanicolau procesate la ei ar 
trebui să fie transferate la celelalte 7 laboratoare mai mari. 

6.2 Consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare continuă a serviciilor citologice de colul uterin 

Monitorizarea și evaluarea continuă a laboratoarelor citologice sunt esențiale pentru asigurarea faptului că acestea 
respectă recomandările internaționale bazate pe dovezi și oferă servicii sigure și rentabile. Pentru monitorizarea și 
evaluarea citologiei de col uterin trebuie de corelat rezultatele citologice cu datele ce vin de la alte servicii medicale, 
astfel precum rezultatele colposcopiei și biopsiei. Astfel, cea mai simplă soluție este incorporarea acestei funcții în 
registrul screeningului de col uterin, solicitat pentru gestionarea programului general de screening de col uterin. 

Trebuie format un grup de lucru din experți naționali și internaționali pentru elaborarea criteriilor de 
monitorizare și evaluare a serviciilor citologice, și pentru elaborarea specificărilor serviciului pentru 
incorporarea sa în registrul de screening de col uterin. 

6.3 Trecerea treptată de la tehnica de colorare Romanowski la tehnica Papanicolau 

În RM, marea majoritate a testelor citologice de col uterin sunt procesate, actualmente, cu ajutorul tehnicii 
Romanowski. În țările din fosta Uniune Sovietică utilizarea tehnicii Romanowski este în mare măsură limitată, iar 
restul țărilor lumii folosesc în mare parte tehnica Papanicolau. 

Aceste 2 tehnici utilizează procese absolut diferite, astfel că interpretarea rezultatelor citologice este, prin definiție, 
absolut diferită, iar laboratoarele specializate într-o tehnică nu pot să instruiască citotehnicienii din laboratoarele 
care folosesc cealaltă tehnică. Acest lucru reprezintă un aspect important pentru RM, întrucât după cum a fost 
demonstrat prin diferențele mari în procentajele testelor Papanicolau atipice înregistrate în laboratoare care 
folosesc tehnici diferite, RM are nevoie să îmbunătățească de urgență calitatea citologiei de col uterin. Acest lucru 
poate fi realizat în mod eficient prin schimburi de sesiuni de instruiri cu țările în care citologia de col uterin este de 
o calitate înaltă, însă toate aceste țări folosesc tehnica de colorare Papanicolau. Astfel, dacă RM va continua să 
folosească tehnica de colorare Ramonowski, laboratoarele citologice nu vor putea să se alinieze unor standarde 
bazate pe dovezi recunoscute internațional. 

RM trebuie să înceapă să treacă de la tehnica Romanowski la tehnica Papanicolau prin a instrui 
citotehnicienii și citopatologii pe parcursul anului 2017 și prin a moderniza laboratoarele selectate cu 
scopul de a face această schimbare până la sfârșitul anului. 

Procesul de trecere de la tehnica de colorare Romanowski la cea Papanicolau a început deja odată cu crearea 
nucleului de cunoștințe de specialitate în Chișinău. Doi citopatologi (o persoană de la Centru Republican de 
Diagnostică Medicală și alta de la USMF Nicolae Testemițanu) au participat la un curs de instruire privind citologia 
de col uterin la Spitalul Universitar La Sapienza din Roma, pe parcursul lunii septembrie 2016. 

La moment sunt necesare următoarele: 
• Instituționalizarea noilor cunoștințe și competențe prin incorporarea lor în programul de rezidenţiat în 

patologie la USMF Nicolae Testemițanu. 
• Diseminarea noilor cunoștințe și competențe în cadrul cursurilor EMC pentru citotehnicieni și citopatologiști, 

care urmează a fi oferite la USMF Nicolae Testemițanu pe parcursul anului 2017. 

Incorporarea noilor cunoștințe și competențe în programul de rezidenţiat în patologie, precum și elaborarea și 
organizarea cursurile EMC poate fi sprijinită de experții din țările din Europa de Vest, unde sunt programe de 
screening de col uterin foarte calitative, și de experții din Asociația britanică de citopatologie, care au convenit să 
vină în RM în luna martie 2017. 

6.4 Introducerea categoriei de vârstă și a intervalului de screening de col uterin 

Categoria de vârstă și intervalul de screening sunt stabilite pentru optimizarea echilibrului între beneficiile și daunele 
screeningului, precum și pentru maximizarea rentabilității. 

RM trebuie să ia măsuri acum pentru a impune respectarea categoriei de vârstă și intervalului de 
screening recomandat întru îmbunătățirea echilibrului între daunele și beneficiile screeningului de col 
uterin și maximalizarea rentabilității. 

Cea mai simplă metodă este ca CNAM să-și modifice contractele cu centrele de asistență medicală primară și 
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spitalele/instituțiile care dispun de laboratoare citologice prin adăugarea unei clauze care ar specifica că CNAM va 
plăti doar pentru testele Papnicolau care respectă categoria de vârstă și intervalul de screening recomandat. O 
politică asemănătoare a fost implementată atunci când Norvegia a lansat programul organizat de screening de col 
uterin, iar numărul de teste Papanicolau a scăzut cu 35 % în primul an, în timp ce ratele cancerului de col uterin au 
scăzut, demonstrând astfel că testele suplimentare de Papanicolau erau fără rost și o risipă de bani. 

6.5 Programul de instruire pentru citotehnicienii 

După cum s-a menționat mai sus, citotehnicienii trebuie instruiți corespunzător pentru a ne oferi servicii sigure și 
rentabile. La moment, RM nu dispune de un program de instruire bazat pe dovezi pentru efectuarea screeningului 
citologic de col uterin, astfel citotehnicienii sunt instruiți „la locul de muncă”, calitatea instruirii depinzând în 
totalitate de calitatea laboratorului în care această instruire are loc. Nu este suficient să se asigure doar faptul că 
toți citotehnicienii sunt instruiți corespunzător, după cum a fost demonstrat în mod clar de către diferențele enorme 
între rezultatele testelor Papanicolau furnizate de diferite laboratoare. 

Trebuie format un grup de lucru din experți naționali și internaționali pentru elaborarea și aprobarea 
unui program național de instruire bazat pe dovezi privind screeningul citologic de col uterin care va fi 
oferit drept un modul din programul de instruire pentru laboranți la Colegiul Național de Medicină și 
Farmacie „Raisa Pacalo” din RM. 

