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1. Introducere 

Acest studiu a fost realizat cu scopul de a analiza situația actuală cu privire la prevenirea cancerului 
de col uterin în Republica Moldova (RM) și de a elabora recomandări pentru implementarea unui 
program național organizat de screening a cancerului de col uterin. 

Implementarea unor noi programe de sănătate constituie o provocare, deoarece sistemele de 
sănătate reprezintă niște rețele adaptive complexe, compuse din mai multe componente 
interconectate, iar fiecare co mponentă cuprinde mai mulți actori interesați. Așa cum cooperarea 
acestor parteneri va fi esențială în realizarea unui program nou, procesul de implementare nu trebuie 
să se rezume doar la colectarea aspectelor medicale sau științifice, ci să utilizeze o abordare holistică 
care va lua în considerare interesele, motivațiile și alianțele tuturor partenerilor, implicându-i activ în 
toate aspectele proiectului.1,2,3  

Implementarea programelor de screening al cancerului este deosebit de dificilă, deoarece acestea 
necesită o interacțiune coordonată a mai multor servicii la diferite nivele ale sistemului de sănătate. 
Mai mult, structura optimă al acestor programe impune ca testele de screening să fie oferite prin 
intermediul instituțiilor care sunt accesibile și bine cunoscute de către populația care prezintă 
obiectul screeningului, cu referirea ulterioară către asistența medicală secundară sau terțiară, în 
funcție de rezultatele testelor de screening. În RM acest lucru presupune oferirea screeningului prin 
intermediul instituțiilor de AMP, care constituie cea mai mare rețea de asistență medicală din țară. 
Prin urmare, numărul de parteneri este unul foarte mare și complex, precum este și gama de 
interese, motivații și alianțe, care urmează a fi luate în considerare. Cu toate acestea, incapacitatea 
de a ține cont de această complexitate va reduce foarte mult șansele de a obține o bază solidă de 
suport, care este necesară pentru implementarea și funcționarea cu succes a programului de 
screening. 

În contextul implementării unui program complex de sănătate, Atun și colegii4 au evaluat reforma 
sistemului de asistență medicală primară în Bosnia și Herțegovina și au identificat o serie de 
elemente care au sporit procesul de adoptare și difuzare al acestor reforme: 

 O interacțiune și comunicare regulată între inovatori și adoptatori, 

 Identificarea intereselor adoptatorilor și alinierea beneficiilor programului la interesele lor, 

 Identificarea intereselor beneficiarilor și alinierea beneficiilor programului la interesele lor, 

 Asigurarea faptului că adoptatorii înțeleg pe deplin beneficiile de care vor beneficia toți partenerii, 

 Flexibilitatea în adaptarea  reformelor la contextul local (acest lucru a fost descris ca fiind "critic" 
pentru implementarea reformelor, deoarece sporește sentimentul de proprietate a adoptatorilor 
și reduce rezistența). 

Aceste elemente abordează în mod direct dimensiunile sociale și politice ale sistemului de sănătate, 
prin asigurarea faptului că toate părțile interesate sunt pe deplin implicate în proiectarea, 
planificarea și implementarea proiectului, astfel încât: 

 Cunoștințele colective ale partenerilor privind situația reală în prestarea serviciilor de sănătate din 
țară sunt luate în considerare pe deplin, astfel încât noul program, precum și procesul de 
implementare a acestuia să fie adaptate în mod corespunzător la contextul local, 

 Părțile interesate, care trebuie să fie implicate în implementarea și operaționalizarea noului 
program, sunt deținătorii lui de drept și sunt interesate de desfășurarea acestuia cu succes, 

 Sunt identificați campioni locali care să pledeze pentru finanțarea adecvată a implementării și 
funcționării programului. 

Ca urmare a acestei abordări, etapele cheie întreprinse în cadrul procesului din RM au fost: 

 O analiză sistematică a literaturii de specialitate cu privire la prevenirea cancerului de col uterin în 
RM, 

 Analiza legilor, regulamentelor, documentelor strategice naționale, ghidurilor și protocoalelor 
clinice privind implementarea sau funcționarea programului de screening de col uterin, 

 Identificarea tuturor partenerilor ce vor avea rolul lor în proiectarea, planificarea și implementarea 
programului de screening de col uterin și implicarea lor în următoarele procese: 
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− Colectarea și analiza datelor cu privire la organizarea și capacitatea tuturor serviciilor de 
sănătate necesare, 

− Estimarea capacităților serviciilor de sănătate necesare pentru operaționalizarea unui 
program național de screening de col uterin, 

− Elaborarea unui plan de 5 ani pentru dezvoltarea capacităților serviciilor necesare. 

 

2. Metode 

O analiză sistematică a literaturii a fost realizată pentru a identifica toate datele publicate cu privire 
la starea actuală a cancerului de col uterin și prevenirea acestuia în RM. Având în vedere cantitatea 
limitată de date, s-au folosit termeni de căutare generali ("cancer de col uterin, Republica Moldova", 
"screeningul cancerului, Republica Moldova" și "ginecol * oncologie, Republica Moldova", în limbile 
engleză, română și rusă), pentru a căuta date în cadrul MEDLINE, Colecției Cochrane și Google. 
Căutarea electronică a fost completată de o revizuire manuală a revistelor relevante: Info-Med; 
Curierul Medical; Buletinul de perinatologie; Sănătate Publică, Economie și Management în 
Medicină; Analele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"; 
Buletinul Academiei de Științe; Științe Medicale; Akademos. Pe lângă literatura de specialitate, 
pentru identificarea datelor relevante, au fost consultate următoarele surse: Anuarul Statistic al 
Republicii Moldova, Centrul Național de Management în Sănătate, Organizația Mondială a Sănătății, 
Centrul de Informare WHO/ICO în HPV. În cadrul acestui proces au fost identificate 321 de articole și 
rapoarte de interes potențial. Toate rezumatele / introducerile / cuprinsurile au fost evaluate pentru 
relevanță și au fost selectate 42 de articole în scopul unei analize mai detaliate cu extragerea datelor 
relevante care sunt sumarizate în acest raport.   

De asemenea, au fost obținute și evaluate toate documentele strategice naționale referitoare la 
dezvoltarea sectorului de sănătate în general, pentru a asigura concordanța dintre implementarea 
programului național de screening de col uterin și politica guvernului, precum și pentru a identifica 
oportunități de armonizarea a programului de screening cu alte obiective pentru sporirea beneficiilor 
aduse sistemului de sănătate în ansamblu. 

A fost efectuată o analiză aprofundată cu scopul de a identifica toate organizațiile și persoanele ce 
vor avea rolul lor în proiectarea, planificarea, implementarea sau operaționalizarea programului de 
screening de col uterin. Au avut loc întâlniri individuale cu toate părțile interesate în vederea 
prezentării proiectului și obținerii recomandărilor acestora pentru proiectarea și punerea în aplicare 
a programului, recomandări care au fost folosite pentru a revizui propunerea de proiect al 
programului național. Ulterior, toate părțile interesate au fost invitate la prima ședință strategică 
organizată de Ministerul Sănătății (MS) la 23 martie 2012, pentru a prezenta proiectul programului, a 
identifica pașii necesari și pentru a obține de la acest grup recomandări pentru ajustarea procesului.  

Datele primare cu privire la serviciile de sănătate relevante au fost colectate cu ajutorul a 2 
chestionare: 

 Analiza situației (AS): utilizat pentru a colecta informații despre factorii (politici, legislație, ghiduri, 
recomandări, etc.) care vor influența prestarea acestor servicii de sănătate, 

 Evaluarea capacităților (EC): folosit pentru a colecta date cantitative cu privire la personal, instituții 
și echipamente necesare pentru serviciile de sănătate în cauză. 

Chestionarele au fost distribuite tuturor instituțiilor implicate, datele au fost colectate din iunie până 
în noiembrie 2012 și triangularea datelor (instituție-instituție și instituție-literatură) a fost utilizată 
pentru a identifica discrepanțele în vederea investigațiilor suplimentare. 

A doua ședință strategică a avut loc la Ministerul Sănătății la 11 decembrie 2012 pentru a revizui 
rezultatele chestionarelor și pentru a rezolva neconcordanțele sau lacunele din setul de date, urmată 
de analize suplimentare întreprinse în perioada ianuarie-septembrie 2013 pentru a finaliza și verifica 
setul de date. În această perioadă au fost selectate două persoane din rândul instituțiilor implicate în 
proces pentru a participa la un schimb de experiență în cadrul programului de screening de col uterin 
"CervicalCheck" din Irlanda, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele cu privire la: a) organizarea și 
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gestionarea unui program organizat de screening de col uterin, și b) organizarea și gestionarea 
serviciilor de colposcopie în cadrul unui program organizat de screening de col uterin. 