Modelul programului de instruire bazat pe dovezi poate fi obținut de la țările din Europa de Vest, care dispun de 
programe de screening de col uterin de calitate înaltă și pot sprijini ajustarea acestuia la programul de instruire 
moldovenesc. 

6.6 Desemnarea screeningului citologic de col uterin ca specialitate de laborator separată 

Siguranța și rentabilitatea screeningului citologic necesită servicii citologice de calitate înaltă, iar acestea nu pot fi 
realizate decât dacă toți citotehnicienii dispun de cunoștințele și competențele necesare. 

Screeningul citologic de col uterin trebuie recunoscut drept o specialitate de laborator separată, cu 
cerințe de instruire și certificare definite, iar certificarea trebuie să fie obligatorie pentru a putea lucra 
în domeniu. 

6.7 Recomandări privind practicile de lucru 

Recomandările bazate pe dovezi privind practicile de lucru în toate aspectele screeningului citologic de col uterin 
sunt de o importanță primordială pentru asigurarea faptului că personalul laboratoarelor poate respecta 
recomandările internaționale privind cele mai bune practici. La moment, RM nu dispune de astfel de recomandări. 

Trebuie format un grup de lucru din experți naționali și internaționali pentru elaborarea și aprobarea 
unor recomandări bazate pe dovezi privind practicile de lucru în screeningul citologic de col uterin. 

Modelul recomandărilor bazate pe dovezi privind practicile de lucru în screeningul citologic de col uterin poate fi 
obținut de la țările din Europa de Vest, care dispun de programe de screening de col uterin de calitate înaltă și pot 
sprijini ajustarea acestora la recomandările pentru RM. 

6.8 Specificațiile echipamentelor și aparatelor laboratorului de screening de col uterin 

Echipamentele și aparatele laboratorului sunt factori importanți care influențează calitatea screeningului citologic, 
astfel că toate laboratoarele citologice din RM trebuie să respecte recomandările internaționale privind cele mai 
bune practici pentru echipamentele și aparatele laboratorului. 

Trebuie format un grup de lucru din experți naționali și internaționali pentru a conlucra cu Consiliul 
Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate cu scopul de a elabora și aproba specificațiile 
echipamentului și aparatelor laboratoarelor citologice. 

Modelul specificațiilor echipamentului și aparatelor poate fi obținut de la țările din Europa de Vest, care dispun de 
programe de screening de col uterin de calitate înaltă și pot sprijini ajustarea acestuia la programul de instruire 
moldovenesc. 

6.9 Programul de asigurare a calității, indicatori și standarde de performanţă 

Programele de asigurare a calității cu indicatori și standarde de performanţă sunt foarte importante pentru 
siguranța și rentabilitatea programelor de screening de col uterin. RM nu dispune de un program de asigurare a 
calității pentru nici un aspect al procesării, screeningului citologiei de col uterin sau diagnosticării cancerului de col 
uterin. 
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În ianuarie 2015 au fost implementați doi indicatori de performanţă pentru centrele de asistență medicală primară 
și personalul acestora: ponderea femeilor din populația țintă care au trecut screeningul și numărul de femei care au 
efectuat colposcopia, pondere evaluată după numărul femeilor care au revenit cu fișa de externare de la centru 
medical la medicul de familie care le-a trimis la colposcopie. 

Cu toate acestea, acești indicatori de performanţă nu sunt lipsiți de probleme: 
• Ambii indicatori se bazează pe faptul că centrele de asistență medicală primară trebuie să prezinte datele 

(însă nu există vreun sistem TIC care ar permite colectarea independentă a datelor), astfel aceștia vor duce 
la supraraportare. CNAM a auditat anual câteva centre de asistență medicală primară (aproximativ câte 
50/an), însă în timp ce auditorii pot verifica numărul femeilor care au efectuat colposcopia prin a verifica 
fișele de externare de la centru medical, la moment nu este posibil ca ei să verifice numărul femeilor care au 
trecut screeningul. 

• Ambii indicatori de performanţă sunt pur cantitativi, iar utilizarea acestora în lipsa măsurării calității, și 
anume ponderea testelor Papanicolau necorespunzătoare sau ponderea femeilor trimise la colposcopie în 
urma căreia s-a depistat o boală de col uterin, va încuraja personalul centrelor de asistență medicală 
primară să îndeplinească obiectivele numerice cu prețul calității. 

• Numărul femeilor care efectuează colposcopia este influențat de mai mulți factori ce nu pot fi controlați 
de centrele de asistență medicală primară.Prin urmare, acest factor, cel mai probabil, nu va avea o 
influență pozitivă asupra comportamentului personalului din centrele de asistență medicală primară. 

Aceste exemple demonstrează faptul că procesul de stabilire a indicatorilor și standardelor de performanță privind 
screeningul de col uterin este unul complicat și necesită o examinare meticuloasă din partea experților care înțeleg 
pe deplin întregul proces de screening pentru a evita stabilirea unor ținte care vor încuraja unele acțiuni nedorite, 
precum sacrificarea calității în favorizarea cantității. În plus, este important să se recunoască faptul că asigurarea 
calității screeningului de col uterin trebuie aplicată în toate serviciile medicale implicate în program, deoarece 
performanța suboptimală a oricărui serviciu va compromite eficacitatea întregului program, în timp ce prin stabilirea 
unor indicatori de performanţă pentru o singură parte a procesului, oamenii vor fi încurajați să se concentreze pe 
acea parte în detrimentul celorlalte. Astfel, asigurarea calității citologiei de col uterin nu poate fi considerată a fi 
izolată, ci dimpotrivă, trebuie să fie considerată ca o parte integrală din programul general de asigurare a calității 
screeningului de col uterin. 

Trebuie format un grup de lucru din experți naționali și internaționali pentru a elabora un program de 
asigurare a calității cu indicatori de performanţă corespunzători pentru sistemul de sănătate din RM și 
care ar încuraja comportamentul personalului, lucru ce va îmbunătăți siguranța și rentabilitatea 
screeningului de col uterin. 

Pentru început se recomandă implementarea recomandărilor privind asigurarea calității, indicatorii și standardele 
de performanţă specificate în ghidurile europene (a se vedea Anexa 3), mai apoi, ajustarea acelor recomandări care 
vor fi mai potrivite pentru RM pe termen scurt, mediu și lung. 

6.10 Reorganizarea serviciilor citologice de col uterin 

Principalul obiectiv al reorganizării serviciilor citologice de col uterin trebuie să fie conformarea acestora la 
recomandările internaționale bazate pe dovezi, inclusiv la ghidurile europene. Astfel, în primul rând trebuie de 
asigurat elaborarea și aprobarea un program de instruire bazat pe dovezi pentru screeningului de col uterin, mai 
apoi recunoașterea screeningului de col uterin drept o specialitate de laborator separată, cu criterii de instruire și 
certificare definite, recomandări privind practica de lucru în screeningul de col uterin, specificații ale echipamentelor 
și aparatelor de laborator citologic, și cu program de asigurare a calității cu indicatori și standarde de performanţă. 
Apoi, laboratoarelor trebuie să li se acorde un termen de 2 ani pentru a se conforma. 

Cele 7 laboratoare care îndeplinesc cerința de a efectua numărul minim de 15.000 teste Papanicolau 
sau mai mult pe an trebuie să li se ofere un termen de 2 ani pentru a implementa noile cerințe de 
instruire și certificare, precum și recomandările privind practicile de lucru și standardele de performanță 
stipulate în programul de asigurare a calității. Pe de altă parte, laboratoarele care nu îndeplinesc 
aceste criterii trebuie închise, iar testele Papanicolau efectuate de ele trebuie redirecționate către alte 
laboratoare care îndeplinesc criteriile respective. 
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Anexa 1: Numărul estimativ al populaţiei țintă pentru efectuarea screeningului de col uterin și numărul anual de teste 
Papanicolau 
 Total populaţie Total populaţie 

feminină 
Femei 

25-61 (inclusiv) 
Nr. țintă pentru 

screeningul 
anual1 

Nr. de teste 
Papanicolau/an2 

Total Republica Moldova 3.369.100 1.853.005 982.093 327.364 282.352 
Municipiul Chișinău 779.000 428.450 227.079 75.693 65.285 
Chişinău 639.000 351.450 186.269 62.090 53.552 
Codru 15.800 8.690 4.606 1.535 1.324 
Cricova 10.700 5.885 3.119 1.040 897 
Durlești 19.300 10.615 5.626 1.875 1.617 
Sîngera 8.500 4.675 2.478 826 712 
Vadul lui Vodă 4.900 2.695 1.428 476 411 
Vatra 3.600 1.980 1.049 350 302 
Toate suburbiile Chișinăului 77.200 42.460 22.504 7.501 6.470 
Regiunea de nord 
Bălți 127.300 70.015 37.108 12.369 10.669 
Briceni 74.200 40.810 21.629 7.210 6.218 
Dondușeni 41.800 22.990 12.185 4.062 3.503 
Drochia 82.600 45.430 24.078 8.026 6.922 
Edineț 80.000 44.000 23.320 7.773 6.705 
Fălești 87.300 48.015 25.448 8.483 7.316 
Floreşti 83.800 46.090 24.428 8.143 7.023 
Glodeni 56.800 31.240 16.557 5.519 4.760 
Ocnița 53.000 29.150 15.450 5.150 4.442 
Rîșcani 64.300 35.365 18.743 6.248 5.389 
Sîngerei 85.100 46.805 24.807 8.269 7.132 
Soroca 95.000 52.250 27.693 9.231 7.962 
Regiunea de centru 
Anenii Noi 82.000 45.100 23.903 7.968 6.872 
Călărăși 72.500 39.875 21.134 7.045 6.076 
Criuleni 73.500 40.425 21.425 7.142 6.160 
Dubăsari 35.200 19.360 10.261 3.420 2.950 
Hîncești 116.200 63.910 33.872 11.291 9.738 
Ialoveni 100.600 55.330 29.325 9.775 8.431 
Nisporeni 60.500 33.275 17.636 5.879 5.070 
Orhei 112.700 61.985 32.852 10.951 9.445 
Rezina 48.200 26.510 14.050 4.683 4.039 
Șoldănești 38.700 21.285 11.281 3.760 3.243 
Strășeni 89.100 49.005 25.973 8.658 7.467 
Telenești 66.400 36.520 19.356 6.452 5.565 
Ungheni 106.700 58.685 31.103 10.368 8.942 
Regiunea de sud 
Basarabeasca 27.400 15.070 7.987 2.662 2.296 
Cahul 117.200 64.460 34.164 11.388 9.822 
Cantemir 59.000 32.450 17.199 5.733 4.945 
Căușeni 87.500 48.125 25.506 8.502 7.333 
Ceadîr-Lunga 19.500 10.725 5.684 1.895 1.634 
Cimișlia 57.100 31.405 16.645 5.548 4.785 
Comrat 23.600 12.980 6.879 2.293 1.978 
Găgăuzia (sate) 93.900 83.710 44.366 14.789 12.755 
Leova 50.700 27.885 14.779 4.926 4.249 
Ștefan Vodă 66.300 36.465 19.326 6.442 5.556 
Taraclia 39.200 21.560 11.427 3.809 3.285 
Vulcănești 15.200 8.360 4.431 1.477 1.274 

Total: 3.369.100 1.853.005 982.093 327.364 282.352 
1. Intervalul de 3 ani între testele de screening 
2. Rata estimată de acoperire cu screening – 75 % +15 % pentru repetarea și monitorizarea testelor Pap 
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Anexa 2: Numărul estimativ al populației țintă pentru efectuarea screeningului de col uterin și numărul lor 
anual care urmează să treacă procedura de screening 

Laboratorul citologic Regiune Instituția principală Nr. estimat de 
femei cu vârsta 

de 25-61 ani 

Necesarul 
anual de 
screening 

Teste Pap./an 
raportate 

Rata de 
acoperire a 
populației 

țintă 
 
 
 
 
 
 

 
Bălți - Imunotehnomed 

Bălți CMF Bălți 37.108 12.369   
Drochia CS Pelinia 1.586 529 
 

Glodeni 
CS Glodeni 2.915 972 
CS Ciuciulea 3.411 1.137 
CS Sturzovca 

 
 
 
 
 

Sîngerei 

CS Sîngerei 3.760 1.253 
CS Sîngereii Noi  

10.072 

 

3.357 
CS Radoaia 
CS Drăgănești 
CS Bilicenii Vechi 
CS Pepeni 
CS Biruința 904 301 
CS Copăceni  

10.072 

 