La începutul lunii noiembrie 2013 a fost elaborat și transmis tuturor instituțiilor implicate în acest 
proces un proiect de raport care conținea rezumatele datelor și analizelor preliminare, iar cea de-a 3-
a ședință strategică a avut loc la Ministerul Sănătății pe 21 noiembrie 2013. În cadrul acestei 
reuniuni, participanții au analizat în mod colectiv și au confirmat rezultatele chestionarelor “Analiza 
situației” și “Evaluarea capacităților”, după care au lucrat în grupuri separate în funcție de diferite 
componente ale programului de screening (administrare, colectarea și analiza datelor, asistență 
medicală primară, patologie și colposcopie) pentru a defini elementele unui program de consolidare 
a capacităților pentru a fortifica aceste servicii. Recomandările părților interesate sunt prezentate în 
secțiunea Secțiunea 7, iar acțiunile necesare pentru a le atinge sunt prezentate în Secțiunea 8.  
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3. Screeningul de cancer 

3.1  Principiile screeningului de cancer 

Obiectivul screeningului de cancer este de a identifica persoanele din cadrul unei populații țintă 
asimptomatice care au leziuni pre-canceroase ce pot fi îndepărtate, pentru a preveni dezvoltarea 
cancerului sau pentru a identifica cancerul în stadii incipiente, astfel încât tratamentul să fie început 
mai devreme pentru a reduce morbiditatea și mortalitatea. De aceea, screeningul de cancer este un 
proces complex, în mai multe etape, care include: 

• Identificarea și caracterizarea populației care urmează a fi supusă screeningului, 
• Educarea și promovarea în rândul populației care urmează a fi supusă screeningului, pentru a 

crește gradul de conștientizare a beneficiilor screeningului și pentru a spori participarea, 
• Recrutarea pentru screening, 
• Consiliere personală, evaluarea riscului personal și efectuarea testului de screening, 
• Prelucrarea testului de screening, 
• Utilizarea rezultatului testului de screening, împreună cu istoria personală a persoanei și 

profilul clinic, pentru a identifica și planifica îngrijirea ulterioară: 
- Rechemarea periodică la screening, 
- Monitorizarea activă, 
- Referirea pentru intervenții ulterioare (follow-up). 

• În cazul unei referiri pentru intervenții ulterioare (follow-up), se va efectua re-evaluarea 
riscului persoanei pe baza rezultatelor de follow-up, împreună cu rezultatele testelor de 
screening, istoricul personal și profilul clinic pentru a planifica îngrijirea ulterioară: 

- Monitorizare activă, 
- Referire pentru tratament localizat, 
- Referire pentru tratamentul cancerului 

În implementarea programelor de screening al cancerului de col uterin, o eroare frecventă este 
focusarea excesivă pe testul de screening, neglijând, între timp, celelalte elemente ale procesului de 
screening. Totuși, programele de screening doar atunci vor asigura reduceri substanțiale ale 
incidenței cancerului și/sau mortalității, când va fi supus screeningului, în mod regulat, un procent 
mare (≥ 75%) din populația-țintă, când toate serviciile necesare vor fi de înaltă calitate și vor fi 
coordonate în mod eficient.5,6 Până când nu vor fi realizate toate aceste trei criterii, alegerea doar a 
testului de screening este, în mare măsură, irelevantă. 

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 prejudicii persoanelor 
supuse screeningului.7 Prejudiciile 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. Daunele inerente în cadrul programelor de screening de col uterin 
și mamar sunt rezumate în Tabelul 1 de mai jos. 

Tabelul 1: Daunele inerente în cadrul programelor de screening de col uterin și mamar 
1 Rezultate fals negative ale testelor de screening, care oferă o asigurare falsă și duc la întârzieri în diagnostic și în 

inițierea tratamentului 

2 Rezultate fals pozitive ale testelor de screening care conduc 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 Costuri inutile substanțiale, care rezultă din cele relatate mai sus, care consumă resursele serviciilor de sănătate, 

care altfel ar putea oferi multe alte beneficii pentru populație 

6 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) 

7 Carcinogeneza indusă prin iradiere ca urmare a mamografiei, mai ales în situațiile în care sunt utilizate 

mamografe vechi și / sau prost întreținute  
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3.2 Screeningul oportunist în raport cu screeningul organizat 

3.2.1 Screeningul oportunist 

Screeningul se consideră  oportunist atunci când oamenii sunt verificați din propria inițiativă sau în 
timp ce vizitează medicul pentru alte motive, dar nu există un sistem bine stabilit, care să recruteze 
oamenii, să le monitorizeze prezența și procedurile ulterioare în caz de necesitate, precum și să 
asigure faptul că toate serviciile componente sunt de cea mai înaltă calitate.  

Screeningul oportunist poate produce reduceri substanțiale a incidenței bolilor, dar aceste reduceri 
se înregistrează doar în țările bogate, în care o mare parte a populației țintă interacționează periodic 
cu sistemul de sănătate, acolo unde există mecanisme stabilite pentru referirea pacientului și măsuri 
de supraveghere, iar serviciile de sănătate sunt toate de înaltă calitate. Cu toate acestea, s-a 
adeverit, de asemenea, că în cadrul screeningului oportunist femeile din grupurile socio-economice 
superioare sunt verificate prea des, deși acestea prezintă un risc mai mic de apariție a cancerului, în 
timp ce femeile din grupurile socio-economice inferioare, care sunt expuse unui risc mai mare, sunt 
verificate prea rar. Acest lucru este important, deoarece fiecare test de screening are un interval 
optim de vârstă și o anumită frecvență care au fost setate pentru a maximaliza beneficiile și a 
minimiza daunele. Prin urmare, un screening efectuat prea des oferă puțină protecție suplimentară, 
dar sporește consecințele negative, în timp ce sub-screeningul oferă, în mod evident, mai puțină 
protecție. Ca rezultat, screeningul oportunist aduce reduceri sub-optime ale incidenței bolilor, 
perpetuează sau crește inegalitățile în domeniul sănătății și risipește resursele sistemului de 
sănătate. 

3.2.2 Screeningul organizat 

Spre deosebire de screeningul oportunist, programele de screening organizat sunt proiectate special 
pentru a maximaliza beneficiile, reducând, totodată, la minim daunele pentru populația supusă 
screeningului. Elementul principal al unui program de screening organizat este o administrație 
centrală cu un buget și autoritate în stare să asigure: 
• Acoperirea extinsă și echitabilă a populației țintă, 
• Respectarea spectrului de vârstă și a intervalului recomandat pentru screening, 
• Calitate și coordonare optimă a tuturor serviciilor implicate în programul de screening de la 

recrutare și până la supraveghere, precum și tratamentul persoanelor cu rezultat pozitiv la un test 
de screening. 

Ca urmare, programele organizate de screening de cancer asigură un echilibru optim între beneficii și 
daune, asigură faptul că beneficiile sunt obținute în mod echitabil în toate straturile sociale și oferă 
scăderea incidenței bolilor în cel mai cost-eficient mod. Din aceste motive, Ghidul European pentru 
Asigurarea Calității în Screeningul de col uterin (Ghidul European) afirmă că screeningul de col uterin 
ar trebui să fie prestat doar prin intermediul programelor organizate. Elementele fundamentale ale 
unui program organizat de screening de cancer sunt rezumate în Tabelul 2 de mai jos.5,6 

Tabelul 2: Elementele fundamentale ale unui program de screening de cancer 
1 Un buget stabil și suficient pentru costurile curente ale tuturor serviciilor necesare pentru a implementa 

programul 

2 O administrație centrală responsabilă de politica de screening și de coordonarea tuturor elementelor din 
procesul de screening, inclusiv recrutare, rechemare, monitorizare și îmbunătățirea continuă a calității  

3 Acces la o bază de date actuală a populației țintă pentru recrutare, monitorizare și îmbunătățirea continuă a 
calității 

4 Un registru central de screening sau registre asociate pentru a înregistra citologia de col uterin, colposcopia și 
histologia, care pot fi utilizate pentru chemarea, rechemarea, localizarea persoanelor test-pozitive și 
îmbunătățirea continuă a calități 

5 Acces la registrul de cancer pentru îmbunătățirea continuă a calității și un program de audit 

6 Standarde de formare bazate pe dovezi, ghiduri clinice și indicatori de performanță 

7 O politică globală de îmbunătățire continuă a calității care să acopere întregul procesul de screening, de la 
recrutarea inițială până la supraveghere și gestionarea persoanelor cu boli de col uterin 

8 Programe educaționale pentru publicul larg și pentru cadrele medicale 

9 Mecanisme pentru identificarea și recrutarea  grupurilor vulnerabile în cadrul populației țintă 
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Aceste elemente sunt esențiale pentru o funcționare eficientă a programelor de screening al 
cancerului. Prin urmare, performanța suboptimală a uneia sau mai multor dintre aceste elemente vor 
reduce atât eficacitatea, cât și eficiența programului, chiar până la punctul în care acesta nu va avea 
niciun efect măsurabil asupra incidenței cancerului, dar care va consuma resurse substanțiale și va 
produce o serie de consecințe negative. 
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4. Cancerul de col uterin 

4.1 Istoric 

La nivel global, cancerul de col uterin este a 3-a cea mai frecventă formă de cancer în rândul 
femeilor, cu o incidență anuală de mai mult de 530.000 de cazuri noi și 275.000 de decese.8 Cele mai 
multe cazuri sunt înregistrate în țările cu venituri mici și medii în care nu există programe de 
prevenire 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 cauza. Țările din Europa de Est și Caucaz 
înregistrează rate semnificativ mai înalte de cancer de col uterin decât cele din Europa de Vest, iar 
acest lucru se datorează în primul rând screeningului oportunist extins sau programelor de screening 
organizat la nivel național, disponibile în Europa de Vest.9 Cancerul de col uterin afectează femeile 
mai tinere în comparație cu alte tipuri de cancer cu debut adult, majoritatea cazurilor fiind 
înregistrate la femei cu vârsta cuprinsă între 35-60 de ani. Trăim în epoca în care majoritatea 
femeilor muncesc, sau au grijă de familiile lor, sau ambele, astfel încât impactul social al cancerului 
de col uterin este mult mai mare, deoarece acesta privează de femei multe familii și piața forței de 
muncă. 

Cancerul de col uterin este cauzat de oricare dintre cele aproximativ 15 tipuri de virus papiloma 
uman (hrHPV) cancerigene (sau "cu risc sporit").10 HPV este un virus frecvent întâlnit, transmis pe 
cale sexuală și ≤ 80% dintre adulți sunt infectați cu hrHPV la un moment dat în viața lor. Cele mai 
multe infecții se produc la tineri în primii câțiva ani de activitate sexuală, incidența și prevalența 
scăzând ulterior.11-14 Aproximativ 90% din noile infecții de hrHPV sunt eliminate în mod natural de 
către sistemul imunitar, fără careva probleme și doar infecțiile persistente cresc riscul de cancer de 
col uterin.15-17 

Atât infecțiile HPV tranzitorii, cât și cele persistente, pot duce la dezvoltarea leziunilor displazice pre-
invazive, numite neoplazii cervicale intraepiteliale (CIN). Leziunile CIN vor regresa odată ce infecția 
HPV este eliminată, dar dacă infecția persistă, leziunile CIN pot progresa până la cancer de col uterin 
în decursul unei perioade de ≈10 ani.18-21 Nu exista tratamente pentru infecțiile cervicale cu HPV, dar 
CIN cauzate de aceste infecții pot fi eliminate folosind proceduri simple și eficiente de ambulatoriu. 
Cu toate acestea, leziunile CIN nu provoacă niciun simptom clinic și pot fi identificate numai prin 
screeningul de col uterin. 

 

4.2 Screeningul de col uterin 

Dintre tumorile maligne, cancerul de col uterin este cel care poate fi cel mai eficient prevenit prin 
screening. Obiectivul principal al screeningului de col uterin este de a identifica femeile care au 
leziuni CIN pre-invazive, astfel încât acestea să fie îndepărtate pentru a preveni dezvoltarea 
cancerului de col uterin invaziv.6 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 rezultatele tratamentului vor fi îmbunătățite iar 
mortalitatea - redusă. Un program de screening bine organizat, cu un interval de rechemare de 3-5 
ani, cu un control de calitate și mecanisme adecvate de supraveghere și tratament al tuturor femeilor 
depistate pozitiv la screening poate reduce atât incidența, cât si mortalitatea de cancer de col uterin 
cu <80%.22-24 

Testul convențional utilizat pentru screeningul de col uterin este testul Papanicolau, în care un mic 
eșantion de celule de la nivelul colului uterin este colectat cu ajutorul unei spatule sau perii, întins pe 
o lamelă de microscop și conservat cu un fixativ lichid. Lamela este apoi expediată în laborator, unde 
este colorată pentru a evidenția structurile celulare și se examinează la microscop pentru a depista 
oricare celule anormale care ar putea indica prezența CIN. Există mai multe sisteme care sunt 
utilizate pentru a clasifica aceste celule (Tabelul 3).25 
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Tabelul 3: Sisteme de clasificare utilizate pentru citologia colului uterin 
Sistemul     Normal                                                                                                                                                                                                    Cancer 

Bethesda Negativ Infecție/ 
Reactiv 

ASCUS LSIL HSIL  

Bethesda 
(NOU) 

Negativ Infecție/ 
Reactiv 

ASC-US 

A
SC

-H
 

LSIL HSIL  

EU Negativ Displazie la limită și ușoară Moderat Sever In Situ Invaziv 

Olandez Pap 1 Pap 2 Pap 3a1 Pap 3a2 Pap 3b Pap 4 Pap 5 

UK Negativ La limită / HPV Discarioză ușoară Discarioză 
moderată 

Discarioză severă  

OMS Normal Atipii Displazie ușoară Displazie 
moderată 

Displazie 
severă 

Carcinom in 
situ 

Carcinom 
invaziv 

Pap I II III IV V 

Femeile cu un rezultat de grad scăzut (ASC-US) al testului Papanicolau trec, de regulă, re-screeningul  
în șase luni sau sunt triate imediat pentru testarea HPV (de exemplu, femeile cu citologia ASC-US 
sunt testate pentru HPV și referite la colposcopie, dacă sunt HPV pozitive). Între timp, femeile cu 
rezultat citologic de grad mai mare (> ASC-US) sau de grad scăzut repetat sunt, de obicei, referite la 
colposcopie, unde colul uterin este vizualizat și fiecare zonă suspectă este supusă biopsiei pentru a 
confirma prezența și gradul CIN. 

Deși marea majoritate a infecțiilor cu HPV dispar spontan, împreună cu leziunile CIN asociate 
acestora, în prezent nu este posibil să se distingă între leziunile progresive și cele regresive, din acest 
motiv toate CIN trebuie să fie atent supravegheate. CIN de grad mai mare are un potențial oncogen 
mai mare și acest lucru a stat la baza utilizării pe scară largă a unor algoritmi clinici, conform cărora 
femeile cu CIN1≤  sunt supuse re-screeningului citologic în 6 luni, în timp ce femeile cu CIN2≥ sunt 
tratate pentru a îndepărta leziunea. Ca urmare, screeningul cancerului de col uterin produce, în mod 
inevitabil, o cantitate substanțială de supra-tratament.26-28  

În trecut, acest supra-tratament era privit ca o consecință relativ benignă a procesului de screening și 
ca un preț care merită plătit pentru a reduce ratele de cancer de col uterin. Cu toate acestea, apar tot 
mai multe dovezi care leagă tratarea CIN de o serie de complicații ale sarcinii, cum ar fi ruperea 
prematură a membranelor fetale și nașterile înainte de termen, fapt ce a crescut îngrijorarea cu 
privire la consecințele negative ale tratamentelor CIN asupra sănătății.29,30 În plus, creșterea presiunii 
asupra bugetelor în sănătate a focusat atenția asupra costurilor acestor tratamente și complicațiilor 
asociate acestora.  

Recunoașterea acestor probleme a avut o influență puternică asupra proiectării și funcționării 
programelor de screening de col uterin din Europa de Vest și America de Nord în ultimii 20 de ani. Un 
domeniu prioritar a fost înlocuirea screeningurilor oportuniste cu programe de screening organizate, 
pentru a optimiza echilibrul dintre beneficiile și daunele screeningului, maximizând, totodată, 
eficiența costurilor. 

Un alt domeniu prioritar a fost perfecționarea serviciilor de colposcopie cu ajutorul dezvoltării 
programelor de studii, ghidurilor clinice, standardelor și procedurilor de îmbunătățirea continuă a 
calității bazate pe dovezi, pentru a optimiza siguranța pentru femei și cost-eficacitatea pentru 
sistemul de sănătate. Această problemă este de o importanță deosebită pentru Europa de Est, unde 
colposcopia nu a fost clasificată ca o specialitate medicală distinctă, astfel încât programele de 
formare și ghidurile clinice au fost unele rudimentare sau chiar absente. Siguranța, eficacitatea și 
eficiența costurilor programului de screening de col uterin sunt extrem de dependente de calitatea 
colposcopiei, astfel încât este esențial ca toți colposcopiștii să fie bine instruiți și să lucreze în cadrul 
unui sistem strict de îmbunătățirea continuă a calității. 