3.357 
CS Chișcăreni 
CS Cubolta 
CS Flămînzeni-Coșcodeni 
CS Cotiujenii Mici 

  Total: 69.827 23.275 21.470 92,25 % 
 

 
SR Dondușeni 

Dondușeni 
CS Dondușeni 2.711 904   CS Țaul 9.474 3.158 
CS Sudarca 

Ocnița CS Otaci 2.390 797 

Drochia CS Mandic 3.173 1.058 
CS Zgurița 

  Total: 17.748 5.917 3.803 64,28 % 
 

SR Drochia & CS Drochia 

 
 
 
 

Drochia 

CS Suri  

7.931 

 

2.644 

  CS Sofia 
CS Hăsnășenii Mari 
CS Țarigrad 
CS Chetrosu 

 

CS Drochia 

CS Drochia 5.043 1.681 
CS Gribova  

6.345 

 
2.115 CS Nicoreni 

CS Maramonovca 
CS Ochiul Alb 

  Total: 19.319 6.440 6.008 93,30 % 
 

 

SR Edineț 

 
Briceni 

CS Briceni 2.449 816   CS Lipcani  

19.181 
 

6.394 CS Larga 
CS Corjeuți 

Ocnița CS Ocnița 2.624 875 
CS Frunza 10.436 3.478 

SR & CS Edineț Edineț CS Edineț 5.364 1.788 
CS Edineț CS Cupcini 17.956 5.985 

  Total: 58.010 19.336 31.455 162,68 % 
 
 
 
 
 
 

CS Soroca 

 
 
 
 
 
 

Soroca 

CS Soroca 10.261 3.420   CS Soroca Nouă  
 
 
 

 
17.432 

 
 
 
 

 
5.811 

CS Cosăuți 
CS Racovăț 
CS Căinarii Vechi 
CS Bădiceni 
CS Vădeni 
CS Vasilcău 
CS Parcani 
CS Slobozia-Cremene 
CS Nimereuca 
CS Rublenița 
CS Rudi 
CS Visoca 

  Total: 27.693 9.231 8.590 93,06 % 

 
AMT Botanica 

Municipiul Chișinău 
AMT Botanica 15.247 5.083   CS Băcioi 15.247 5.083 
CS Sîngera 2.478 826 

Anenii-Noi CS Floreni 2.682 894 

  Total: 35.654 11.885 18.230 153,38 % 
 
 
 
 
 
 

 
AMT Centru 

 
 
 
 

Municipiul Chișinău 

AMT Buiucani 15.247 5.083   CS Durlești 5.626 1.875 
CS Ghidighici 15.247 5.083 
CS Trușeni 15.247 5.083 
CS Vatra 1.049 350 
AMT Centru 15.247 5.083 
CS Budești 15.247 5.083 
CS Vadul lui Voda 1.428 476 
CS Ciorescu 15.247 5.083 
CS Cricova 3.119 1.040 

 
 

Ialoveni 

CS Bardar  
 

19.226 

 
 

6.409 

CS Răzeni 
CS Țîpala 
CS Mileștii Mici 
CS Horești 
CS Costești 
CS Ruseștii Noi 

  Total: 121.932 40.646 22.285 54,83 % 
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Anexa 2: Numărul estimativ al populației țintă pentru efectuarea screeningului de col uterin și numărul lor 
anual care urmează să treacă procedura de screening 

Laboratorul citologic Regiune Instituția principală Nr. estimat de 
femei cu vârsta 

de 25-61 ani 

Necesarul 
anual de 
screening 

Teste 
Pap./an 

raportate 

Rata de 
acoperire a 

populației țintă 

AMT Ciocana Municipiul Chișinău 
AMT Ciocana 15.247 5.083 

  CS Bubuieci 15.247 5.083 
CS Colonița 15.247 5.083 

  Total: 45.742 15.248 TBA TBA 

AMT Rîşcani: SCM 

Arhanghelul Mihail 

Municipiul Chișinău 
AMT Rîşcani 15.247 5.083 

  
CS Grătiești 15.247 5.083 
CS Stăuceni 15.247 5.083 

Criuleni CS Măgdăcești 4.832 1.611 
Orhei CS Peresecina 1.953 651 
Strășeni CS Micăuți 2.254 751 

  Total: 54.781 18.261 11.622 63,64 % 

Institutul Oncologic 

Anenii-Noi 
CS Roșcani 

8.045 2.682 

  

CS Mereni 
CS Bulboaca 

Călărăși CS Vărzăreștii Noi-Pitușca 5.636 1.879 
CS Bravicea 

Criuleni 
CS Criuleni 2.099 700 
CS Hrușova 9.663 3.221 
CS Bălăbăneşti 

Dubăsari CS Dubăsari 10.261 3.420 

Hîncești CS Sărata-Galbenă 9.814 3.271 
CS Bobeica 

Ialoveni 
CS Ialoveni 4.606 1.535 
CS Puhoi 5.493 1.831 
CS Vasieni 

Șoldănești 
CS Șoldănești 1.749 583 
CS Cotiujenii Mari 4.766 1.589 
CS Raspopeni 

Strășeni 

CS Strășeni 5.684 1.895 
CS Micleușeni 

13.525 4.509 

CS Codreanca 
CS Cojușna 
CS Vorniceni 
CS Lozova 
CS Zubrești 

Basarabeasca CS Basarabeasca 3.148 1.049 
CS Sadaclia 2.420 807 

Ceadîr-Lunga (UTA 
Găgăuzia) 

CS Ceadîr-Lunga 5.684 1.895 
CS Cazaclia 

10.265 3.422 CS Copceac 
CS Tomai 

Comrat (UTA Găgăuzia) 

CS Comrat 6.879 2.293 
CS Avdarma 

17.108 5.703 
CS Dezghingea 
CS Cioc-Maidan 
CS Chirșova 
CS Congaz 

Leova 

CS Leova 2.915 972 
CS Filipeni 5.276 1.759 
CS Borogani 
CS Iargara 1.283 428 

Taraclia CS Taraclia 3.790 1.263 
CS Musaitu 2.011 670 

  Total: 142.119 47.373 29.298 61,85 % 

Centru Republican de 
Diagnostică Medicală 

Fălești 

CS Făleşti 4.431 1.477 

  