În plus, au fost dezvoltate o serie de noi teste de screening pentru a completa sau înlocui testul 
Papanicolau. Cele mai bine caracterizate dintre acestea sunt proba citologică pe bază de lichid (LBC) 
și testarea-HPV, și este important ca aceste metode să fie luate în considerare pentru a fi utilizate în 
RM. 

4.2.1 Citologia în mediul lichid (LBC) 

Citologia în mediul lichid (LBC – liquid-based cytology) este o modificare a testului Papanicolau 
convențional în care celulele colectate de la nivelul colului uterin sunt plasate direct într-o fiolă cu 
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soluție conservantă, în loc să fie întinsă pe o lamă de microscop. Fiola este apoi trimisă în laborator, 
unde celulele sunt recuperate și utilizate pentru a prepara un monostrat de celule pe o lamă de 
microscop care este colorată și examinată pentru a depista celule anormale.31 

Există multe analize sistematice și meta-analize care compară performanța LBC cu testul 
Papanicolau,32-39 și unul dintre cele mai des citate studii concluzionează că sensibilitatea și 
specificitatea LBC este ≈ echivalentă cu testul Papanicolau convențional.40 Cu toate acestea, toate 
cercetările în cadrul acestei analize au fost realizate în laboratoare de specialitate, unde condițiile nu 
sunt reprezentative pentru practica de rutină din multe țări. Drept urmare, beneficiile LBC raportate 
la testul Papanicolau sunt de natură să fie mai mari oriunde citologia este de un standard mai scăzut. 
În ceea ce privește alte aspecte ale performanței LBC, există un consens substanțial că:41-43 

 Citopatologii și operatorii de screening citologic preferă în mod constant LBC, pentru că 
screeningul și interpretarea sunt în acest caz facilitate de repartizarea uniformă a celulelor 
cervicale, 

 LBC reduce numărul de probe necorespunzătoare în mediile în care aceasta este o problemă, 

 LBC reduce timpul necesar pentru screeningul fiecărei probe cu ≤ 30%, 

 LBC permite efectuarea testărilor suplimentare în baza mediului conservant fără a fi nevoie de 
rechemarea pacienților (cum ar fi HPV, chlamidia, etc.). 

Toate aceste caracteristici pot îmbunătăți eficiența operațională a programelor de screening de col 
uterin. Cu toate acestea, costul reactivilor, materialelor și echipamentelor necesare pentru LBC sunt 
mai mari decât pentru testul Papanicolau convențional, 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. 

4.2.2 Testarea HPV 

Deoarece infecția cu HPV cu risc sporit (hrHPV) este o cauză necesară (dar nu suficientă) ce conduce 
la apariția cancerului de col uterin, testarea pentru prezența hrHPV a fost propusă ca un test de 
screening pentru cancerul de col uterin. Cu toate acestea, deoarece ≈ 90% din infecțiile cu hrHPV vor 
fi eliminate spontan,16,17 detectarea hrHPV servește doar ca un marker de risc și trebuie urmată cu un 
alt test (cum este citologia), care are o mai mare corelație cu prezența CIN relevant clinic. Prin 
contrast, deoarece cancerul de col uterin nu se va dezvolta în absența infecției hrHPV, un rezultat 
negativ al testului hrHPV este un marker deosebit de puternic care indică absența bolii cervicale 
(valoarea predictivă negativă  este de obicei > 99,9%). Ca rezultat au fost propuse intervale mai lungi 
pentru screeningul femeilor cu test negativ la hrHPV. 

Testarea HPV nu este recomandată pentru femei sub 30 de ani, deoarece prevalența infecției hrHPV 
pasagere în acest grup de femei este prea mare. Astfel un număr mare de femei ar trebui să fie 
monitorizate în mod inutil. Prevalența infecției hrHPV este mai mică la femeile cu vârste ≥ 30 de ani, 
astfel utilizarea testelor HPV pentru screeningul primar în această grupă de vârstă este mult mai 
practică. Cu toate acestea, totuși, este necesară trierea femeilor cu HPV pozitiv utilizând citologia sau 
un alt test. 

Au fost efectuate mai multe studii clinice controlate randomizate de scară largă pentru a evalua 
performanța de testare a hrHPV pe durata a 2 runde de screening. Aceste studii au demonstrat:44-48 

 Sensibilitatea de detectare a ≥CIN2 în cadrul unui singur test hrHPV, atunci când acesta este folosit 
ca un test de screening primar autonom, este de 1,5-2,0 ori mai mare decât în cazurile unui singur 
test Papanicolau sau LBC, 

 Specificitatea și valoarea predictivă pozitivă a unui singur test hrHPV, atunci când acesta este 
folosit ca un test de screening primar autonom, sunt mai mici decât în cazurile unui singur test 
Papanicolau sau LBC, 

 Utilizarea citologiei pentru trierea femeilor cu un test HPV pozitiv (de exemplu, femeile cu un test 
pozitiv hrHPV sunt ulterior testate citologic și referite la colposcopie numai în cazul când  citologia, 
de asemenea, este pozitivă) îmbunătățește specificitatea și valoarea predictivă pozitivă a testării 
hrHPV, aceasta devenind astfel ≈ echivalentă cu testul Papanicolau, 
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 După 2 runde de screening, sensibilitatea, specificitatea și valoarea predictivă pozitivă de testare a 
hrHPV cu triaj la citologie sunt ≈ echivalente cu testul Papanicolau sau LBC, deși testarea hrHPV 
identifică CIN mai devreme, 

 Numărul de teste hrHPV necorespunzătoare este mai mic decât numărul de teste Papanicolau 
necorespunzătoare. 

În ceea ce privește citologa în mediul lichid (LBC), studiile menționate mai sus au fost efectuate în 
medii în care citologia (fie testul Papanicolau convențional sau LBC) erau de foarte înaltă calitate și 
acest lucru minimizase diferențele între testarea hrHPV și citologia. Drept urmare, beneficiile testării 
hrHPV în comparație cu citologia sunt de natură să fie mai mari în mediile în care citologia este de un 
standard mai scăzut. În plus, aceste caracteristici vor afecta eficiența operațională a programelor de 
screening de col uterin și ar fi important ca RM să efectueze o analiză cost-beneficiu pentru a vedea 
dacă economiile obținute în urma îmbunătățirii eficienței ar compensa costurile mai mari de testare 
a hrHPV. 

4.2.3 Considerațiuni suplimentare pentru introducerea de tehnologii noi în RM 

Pentru a considera utilizarea citologiei în mediul lichid și/sau testarea hrHPV în RM, trebuie 
menționate următoarele aspecte: 

 Actualmente, în RM nu există date cu privire la costurile de prestare a unui serviciu de citologie de 
col uterin în cadrul unui program organizat de screening de col uterin, astfel că nu ar fi posibil să se 
efectueze o analiză cost-beneficiu de încredere privind LBC și/sau testarea hrHPV comparativ cu 
testul Papanicolau convențional. Cu toate acestea, punerea în aplicare a unui program organizat 
de screening de col uterin în RM va trebui să fie desfășurată în etape, astfel o comparație cost-
beneficiu al acestor noi teste de screening ar putea fi întreprinsă în timpul primei faze de 
implementare a programului, cu încorporarea ulterioară a noilor tehnologii în fazele ulterioare, 
dacă sunt dovedite a fi rentabile, 

 În funcție de caracteristicile populației, numărul de femei testate pozitiv la hrHPV este de obicei ≥ 
2 ori decât numărul de femei cu citologie anormală care necesită monitorizare sau referire. Nu 
există date fiabile pentru RM privind prevalența hrHPV. În același timp, trei studii mari privind 
femeile din cadrul populației generale din Rusia raportează rate de prevalență a hrHPV de 13,4% la 
25,7%.49,50,51 În cazul în care rata de hrHPV pozitiv în Republica Moldova ar fi la limita inferioară a 
acestui spectru (13,4%), aceasta ar fi de 7,3 ori mai mare decât rata medie pozitivă a 11 
laboratoare citologice din RM care au furnizat date pentru această analiză și de 1,6 ori mai mare 
decât în cazul laboratorului de citologie cu cea mai mare rată pozitivă. Prin urmare, ar trebui să fie 
luată în considerare capacitatea de a presta servicii de citologie de col uterin pentru trierea 
acestor femei, împreună cu capacitatea de a presta colposcopie pentru femeile cu citologie 
pozitivă. În plus, în prezent în RM nu există mecanisme care să asigure calitatea acestor servicii și 
va dura o perioadă considerabilă de timp până când acestea vor putea fi implementate. 

 Toți reactivii și echipamentele atât pentru LBC, cât și pentru testarea hrHPV trebuie să fie 
achiziționate din afara RM, în timp ce reactivii și echipamentele necesare pentru testul 
Papanicolau convențional, fie există deja, fie ar putea fi produse în țară. Prin urmare, punerea în 
aplicare a unui program de screening, folosind testul Papanicolau, ar păstra resursele financiare în 
RM, contribuind totodată la dezvoltarea economiei. Aceasta ar putea contribui, de asemenea, la 
egalizarea repartizării veniturilor în țară, în cazul în care producția ar fi amplasată sau instituită în 
regiunile defavorizate. 

Pe această bază, o abordare logică pentru introducerea de LBC și/sau testarea hrHPV în RM ar fi de a 
trece la prima fază de implementare a programului bazat pe testul Papanicolau convențional și de a 
folosi acest lucru pentru a stabili o capacitate de asigurare a calității screeningului citologic de col 
uterin suficientă pentru 25% -30% din necesarul național anticipat. În paralel cu aceasta, în prima 
fază vor fi incluse analizele cost-beneficiu a noilor tehnologii, iar rezultatele vor fi folosite pentru a 
decide punerea în aplicare a noilor tehnologii în fazele ulterioare, odată cu continuarea derulării 
programului de screening în țară. 
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4.3 Vaccinarea HPV 

Riscul de cancer de col uterin poate fi acum redus, de asemenea, prin vaccinarea împotriva virusului 
papiloma uman (HPV) de tipul 16 și 18. Există două vaccinuri HPV accesibile comercial și ambele pot 
reduce riscul de cancer de col uterin cu ≈ 75%, simultan cu reducerea numărului de teste Papanicolau 
anormale, leziuni CIN și intervenții ulterioare. Vaccinarea HPV reprezintă un progres important în 
prevenirea cancerului de col uterin, însă este necesar de menționat faptul că: 

 Niciunul dintre vaccinuri nu protejează împotriva tuturor tipurilor de HPV care pot cauza cancerul 
de col uterin, astfel că screeningul de col uterin rămâne a fi necesar pentru a proteja femeile de 
cancerul cauzat de alte tipuri de HPV, 

 Vaccinurile actuale oferă o protecție optimă atunci când sunt administrate adolescentelor înainte 
de începerea activității sexuale și eficacitatea vaccinului este mai mică atunci când este 
administrat adulților activi sexual, 

 Scăderea numărului de rezultate anormale ale testului Papanicolau, leziuni CIN și proceduri 
ulterioare va fi vizibilă atunci când primele persoane vaccinate vor intra în intervalul vârstei de 
screening. De exemplu, efectele vaccinării succesive a cohortelor de vârstă a adolescentelor vor fi 
văzute atunci când primele cohorte vaccinate vor atinge vârsta de screening, atestând reduceri de 
cancer de col uterin când aceste femei vor atinge vârsta de 30 de ani. 

În plus, este important de menționat faptul că beneficiile complete ale vaccinării HPV vor fi realizate 
numai după ce majoritatea populației din grupul de risc (≥ 80%) va fi vaccinată, iar acest lucru s-a 
dovedit a fi dificil de realizat în mai multe țări. Într-un raport recent al Centrului European pentru 
Controlul Bolilor, autorii au remarcat faptul că dintre 7 țări pentru care există date disponibile, doar 
Portugalia și Marea Britanie au atins rate de acoperire de ≥ 80%, în timp ce în Danemarca și Italia 
acestea au variat de la 50-60%, iar Franța, Luxemburg și Norvegia au avut rate de ≤ 30%.52 Mai mult, 
RM a primit 20790 doze de vaccin HPV pentru 6930 de adolescente cu vârste cuprinse între 10-18 ani 
(Ordinul Ministerului Sănătății nr. 722 din 28 octombrie 2010), iar Centrul Național de Sănătate 
Publică a raportat că doar 2,5% dintre aceste fete au fost vaccinate. 

Vaccinarea HPV va reduce riscul de cancer de col uterin în RM și ar trebui să fie considerată ca o 
componentă a unui program cuprinzător de prevenire a cancerului de col uterin. Cu toate acestea, 
planurile de implementare a unui program de vaccinare trebuie să includă programe educaționale 
atent structurate, atât pentru furnizorii de servicii medicale, cât și pentru public, pentru a asigura un 
nivel ridicat de recrutare. 
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5. Analiza situației actuale din Republica Moldova 

5.1 Cancerul de col uterin în RM 

Situația economică din RM în ultimele două decenii nu a permis investiții substanțiale în cercetări în 
domeniul sistemelor medicale și de sănătate, astfel că există foarte puține date fiabile cu privire la 
cancerul de col uterin și prevenirea acestuia. Cu toate acestea, datele care sunt disponibile indică 
faptul că incidența cancerului de col uterin și ratele de mortalitate sunt foarte mari, de 17,2 și 7,4 la 
100.000 (ASRw), respectiv.53 Între timp, un raport pregătit pentru PNUD RM a constatat faptul că 
incidența tuturor tipurilor de cancer, inclusiv cancerul de col uterin, a crescut între anii 2005-2009,54 
cancerul de col uterin dovedindu-se a fi cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor în 2011, 
când a reprezentat 39,3% din totalul cazurilor de cancer. Ca și în alte țări, majoritatea cazurilor de 
cancer de col uterin apar la femeile de vârstă mijlocie, ≈ 75% din cazuri apar la femeile cu vârsta de 
30-60 de ani (a se vedea Figura 1). 

Foarte important este faptul că proporția 
de cancer de col uterin diagnosticat în 
stadiile avansate (FIGO 3 și 4), atunci 
când tratamentul este mult mai 
complicat, mai scump și mai puțin 
eficient, a crescut de la 36,8% în 1990 la 
56,1% în 2011, în timp ce proporția 
femeilor supraviețuitoare timp de 5 ani 
sau mai mult a scăzut de la 70,4% în 2000 
la 61,5% în 2011.55 Aceste date sunt 
explicate de lipsa unui screening de col 
uterin eficient și diagnosticul în 
consecință a celor mai multe cazuri de 
cancer de col uterin pe baza simptomelor 
clinice care apar doar în stadiile avansate 
ale acestei boli.  

5.2 Strategii de dezvoltare 

Prevenirea cancerului de col uterin prin intermediul screeningului a fost în mod constant inclusă ca o 
prioritate în toate documentele strategice relevante în sectorul de sănătate pe perioada ultimului 
deceniu, inclusiv în exemplele prezentate mai jos. 

5.2.1 Strategia Națională de Sănătate a Reproducerii 2005-2015 

Această strategie include obiective pentru ameliorarea diagnosticului precoce și managementul 
cancerului genito-mamar: 

 Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul diagnosticului precoce de col uterin şi mamar, 

 Sporirea accesului populaţiei la serviciile de diagnostic şi profilaxie a cancerului genito-mamar, 

 Efectuarea screeningului citologic pentru depistarea proceselor pre-canceroase şi cancerului de col 
uterin, 

 Instruirea furnizorilor de servicii medicale în depistarea precoce a cancerului de col uterin şi 
mamar, 

 Sensibilizarea publicului cu privire la măsurile de profilaxie a cancerului mamar și de col uterin cu 
ajutorul materialelor educaționale și prin intermediul mass-media. 

5.2.2 Programul Național de combatere a bolilor oncologice 2008-2012 

Obiectivul principal al acestui program a fost de a îmbunătăți detectarea timpurie a cancerului pentru 
a reduce morbiditatea și mortalitatea acestuia. Deși nu a fost aprobat, programul includea 
următoarele strategii: 
Strategia 1. Profilaxia primară: 

3. Evaluarea riscului de cancer individual și gestionarea pacientului în AMP. 

Figura 1: Cazurile de cancer după grupe de vârste, 2011 
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Strategia 2. Profilaxia secundară: 
3. Modernizarea și promovarea screeningului citologic pentru depistarea cancerului de col uterin.  

Strategia 3. Managementul personalului: 
1. Îmbunătățirea formării post-universitare și educația medicală continuă în oncologie (în 

conformitate cu ghidurile europene), 
2. Includerea oncologiei în cerințele educației medicale continuă pentru medicii de familie și 

personalul paramedical, 
3. Introducerea screeningului de cancer și monitorizării riscului de cancer în programul de 

instruire a personalului medical, 
4. Colaborarea cu centrele europene și mondiale pentru a sprijini introducerea metodelor 

primare și secundare de prevenire a cancerului și punerea în aplicare a noilor metode de 
tratament.  