CS Glinjeni 

21.017 7.006 

CS Iscalau 
CS Ciolacu Nou 
CS Marandeni 
CS Chetriș 
CS Bocșa 

Floreşti 

CMF Florești 3.848 1.283 
CS Cuhureștii de Sus 

20.580 6.859 

CS Sănătăuca 
CS Trifănești 
CS Prodăneștii Noi 
CS Ciutulești 
CS Tîrgul-Vertiujeni 
CS Mărculești 
CS Ghindești 

Glodeni 

CS Fundurii Vechi 

10.232 3.410 

CS Balatina 
CS Iablona 
CS Limbenii Vechi 
CS Hîjdieni 
CS Cobani 

Rîșcani 

CS Rîşcani 3.148 1.049 
CS Vasileuți 

15.566 5.189 

CS Șaptebani 
CS Zăicani 
CS Varatic 
CS Costești 
CS Recea 
CS Mihăilenii Vechi 
CS Corlățeni 
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Anexa 2: Numărul estimativ al populației țintă pentru efectuarea screeningului de col uterin și numărul lor 
anual care urmează să treacă procedura de screening Laboratorul 

citologic 
Regiun

e 
Instituția principală Nr. estimat 

de femei 
cu vârsta 
de 25-61 

ani 

Necesarul 
anual de 
screening 

Teste 
Pap./an 

raportate 

Rata de 
acoperire a 
populației 

țintă   
 

Anenii-Noi 

CS Anenii Noi 2.449 816   
CS Țînțăreni  

10.727 

 
3.576 CS Hîrbovăț 

CS Varnița 
CS Speia 

 
Hîncești 

CS Hîncești 4.402 1.467 
CS Bujor  

14.721 
 

4.907 CS Lapușna-Pașcani 
CS Ciuciuleni 

 
 
 

Orhei 

CS Orhei nr. 1 7.462 2.487 
CS Orhei nr. 2 
CS Cucuruzeni  

 

13.672 

 
 

4.557 

CS Ivancea 
CS Chiperceni 
CS Susleni 
CS Brăviceni 
CS Ciocilteni 
CS Pelivan 

 

Rezina 

CS Rezina 3.615 1.205 
CS Ignăței  

10.436 

 
3.479 CS Cinișeuți 

CS Pripiceni - Răzeși 
CS Mateuți 

Șoldănești CS Vadul Rașcov 4.766 1.589 
CS Olișcani 

 

 
Telenești 

CS Teleneşti 2.070 690 
CS Chiștelnița  

17.286 

 

5.762 
CS Brînzenii Noi 
CS Cazanești 
CS Sărățenii Vechi 
CS Mîndrești 

Basarabeasca CS Bașcalia 2.420 807 
 
 

 
Cahul 

CS Găvănoasa  
 

 
21.066 

 
 

 
7.022 

CS Crihana Veche 
CS Zîrnești 
CS Larga Nouă 
CS Colibași 
CS Bucuria 
CS Moscovei 
CS Giurgiulești 

 

Cimișlia 
CS Cimișlia 3.615 1.205 
CS Gura-Galbenei 13.030 4.343 
CS Javgur 

Leova CS Sărăteni 5.276 1.759 
CS Sărata Nouă 

 

Taraclia 
CS Corten 4.023 1.341 
CS Valea Perjei 
CS Tvardița 1.603 534 

Vulcănești (UTA Găgăuzia) CS Vulcănești 4.431 1.477 

  Total: 225.890 75.294 37.000 49,14 % 
 

 
SR Orhei 

 

 
Orhei 

CS Bulăiești  

 
9.765 

 

 
3.255 

  
CS Isacova 
CS Ghetlova 
CS Peresecina 
CS Teleșeu 
CS Morozeni 

  Total: 9.765 3.255 TBA TBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SR Ungheni 

 

Călărăși 

CS Călăraşi 4227 1409   
CS Sipoteni  

11.271 

 
3.757 CS Onișcani 

CS Pîrjolteni 
CS Vălcineț 

 

Nisporeni 

CS Nisporeni 3.352 1.117 
CS Boldurești  

14.284 

 
4.761 CS Milești 

CS Grozești 
CS Seliște 

 
 
 
 

 
Ungheni 

CS Ungheni 9.532 3.177 
CS Cetireni  

 
 
 
 

21.571 

 
 
 
 
 

7.190 

CS Năpădeni 
CS Manoilești 
CS Cornești 
CS Valea Mare 
CS Pîrlița 
CS Petrești 
CS Cioropcani 
CS Sculeni 
CS Dănuțeni 
CS Măcăreşti-Costuleni 
CS Rădenii Vechi 

  Total: 64.237 21.411 17.900 83,60 % 
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Anexa 2: Numărul estimativ al populației țintă pentru efectuarea screeningului de col uterin și numărul lor 
anual care urmează să treacă procedura de screening Laboratorul 

citologic 
Regiun

e 
Instituția principală Nr. estimat 

de femei 
cu vârsta 
de 25-61 

ani 

Necesarul 
anual de 
screening 

Teste 
Pap./an 

raportate 

Rata de 
acoperire a 
populației 

țintă SRL Morfomed Service Criuleni CS Dubăsarii Vechi 4.832 1.611   
SRL Neo Medica Grup Strășeni CS Sireț 4.508 1.503   CS Pănășești   
 Hîncești CS Crasnoarmeiscoe 4.907 1.636   
  Total: 14.247 4.749 TBA TBA 
CS Cahul Cahul CS Cahul 10.465 3.488   
  Total: 10.465 3.488 13.043 373,94 % 
 

SR Cantemir 

 

Cantemir 

CS Cantemir 1.458 486   CS Gotești  
15.741 

 
5.247 CS Ciobalaccia 

CS Baimaclia 
CS Cociulia 

  Total: 17.199 5.733 4.100 71,52 % 
 
 

 

SR Căușeni 

 
 

 

Căușeni 

CS Căușeni 5.130 1.710   CS Tănătari  
 

20.376 

 
 

6.792 

CS Tocuz 
CS Căinari 
CS Fîrladeni 
CS Sălcuța 
CS Taraclia 
CS Copanca 

  Total: 25.506 8.502 6.710 78,92 % 
 

CS Ștefan Vodă 

 

Ștefan-Vodă 

CS Ștefan-Vodă 2.186 729   CS Antonești  
17.140 

 
5.713 CS Talmaza 

CS Olănești 
CS Crocmaz 

  Total: 19.326 6.442 5.065 78,62 % 

 Cahul CS Slobozia Mare 2.633 878   
  Total: 982.093 327.364 236.579 72,27 % 
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Anexa 3: Indicatorii de performanţă pentru screeningului de col uterin  
 Indicator Metodă de calcul 
1 Rata de extindere / acoperire a programului estimată la nivel regional și național Nr. femeilor din grupul țintă în zona de 

calcul 
Nr. femeilor din grupul țintă în regiune 

sau țară 

2 Recrutarea în cadrul programului în intervalul de screening, stratificată pe grupe 
de vârstă de 5 ani 

Nr. femeilor care au trecut screeningul 
în intervalul de screening  

Nr. femeilor vizate care trăiesc în zona 
de calcul 

3 Conformitatea cu invitația (în termen de 6 luni de la sfârșitul intervalului de 
screening) 

Nr. femeilor invitate, care au trecut 
screeningul  

Nr. femeilor invitate 

4 Ponderea femeilor eligibile rechemate în intervalul de screening Nr. femeilor rechemate 
Nr. femeilor eligibile rechemate 

5 Conformitatea cu invitația de rechemare (în termen de șase luni de la sfârșitul 
intervalului de screening) 

Nr. femeilor rechemate, care au trecut 
screeningului  

Nr. femeilor rechemate 

6 Timpul (în zile lucrătoare) între: 

 testul de screening și raportarea rezultatelor pacientului 
 rezultatul pozitiv la un test de screening și programarea la colposcopie 

 programarea la colposcopie și raportarea rezultatelor pacientului 

 rezultatul colposcopiei / biopsiei și programarea pentru tratament 

 

7 Teste Papanicolau/femei care au trecut screeningul (includ doar testul inițial 
Papanicolau, nu și testele repetate, cum ar fi cele efectuate după testele 
nesatisfăcătoare sau pentru monitorizare) 

Nr. de teste Pap în acest interval 
Nr. de femei care au trecut 

screeningului în intervalul respectiv 

8 Ponderea femeilor care necesită teste Papanicolau repetate (se calculează 
pentru programarea inițială la screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. femeilor care necesită teste 
Papanicolau repetate 

Nr. femeilor care au trecut screeningul 

9 Conformitatea cu testele Papanicolau repetate (se calculează pentru 
programarea inițială la screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. femeilor care au repetat testul 
Papanicolau  

Nr. femeilor trimise să facă repetat 
testul Papanicolau 

10 Ponderea femeilor cu rezultate pozitive în urma screeningului (se calculează 
pentru programarea inițială la screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. femeilor care necesită teste 
Papanicolau repetate  

Nr. femeilor care au trecut screeningul 

11 Distribuirea rezultatelor citologice (se calculează pentru programarea inițială la 
screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. fiecărui diagnostic citologic  
Nr. femeilor care au trecut screening 

12 Rata de trimitere la colposcopie (se calculează pentru programarea inițială la 
screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. femeilor trimise la colposcopie  
Nr. femeilor care au făcut screeningul 

13 Conformitatea cu trimiterea la colposcopie (Se calculează pentru 3 luni după 
trimitere, 6 luni după trimitere și prin trimiterea citologică) 

Nr. femeilor care trec colposcopia  
Nr. femeilor trimise la colposcopie 

14 Rata de biopsie (se calculează pentru programarea inițială la screening și 
programarea rechemată la screening) 

Nr. femei care au făcut biopsia 
Nr. femei care trec colposcopia 

15 Ponderea femeilor tratate după depistarea CIN1 în urma scereningului Nr. femeilor cu CIN1 care au fost tratat  
Nr. femeilor cu CIN1 

16 Ponderea femeilor tratate după depistarea ≥CIN2 în urma screeningului Nr. femeilor cu CIN2/3 tratat  
Nr. femeilor cu CIN2/3 

17 Ponderea femeilor care au trecut histerectomia după depistarea CIN în urma 
screeningului 

Nr. femeilor cu CIN care au trecut 
histerectomia  

Nr. femeilor cu CIN 

18 Valoarea predictivă pozitivă a trimiterii la colposcopice (se calculează în general 
și pentru trimiterea citologică, programarea inițială la screening, programarea 
rechemată la screening și pentru gradul de CIN) 

Nr. femeilor cu ≥ CIN1  
Nr. femeilor trimise la 

 colposcopie 

19 Distribuirea rezultatelor histologice (se calculează pentru rezultatul histologic, 
programarea inițială la screening și programarea rechemată la screening) 

Nr. femeilor cu CIN+  
Nr. femeilor care au trecut screeningul 

20 Incidența cancerului după o citologie normală (se calculează pentru intervalul de 
la indicele citologic și până la morfologia cancerului) 

Nr. femeilor cu cancer după o citologie 
normală Nr. femeilor/ani care au trecut 
 screeningul în aceeași perioadă după o 

citologie normală 
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Anexa 4: Cerințele și căile de diseminare a datelor din registrele pentru screeningul de col uterin 

Registrul de screening 

Acțiuni  Date de ieșire 
 Characterize the screening Monthly lists of women to be 

population by area.  screened by each clinic. 

 Characterize the network of  QA performance statistics for clinics 
and laboratories  each clinic, laboratory and staff 
participating in the program.   member. 

 Identify screening population CME recommendations for each by 
clinic catchment area.  staff member. 

 Calculați performanța AC după 
fiecare centru medical și unitate 
de personal 

 Ghidați personalul medical în 
ceea ce privește programele de 
educație medicală continuă în 
baza performanței AC 

 Identificați populația nu a trecut 
screeningul în ultimii 5 ani 

 Listele lunare ale femeilor care 
urmează să treacă screeningul: 

- Rechemare pentru screeningul de 
rutină (3 - 5 ani), 

- Rechemare la termen scurt (6 luni), 
- Repetarea testului Pap. (3 luni), 

 Rezultatele testelor Pap. cu 
recomandări de intervenții ulterioare, 

 Listele femeilor care nu s-au prezentat 
la screening, repetarea testelor Pap., 
screenigul repetat sau trimitere, 

 Operaționalizarea mecanismului de 
siguranță pentru semnalarea 
problemelor întru investigarea și 
soluționarea lor, 

 Auditarea cazurilor de cancer pentru identificarea și soluționarea 
problemelor legate de funcționarea programului, 

 Măsurarea programului de performanță și urmărirea progreselor în timp, 

 Oprirea chemărilor/rechemărilor la screening pentru femeile care s-au 

tratat de cancer, 

 Ștergerea femeilor care au murit din bazele de date a femeilor 
eligibile pentru screenigul de col uterin. 