5.2.3 Strategia Națională de Prevenire și Control al bolilor netransmisibile 2012-2020 

Obiectivul principal al acestei strategii este de a reduce incidența, morbiditatea și mortalitatea bolilor 
netransmisibile. Strategia include următoarele: 
Secțiunea 28. Obiective specifice: 

6. Asigurarea infrastructurii sistemului de sănătate public şi privat cu elementele necesare pentru 
gestionarea şi îngrijirea eficientă, 

7. Includerea în sistemul de sănătate a intervenţiilor primare şi secundare de prevenire, bazate 
pe dovezi, cost-eficiente, cu accent pe AMP, 

8. Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale. 
Secțiunea 39. Punerea în aplicare a Strategiei: 

1. Priorităţile strategice pe termen scurt (2012–2013) 
c. Fortificarea capacității medicilor și asistenților medicali și elaborarea unui program de EMC, 

la toate nivelurile, în domeniul prevenirii și controlului bolilor netransmisibile, 
2. Priorităţile strategice pe termen mediu (2012–2015) 

b. Organizarea şi implementarea programelor naţionale de screening periodic al populaţiei cu 
risc sporit în vederea profilaxiei şi a depistării precoce a bolilor netransmisibile, bazate pe 
modelul programelor  de screening aplicate în Uniunea Europeană şi SUA. 

Secțiunea 55. Obiectivul de cooperare internaţională se va realiza prin: 
1. Preluarea şi implementarea corespunzătoare a prevederilor acquis-ului comunitar, dezvoltarea 

relaţiilor parteneriale cu structuri similare din cadrul Uniunii Europene şi al statelor membre în 
vederea asigurării transferului de date, informaţii şi experienţe în domeniul prevenirii şi 
combaterii bolilor non-transmisibile, 

4.Intensificarea relaţiilor de cooperare internaţională prin participarea reprezentanţilor Republicii 
Moldova la activitatea forurilor internaţionale, dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu statele 
având experienţă în domeniu în scopul asigurării transferului reciproc de experienţă. 

 

5.3 Legislație, ordine și instrucțiuni 

O analiză a legilor, ordinelor și ghidurilor care reglementează prestarea și accesul la screeningul de 
col uterin (de exemplu, efectuarea de teste Papanicolau), la nivel de AMP și tratamentul cancerului 
de col uterin după ce a fost diagnosticat, arată că acestea sunt clare și cuprinzătoare. Cu toate 
acestea, instrumentele care reglementează prestarea de servicii de colposcopie și biopsie pentru 
femeii cu un test Papanicolau anormal, precum și tratamentul CIN nu există și trebuie să fie elaborate 
și implementate pentru a asigura faptul că serviciile solicitate sunt disponibile și modalitățile de 
referire sunt specificate în mod clar.  

În conformitate cu recomandările OMS, legislația RM prevede că screeningul de col uterin și 
tratamentul cancerului sunt oferite gratuit pentru toate femeile, indiferent dacă acestea sunt sau nu 
acoperite de asigurare națională de sănătate prin Compania Națională de Asigurări în Medicină 
(CNAM). Acest lucru este deosebit de important, deoarece screeningul de col uterin vizează femeile 
care sunt sănătoase, astfel că acestea nu au motive imediat evidente pentru a participa la screening. 
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Prin urmare, impunerea unei bariere financiare ar tinde să restrângă participarea la screening doar a 
celor înstăriți (care își pot permite acest lucru) și celor bine educați (care sunt mai bine informați cu 
privire la beneficiile viitoare) și, prin urmare, ar contraveni politicilor guvernamentale privind 
furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în RM. 

Cu toate acestea, această legislație specifică, de asemenea, că monitorizarea (follow-up) testelor 
Papanicolau anormale și tratarea CIN va fi oferită gratuit doar pentru femeile care dețin o poliță de 
asigurare obligatorie de asistență medicală și, prin urmare, creează o barieră financiară pentru 
femeile neasigurate. Această situație este probabil binecunoscută femeilor care, fie eșuează să facă 
obiectul investigațiilor ulterioare sau aleg să nu participe la screening în genere, din cauza temerilor 
cu privire la costul acestor servicii. 

Obiectivul principal al screeningului de col uterin este de a identifica leziuni pre-canceroase în stadii 
în care acestea pot fi îndepărtate cu ușurință și în condiții de siguranță, folosind proceduri simple de 
ambulatoriu pentru a preveni, mai întâi de toate, cancerul de col uterin în curs de dezvoltare. Prin 
urmare, oferirea screeningului de col uterin este inutilă și lipsită de etică în absența unor servicii 
ulterioare (de follow-up), diagnosticare și tratament al tuturor femeilor care au un test pozitiv de 
screening.  

Instrumentele care afectează oferirea screeningului de col uterin și tratamentului de cancer de col 
uterin sunt prezentate în Tabelul 4 de mai jos cu detalii suplimentare prevăzute în Anexele 1 și 2. 

Tabelul 4: Rezumatul prevederilor curente din legislație, ordine și protocoale din RM 
 Prevederi Legislație/regulamente/protocoale 
1. Toate femeile cu vârste cuprinse între 25-64 ani 

trebuie să fie supuse screeningului de cancerul de 
col uterin cu ajutorul citologiei ecto și 
endocervicală o dată la 2 ani. 

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 "privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală." 

 

2. Toate femeile de vârstă eligibilă pentru screening 
au dreptul la screeningul de col uterin gratuit prin 
intermediul serviciilor AMP, indiferent de faptul 
dacă sunt sau nu asigurate de CNAM. 

• Ordinul MS № 627/163 din 9 septembrie 2010  "despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la înregistrarea populaţiei în instituţia medico-sanitară 
ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală." 

• Ordinul MS № 522/207 din 24 decembrie 2009 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2010 a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

3. Toate instituţiile medico-sanitară ce prestează AMP 
în RM trebuie să presteze screening mamar (CBE) și 
screening de col uterin (testul Papanicolau). 

 Ordinul MS № 252 din 1 aprilie 2011 "Cu privire la intensificarea activităților 
profilactice în AMP." 

 Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 "Cu privire la asistența medicală 
primară în Republica Moldova." 

 Ordinul MS № 504 din 25 decembrie 2008 “Cu privire la examinarea medicală 
profilactică a populației.” 

 Ordinul MS № 1387 din 10 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea Programului 
Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.” 

 Ordinul MS № 144/65A din 12 aprilie 2007 “Cu privire la dotarea instituţiilor 
medicale primare.” 

4. Toți medicii de familie și asistenții medicali trebuie 
să știe cum să preleveze probe pentru screeningul 
de col uterin. 

 Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 "Cu privire la asistența medicală 
primară în Republica Moldova." 

5. Ghiduri clinice pentru prelevarea probelor de col 
uterin pentru screeningul de col uterin. 

 Ordinul MS № 722 din 16 iulie 2012 "Cu privire la ameliorarea activității 
serviciului anatomopatologic și citologic în RM." 

6. Ghiduri pentru referirea și evidența femeilor cu un 
test anormal de screening. 

• 2013 – Stările pre-canceroase ale colului uterin: aspecte de diagnostic și 
conduită. Chișinău 2013. T. Rotari, D. Osadcii, N. Ghidirim și L. Rotaru. 

• 2012 - Metode de diagnostic instrumental în ginecologie. Chișinău, 2012. O. 
Cernețchi și M. Stemerg. 

• 2009 – Ghidul național de profilaxie a cancerului de col uterin, Chișinău, 2009. 
NP Codreanu, VG Friptu, M Statitla și V Cernat.  

7. Toate femeile asigurate la CNAM și aflate la 
evidența unui medic de familie, care au citologie de 
col uterin anormală (grupul clinic 1A) au dreptul la 
servicii gratuite ulterioare de ambulatoriu, inclusiv 
colposcopie și biopsie efectuate în centre 
specializate de ambulatoriu. Femeile neasigurate 
trebuie să plătească pentru aceste servicii. 

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

 Ordinul MS № 627/163-A din 9 septembrie 2010 “despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la înregistrarea populaţiei în instituţia medico-sanitară 
ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală.” 

8. Toate femeile asigurate la CNAM și aflate la 
evidența unui medic de familie, care au citologie de 
col uterin anormală (grupul clinic 1B) au dreptul 
legal la tratament gratuit în instituțiile de 

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

 Ordinul MS № 627/163-A din 9 septembrie 2010 “despre aprobarea 
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Tabelul 4: Rezumatul prevederilor curente din legislație, ordine și protocoale din RM 
tratament ambulatoriu de specialitate sau servicii 
de staționar de la Institutul Oncologic. Femeile 
neasigurate trebuie să plătească pentru aceste 
servicii. 

Regulamentului cu privire la înregistrarea populaţiei în instituţia medico-sanitară 
ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală.” 

 Ordinul MS № 348/56A din 24 aprilie 2011 “Cu privire la aprobarea normelor 
metodologice pentru anul 2011.”  

9. Toate femeile cu afecțiuni maligne histologic 
confirmate (grupul clinic 2) au dreptul legal la 
tratament staționar gratuit în cadrul Institutului 
Oncologic, indiferent dacă acestea sunt sau nu 
asigurate la CNAM.  