 AM
P 

 
Datele trimise la registrul de 
screening 

Acțiunile 
AMP 

Date din registrul de screening 
   Identificarea centrelor medicale 

 Identificarea personalului (pentru testele Pap.) 

  

 Pentru fiecare femeie care a trecut screeningul: 
- Prelevarea probelor 

satisfăcătoare/nesatisfăcătoare, 
- Data ultimei menstruații, 
- Tipul probei: col uterin sau bolta vaginală, 
- Aspectul colului uterin, 
- Comentarii clinice suplimentare, 

 Femeile care au fost consultate, dar nu au trecut 

screeningul, 
 Femeile care au fost invitate, dar au refuzat, 
 Femeile care se știe că s-au mutat cu locul de trai 

sau nu au fost de găsit, 

 Identificarea și recrutarea femeilor eligibile 
pentru a trece screeningul. 

 Listele lunare ale femeilor care urmează să 

treacă screeningul: 
- Rechemare pentru screeningul de rutină (3 

ani), 
- Rechemare la termen scurt (6 luni), 

- Repetarea testului Pap. (3 luni). 

  Informarea femeilor cu privire la rezultate și 
reamintirea privind rechemarea o dată la 3 ani 

 Rezultatul testului Pap. – nu au fost identificate 
anormalități, chemare de rutină 

  Consilierea femeilor cu privire la rezultate și la 
necesitatea repetării procedurii o dată la 3 luni 

 Rezultatul testului Pap. – nesatisfăcător, 
repetarea testului Pap. o dată la 3 luni 

  Consilierea femeilor cu privire la rezultate și la 
necesitatea repetării procedurii o dată la 6 luni 

 Testele Pap. care necesită repetarea procedurii 
de screening o dată la 6 luni 

 Femeile trimise la colposcopie 

 Femeile trimise la colposcopie, dar care au 
refuzat 

 Femeile care s-au mutat cu traiul 
 Femeile care nu au fost de găsit 

 Consilierea femeilor cu privire la rezultate și 
investigațiile ulterioare necesare 

 Rezultatele testului Pap. care necesită trimitere, 
cu recomandările trimiterii și detaliile de 
contact ale citopatologului, pentru informații 
suplimentare, după caz 

 Femeile neprezentate retrimise la colposcopie 

 Femeile neprezentate care au refuzat să fie 
monitorizate 

 Femeile neprezentate care nu au fost de găsit 

 Consilierea femeilor neprezentate cu privire la 
riscurile cancerului de col uterin și încurajarea 
acestora de a se conforma recomandărilor 
privind monitorizarea ulterioară 

 Femei trimise la colposcopie sau pentru 
investigații ulterioare, dar care nu s-au 
prezentat 

  Permiterea personalului AMP și managerilor de 
centre medicale să înțeleagă modul în care 
performanța lor se compară cu standardele 
stabilite, alte centre medicale și cu mediile 
programului la: 
- Identificarea performanței substandard, 

astfel încât să poată fi luate măsuri de 
remediere orientate spre rezolvarea 
problemelor 

- Introducerea concurenței pentru calitatea 
serviciilor motivând, astfel, personalul AMP 
să atingă și să depășească standardele 

 Rapoarte privind AC care compară performanța 
programului, centrului medical și personalului 
privind: 
- Recrutarea pentru programul de screening, 
- Conformitatea cu invitația la screening, 
- Ponderea femeilor rechemate, 
- Conformitatea cu invitația de rechemare. 

 Timpul de la primirea rezultatelor și: 
- Raportarea rezultatelor/nr. de trimiteri a 

femeilor, 
- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare, 
- Ponderea de rezultate pozitive în urma 

screeningului, 
- Distribuirea rezultatelor citologice, 
- Conformitatea cu trimiterile. 

    

 
 

 

 

Datele privind populația și serviciul medical 

Sursa de date Datele trimise la registrul 
de screening  Surse din afara programului 

de screening de col uterin 
 Datele de identificare ale 

tuturor femeilor eligibile 
pentru screening 

 Detalii cu privire la toate 
AMP, centrele medicale de 
colposcopie și personalul 
care participă la programul 
de screening de col uterin 

 Detalii cu privire la toate 
laboratoarele și personalul 
care participă la programul de 
screening de col uterin 

 AMP 
 Citopatologie 
 Colposcopie 
 Histologie 

 A se vedea mai jos 

 
Alte baze de date 

 Registrul de cancer  Identificarea femeilor care 
dezvoltă sau care mor din 
cauza cancerului de col uterin 

 Incidența și mortalitatea prin 
cancerul de col uterin 

 Registrul deceselor  Identificarea femeilor de 
vârstă potrivită pentru 
screening care au decedat 

 



Capacitatea citologiei de col uterin 23 Republica Moldova 
Evaluare și recomandări  12 decembrie 2016 

Cerințele și căile de diseminare a datelor din registrele pentru screeningul de col uterin 

  
 Screeningul citologic și citopatologia  

Datele trimise la registrul de screening Utilizarea Datele din registrul de screening 
 Identificarea laboratorului 
 Identificarea personalului (pentru fiecare 

test Pap.) 
 Tipul probei 
 Rezultatele celulelor scuamoase 
 Rezultatele celulelor endocervicale 
 Analize altele decât a celulelor non-cervicale 
 Recomandări privind monitorizarea 

ulterioară 

 Anticiparea primirii probelor și inițierea 
urmăririi testelor 
 Papanicolau care nu ajung la laborator 

 Investigarea și soluționare notificărilor de 
prevenire a defecțiunilor 

 Permiterea personalului și managerilor 
laboratorului să înțeleagă cum se compară 
performanța lor cu standardele stabilite, 
alte laboratoare și mediile programului la: 
- Identificarea performanței substandard, 

astfel încât să poată fi luate măsuri de 
remediere orientate spre rezolvarea 
problemelor, 

- Introducerea concurenței pentru calitatea 
serviciilor motivând, astfel, personalul 
laboratorului să atingă și să depășească 
standardele, 

 Teste Pap prelevate și data expedierii la 
laborator 

 Rezultatele testelor Pap. anterioare 
 Data ultimei menstruații 
 Tipul probei: col uterin sau bolta vaginală 
 Aspectul colului uterin 
 Comentarii clinice suplimentare 
 Anunțurile de prevenire a defecțiunilor care 

urmează a fi investigate 
 Rapoarte privind AC care compară 

performanța programului, laboratorului și 
personalului privind: 
- Timpul de la primirea testului Papanicolau 

până la raportarea rezultatelor, 
- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare, 
- Ponderea de rezultate pozitive în urma 

screeningului, 
- Distribuirea rezultatelor citologice. 

 
 Colposcopia și chirurgia colului uterin  

Datele trimise la registrul de screening Utilizarea Datele din registrul de screening 
 Identificarea centrelor medicale 
 Identificarea colposcopistului 
 Adresare conform programării 
 Mărimea leziunii 
 Avizul colposcopic 
 Biopsie efectuată (da/nu) 
 Rezultatul biopsiei 
 Recomandări privind monitorizarea 

ulterioară 

 Anticiparea programării pacientului și 
inițierea urmăririi pacienților care nu s-au 
prezentat 

 Asigurarea accesului la rezultatul testului 
Pap. trimis și informații clinice conexe 

 Investigarea și soluționare notificărilor de 
prevenire a defecțiunilor 

 Permiterea colposcopiștilor și managerilor 
centrelor medicale să înțeleagă modul în 
care performanța lor se compară cu 
standardele stabilite, alte centre medicale: 
- Identificarea performanței substandard, 

astfel încât să poată fi luate măsuri de 
remediere orientate spre rezolvarea 
problemelor, 

- Introducerea concurenței pentru calitatea 
serviciilor motivând, astfel, personalul să 
atingă și să depășească standardele. 

 Femeile trimise și data trimiterii 
 Identificarea clinicii/clinicianului care a făcut 

trimiterea 
 Rezultatul testului Pap. trimis și/sau 

indicațiile clinice 
 Istoria testului Pap. 
 Comentarii clinice suplimentare 
 Rapoarte privind AC vizând performanța 

centrului de colposcopice și a personalului: 
- Timpul de la trimitere la programare, 
- Rata biopsiei, 
- Ponderea femeilor tratate după 

detectarea CIN1 în urma screeningului, 
- Ponderea femeilor tratate după 

detectarea ≥ CIN2 în urma screeningului, 
- Ponderea femeilor cu histerectomie după 

detectarea CIN în urma screeningului, 
- Valoarea pozitivă predictivă a trimiterilor 

la colposcopie, 
- Distribuirea rezultatelor histologice, 
- Incidența cancerului după tratarea CIN. 

 
 Histopatologie  

 Datele trimise la registrul de screening Utilizarea Datele din registrul de screening 
- Gradul de adecvare a probei 
- Statutul marginal 
- Rezultatul histologic 
- Recomandările patologului privind 

monitorizarea ulterioară 

 Anticiparea programării pacientului și 
inițierea urmăririi pacienților care nu s-au 
prezentat. 

 Asigurarea accesului la informații clinice 
necesare 

 Investigarea și soluționare notificărilor de 
prevenire a defecțiunilor 

 Permiterea personalului și managerilor 
laboratorului să înțeleagă cum se compară 
performanța lor cu standardele stabilite, 
alte laboratoare și mediile programului la: 
- Identificarea performanței substandard, 

astfel încât să poată fi luate măsuri de 
remediere orientate spre rezolvarea 
problemelor, 

- Introducerea concurenței pentru calitatea 
serviciilor motivând, astfel, personalul 
laboratorului să atingă și să depășească 
standardele. 

 Tipul probei și data trimiterii 
 Identificarea clinicii/clinicianului care a făcut 

trimiterea. 
 Avizul colposcopic și detaliile clinice 
 Rapoarte AC: 

- Timpul de la primirea probelor la 
raportarea rezultatelor, 

- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare, 
- Ponderea de rezultate pozitive în urma 

screeningului, 
- Distribuirea rezultatelor histologice. 

    



Capacitatea citologiei de col uterin 24 Republica Moldova 
Evaluare și recomandări  12 decembrie 2016 

Referințe: 
 

1 Ferlay J, Boyle P, și alții Cancer incidence and mortality in Europe, (Incidența și mortalitatea prin cancer în 
Europa) 2004. Ann Oncol 2005; 16:481-488 

2 Levi F. Inequalities in health in Europe (Inegalitățile în sistemul de sănptate din Europa), Brit Med 
J2001;322:798 

3 Agenţia Internaţională de Cercetare a Cancerului, IARC Handbooks of Cancer Prevention, (manualele AICC 
privind prevenire cancerului), Vol. 10: Cervix Cancer Screening (Screeningul cancerului de col uterin), IARC 
Press, Lyon, Franța, 2005. 

4 Kramer, B.S., ‘The science of early detection’ (Știința depistării precoce), Oncologie urologică, Vol. 22, nr. 4, 
iulie-august, 2004, 344-347. 

5 Comisia Europeană. Ghidul european pentru calitatea screeningului în cancerul de col uterin (a doua edițiie). 
Biroul pentru Publicatii Oficiale a Comunităților Europene, Luxemburg (2008) 

6 Gramma R., Spinei L., Bivol A., Jemna S., Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin 
prisma indicatorilor statistici. Studiu realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic 
Naţional”, PNUD, Moldova, 2010 

7 Registrul National de Cancer al Republicii Moldova, comunicare personală, septembrie, 2016. 
8 Dr. Philip Davies și dr. Diana Valuță „Evaluarea capacității și Recomandările pentru un Program Național de 

Screening al cancerului de col uterin în Republica Moldova”. Asociația internațională pentru prevenirea 
cancerului de col uterin, Bruxelles, 2014. 

9 Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova,http://www.statistica.md/ 
10  Gramma R., Spinei L., Bivol A., Jemna S., Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin 

prisma indicatorilor statistici. Studiu realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic 
Naţional”, PNUD, Moldova, 2010 

11 Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Moldova. Raport elaborat pentru Banca Mondială în 
cadrul Reţelei de învăţare a specialiştilor din domeniul migraţiei şi remitenţelor (MIRPAL), Chișinău, 2010. 
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBMoldovaReport.pdf 

http://www.statistica.md/
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBMoldovaReport.pdf