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

10. Toate femeile asigurate la CNAM și aflate la 
evidența unui medic de familie care au fost tratate 
cu succes de o afecțiune malignă (grupul clinic 3) 
au dreptul legal de a fi supravegheate activ de 
către un medic oncolog / oncolog-ginecolog și de 
către un medic de familie în bază trimestrială, 
bianuală sau anuală. Femeile neasigurate trebuie 
să plătească pentru aceste servicii. 

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

11. Toate femeile asigurate la CNAM și aflate la 
evidența unui medic de familie care trăiesc cu 
afecțiuni maligne (grupul clinic 4) au dreptul la 
îngrijirii paliative simptomatice și ameliorarea 
durerii, prin intermediul Institutului de Oncologie și 
/ sau medicina de familie, după caz. 
Femeile neasigurate trebuie să plătească pentru 
aceste servicii. 

 Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012, “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

 Ordinul MS № 348/56A din 24 aprilie 2011 “Cu privire la aprobarea normelor 
metodologice pentru anul 2011.” 

12. Institutul Oncologic este responsabil de prestarea 
și supravegherea serviciilor de citologie și patologie 
de col uterin. 

 Ordinul MS № 722 din 16 iulie 2012, "Cu privire la ameliorarea activității 
serviciului anatomopatologic și citologic în RM." 

13. Limitele de încărcare în citologie / citopatologie.  Ordinul MS № 722 din 16 iulie 2012, "Cu privire la ameliorarea activității 
serviciului anatomopatologic și citologic în RM." 

14. Serviciile de colposcopie • Ordinul MS № 1239/253 din 19 decembrie 2012 “privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2013  a Programului unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală.” 

• Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 "Cu privire la asistența medicală 
primară în Republica Moldova." 

15. Indicatorii de performanță • Ordinul MS/CNAM № 302/70A din 30 martie 2012 ”despre aprobarea 
Regulamentului privind validarea indicatorilor de performanță” 

 
 

5.4 Populația estimată pentru screeningul de col uterin și necesități de servicii 

Prevederile curente specifică faptul că toate femeile cu vârste cuprinse între 25 - 64 ani ar trebui să 
fie supuse screeningului pentru cancerul de col uterin o dată la doi ani. În conformitate cu “Anuarul 
statistic al Republicii Moldova 2011”, la 1 ianuarie 2011 în RM trăiau 1,85 milioane de femei, dintre 
care ≈1.031.000 femei cu vârste cuprinse între 25-64 de ani. Prin urmare, folosind un interval de 
screening de 2 ani, cu o rată maximă de participare de 75%, un program complet operațional de 
screening de col uterin ar avea nevoie de o capacitate de screening ≈ 386.711 femei/an (1031230 ÷ 2 
x 0,75 = 386711) și o capacitate de laborator de a procesa ≈ 444.720 teste Papanicolau/an (+15% de 
teste suplimentare Papanicolau ca urmare a probelor necorespunzătoare, testare follow-up, etc.) (a 
se vedea Anexa 3). 

 

5.5 Prestarea de servicii de screening de col uterin 

5.5.1 Instituțiile prestatoare de screening de col uterin 

Un screening eficient de col uterin necesită o proporție însemnată (≥ 75%) din populația-țintă care 
urmează să fie supusă screeningului în mod regulat, dar acest lucru poate fi realizat numai în cazul în 
care serviciile prestate sunt convenabile și accesibile pentru femeile din populația țintă. În RM, 
Ordinul MS/CNAM № 522/207 din 24 decembrie 2009 precizează: 

 Toate femeile [în intervalul recomandat de vârstă de screening] au dreptul la screening de col 
uterin gratuit prin intermediul serviciilor AMP, indiferent de faptul dacă sunt sau nu sunt 
asigurate de CNAM. 

Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 precizează: 
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 Toate centrele de AMP sunt obligate să presteze servicii de screening de col uterin, 

 Toți medicii de familie și asistenții medicali trebuie să fie în măsură să preleveze probe de col 
uterin pentru teste Papanicolau, 

 Serviciile de colposcopie pentru investigarea ulterioară a femeilor care au un test Papanicolau 
anormal trebuie să fie disponibile în toate AMT, CMF și CS. 

Responsabilitățile AMP relevante în raport cu prestarea serviciilor de screening de col uterin la 
diferite niveluri ale sistemului de sănătate din RM sunt prezentate în Tabelul 5. 

Tabelul 5: Structura serviciilor de AMP în RM 
Serviciu Locație Responsabilități 
Centrele Medicilor de 
Familie (CMF) 
 
 
 
 
Asociația Medicală 
Teritorială (AMT) 

Câte unul în fiecare raion, 
situat în centrul raional: 
• Cat. 1: >80.000 persoane 
• Cat. 2: 40.001-80.000 
• Cat. 3: ≤40.000 
 
În Chișinău sunt 5 AMT fiecare 
având același statut ca un CMF: 
• AMT Botanica 
• AMT Buiucani 
• AMT Centru 
• AMT Ciocana 
• AMT Râșcani 

• Prestează servicii de AMP pentru oraș și servicii suplimentare pentru raion  
• Coordonează toate serviciile de AMP în raion, inclusiv serviciile Centrelor de 

Sănătate, Centrele Medicilor de Familie și Oficiile de sănătate, precum și 
serviciile furnizate de către organizațiile autonome 

• Responsabile de colectarea datelor de sănătate în cadrul raionului  
• Responsabile de coordonarea Educației Medicale Continuă (EMC) pentru 

furnizorii de AMP din raion 
• Trebuie să dispună de: 

- o sală de examinare medicală generală 
- un birou al medicului de familie (care nu poate fi utilizat pentru 

screeningul inițial) 
- o sală de examinare ginecologică profilactică, pentru investigarea 

ulterioară a frotiurilor Papanicolau anormale (colposcopie, biopsie, etc.) 
- o sală de sănătatea reproducerii (care, din 2010, nu poate să fie utilizată 

pentru screeningul cancerului) 

Centrele de Sănătate (CS) Situate în zonele rurale: 
• Cat. 1: >11,500 persoane 
• Cat. 2: 9.001-11.500 
• Cat. 3: 6.001-9.000 
• Cat. 4: 4.500-6.000 

• Pot fi subdiviziuni ale CMF sau unități autonome (coordonate de CMF)  
• Prestează servicii de AMP și asistență medicală de urgență în zonele lor de 

acoperire 
• State de personal ≥ 3 medici de familie și ≥ 6 asistenți medicali de familie (2-

3 asistenți medicali de familie / medic de familie) 
• Coordonează serviciile oficiilor medicilor de familie și a oficiilor de sănătate  
• Se recomandă să dispună de: 

- cabinetul medicului de familie care poate fi utilizat pentru screeningul 
inițial 

- o sală de examinare ginecologică profilactică, pentru investigarea 
ulterioară a frotiurilor Papanicolau anormale (colposcopie, biopsie, etc.) 

Oficiile Medicului de 
Familie (OMF) 

Situate în sate: 

 901-3.000 persoane 
 Sunt subdiviziuni ale CMF ori CS 

 Prestează servicii de AMP și asistență medicală de urgență în zonele lor de 
acoperire 

 State de personal 1-2 medici de familie și ≥4 asistenți medicali de familie 

 Se recomandă să dispună de: 
- cabinetul medicului de familie  
- cabinet manopore+examinări profilactice 

Oficiile de Sănătate (OS) Situate în sate mici: 

 ≤900 persoane 
 State de personal, o asistentă de familie 

 Se recomandă să dispună de: 
- cabinetul medicului de familie  
- cabinet manopore+examinări profilactice 

 

Rețeaua de centre de AMP în Republica Moldova este vastă și ușor de accesat. Acest lucru reise din 
din numărul de contacte/persoane/an în ambulatoriu, număr care a depășit media UE în 201056 și din 
scăderea numărului de persoane care nu au reușit să consulte un medic, în caz de boală.57 Cu toate 
acestea, screeningul de col uterin vizează femeile sănătoase și care nu au o nevoie imediată evidentă 
de a merge la screening, astfel că statisticile privind comportamentul oamenilor, atunci când aceștia 
sunt bolnavi, sunt foarte puțin susceptibile de a prezice cu exactitate comportamentul femeilor 
vizate de screening. 

5.5.2 Disponibilitatea personalului în AMP 

Deficitele de personal rămân a fi o problemă în RM, serviciile de AMP în prezent fiind în măsură să 
recruteze doar 88,7% din necesarul de personal la nivel național, dar în zonele rurale se atestă o lipsă 
mai acută de personal. Datele de la Centrul National de Management în Sănătate (CNMS) al RM arată 
că 48,6% din raioane dispun de <90% din personalul recomandat și 21,6% din raioane <80% (a se 
vedea Anexa 4).58  
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5.5.3 Instruirea personalului din AMP 

Efectul lipsei de personal în AMP asupra prestării serviciilor de screening de col uterin este agravat și 
de o lipsă de formare în rândul personalului existent. De exemplu, în prezent, deoarece nu sunt 
disponibili specialiști cu competențe necesare, în 12 sate din raionul Căușeni nu pot fi prestate 
servicii de screening de col uterin. 

Importanța formării personalului pentru screeningul de col uterin poate fi deseori trecută cu 
vederea, deoarece screeningul de col uterin este adesea privit greșit doar ca efectuarea de teste 
Papanicolau, iar efectuarea testelor Papanicolau este privită ca un proces inerent simplu. Cu toate 
acestea, în timp ce procesul este unul simplu, mai este nevoie de respectarea strictă a protocolului 
recomandat, așa cum calitatea testului Papanicolau este direct legată de gradul de pregătire a 
personalului.59-62 Prin urmare, o bună pregătire va afecta în mod direct cost-eficiența programului 
prin reducerea numărului de femei nevoite să treacă re-screeningul din cauza unui test Papanicolau 
inadecvat. Prelevarea de probe de col uterin este acum inclusă în programele de formare pentru 
medicii și asistenții medicali de familie, dar medicii de familie primesc doar informații teoretice, pe 
când pregătirea practică este rezervată pentru asistenții medicali. 

Importanța instruirii personalului AMP pentru a efectua teste Papanicolau de înaltă calitate este 
foarte mare, cu toate acestea testul Papanicolau este doar o foarte mică parte a unui program de 
screening de col uterin. Astfel, personalul din AMP trebuie să înțeleagă toate aspecte legate de 
program pentru a lucra eficient în cadrul acestuia. Aici, este important să remarcăm că, în țările în 
care există programe de screening, femeile care sunt diagnosticate cu cancer de col uterin pot fi 
împărțite în 3 grupuri aproximativ egale: 

 Femeile care nu au fost supuse screeningului în mod regulat sau deloc, 

 Femeile care au fost supuse screeningului, dar care au avut un rezultat fals negativ, 

 Femeile care au avut un rezultat pozitiv, dar nu au reușit să urmeze procedurile ulterioare.  

Prin urmare, ≈ 2/3 din cazurile de cancer de col uterin în rândul populației supuse screeningului sunt 
cauzate de o recrutare joasă și investigații ulterioare ineficiente. Personalul AMP are cele mai 
apropiate relații cu femeile din populația țintă și poate juca un rol esențial în maximizarea prezenței 
la screening și asigurării faptului că investigațiile ulterioare vor avea loc. Mai mult, pentru ca AMP 
este poziționată ca o poartă de acces spre toate celelalte servicii de sănătate din RM, personalul AMP 
ar trebui să fie responsabil de organizarea referirilor pacientelor la colposcopie și coordonarea 
acestor servicii cu supravegherea curentă a fiecărei femei la nivel de AMP.  

Pentru a îndeplini aceste roluri, personalul AMP trebuie să aibă o bună înțelegere asupra întregului 
proces de screening și, de asemenea, să știe cum să consilieze femeile în mod eficient cu privire la 
importanța screeningului, diferitele rezultate ale testului Papanicolau, procedurile ulterioare și 
tratamente. În prezent, niciuna dintre aceste informații nu este inclusă în programele de formare sau 
materialele EMC nici pentru medicii de familie și nici pentru asistenții medicali, iar monitorizarea 
femeilor cu privire la progresul participării lor la programul de screening nu este specificată în 
responsabilitățile personalului AMP. 

5.5.4 Certificarea personalului AMP pentru efectuarea screeningului de col uterin 

Datorită importanței personalului AMP în funcționarea eficientă a unui program de screening de col 
uterin, multe țări cu programe organizate de screening solicită ca personalul AMP să fie certificat 
pentru finalizarea unui program de formare aprobat, înainte de a putea fi implicat în screening. 
Adoptarea acestei politici în RM ar asigura faptul că personalul AMP înțelege funcționarea 
programului de screening, criteriile și căile de referire, precum și consilierea necesară pentru a 
maximiza recrutarea și a asigura intervențiile ulterioare. 

5.5.5 Protocoalele clinice și standardizate pentru screeningul de col uterin aplicate în AMP 

Procedurile de screening de col uterin în AMP sunt în prezent prevăzute în Ordinul MS № 749 din 30 
iulie 2012 "Protocolul clinic pentru medicii de familie - Cancerul de col uterin". Cu toate acestea, ele 
nu sunt reprezentative pentru funcționarea unui program organizat de screening de col uterin și, prin 
urmare, vor trebui să fie revizuite. 
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5.5.6 Indicatori de performanță, standarde și ÎCC pentru screeningul de col uterin în AMP 

În prezent RM nu are indicatori de performanță sau standarde aprobate la nivel național pentru 
serviciile de screening organizat de col uterin prestate prin intermediul AMP, și nu există niciun 
program de Îmbunătățire Continuă a Calității (ÎCC) care să acopere aceste servicii.  

 

5.6 Screeningul și diagnosticul citologiei de col uterin (testul Papanicolau)  

5.6.1 Laboratoare de citologie de col uterin 

Ordinul MS № 722 de 16 iulie 2012 atribuie Institutului de Oncologie (IO) responsabilitatea generală 
pentru serviciile de citologie și citopatologie și enumeră 16 laboratoare pentru citologia screeningului 
de col uterin (IO, Centrul Republican de Diagnosticare (CRD), 5 AMT din Chișinău și 9 laboratoare 
regionale). Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2013, doar 12 dintre acestea erau operaționale, celelalte 
laboratoare contractând servicii de la cele operaționale. 

5.6.2 Disponibilitatea personalului în laboratoarele de citologie de col uterin 

RM are in prezent 15 citopatologi și 17 citotehnicieni. Numărul de citopatologi este probabil suficient 
pentru a satisface atât nevoile curente, cât și cele viitoare, deși acest lucru va depinde de cantitatea 
de muncă pe care aceștia vor fi solicitați s-o depună și pentru alte servicii de sănătate. Pe când 
numărul de citotehnicieni este suficient pentru a procesa doar 50-60% din volumul actual de teste 
Papanicolau, ceea ce duce la întârzieri în raportarea rezultatelor și compromite calitatea acestor 
servicii.  

5.6.3 Instruirea personalului din laboratoarele de citologie de col uterin 

Pentru formarea citopatologilor, în anul 1998 a fost înființat un program de rezidențiat de 
citopatologie obligatoriu, 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 citotehnicieni nu există niciun program de pregătire formală sau materiale de educație 
medicală continuă pentru screeningul citologic de col uterin și oamenii care efectuează în prezent 
această activitate în RM sunt instruiți în tehnici generale de laborator, cu formarea ulterioară în 
citologie la locul de muncă. Acest lucru este problematic, deoarece screeningul citologic de col uterin 
este foarte subiectiv, cu o sensibilitate și specificitate în funcție de formarea și experiența 
citotehnicienilor. Prin urmare, o formarea inițială cuprinzătoare, împreună cu un program de 
educație medicală continuă (EMC) și un sistem de Îmbunătățire Continuă a Calității (ÎCC) sunt 
esențiale pentru atingerea și menținerea nivelurilor de performanță necesare pentru ca screeningul 
de col uterin să fie unul sigur și cost-eficient.  

5.6.4 Certificarea pentru screeningul citologic de col uterin 

RM în prezent nu recunoaște screeningul citologic de col uterin ca o specialitate de laborator 
distinctă, cu un curriculum și criterii de certificare definite, împreună cu un program de educație 
medicală continuă și cerințe de recertificare. Ca urmare, nu există un mecanism care să asigure faptul 
că specialiștii care efectuează acest lucru în RM au competențele necesare. 

5.6.5 Protocoale clinice și standardizate pentru laboratoare de citologie de col uterin 

RM nu are în prezent protocoale clinice și standardizate pentru laboratoare de citologie de col uterin. 
În plus, RM nu are reglementări privind practicile de lucru ale citotehnicienilor. Acest lucru este 
deosebit de problematic pentru screeningul citologic de col uterin, deoarece acesta este un proces 
obositor mental, performanțele căruia scad odată cu instalarea oboselii. De aceea, multe țări au 
standarde care limitează numărul de teste Papanicolau/citotehnicieni/zi. RM, de asemenea, stabilise 
o limită în trecut (Ordinul MS № 68 din 10 martie 2005 a stabilit o limită de 67 de teste Papanicolau/ 
citotehnician/zi sau ≈ 14.500 teste Papanicolau/citotehnician/an), însă acest ordin a fost înlocuit de 
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Ordinul MS № 722 din 16 iulie 2012 "Cu privire la ameliorarea activității serviciului anatomopatologic 
și citologic în RM," care nu stabilește nici o limită. 

Adițional la limitele cu privire la numărul de 
teste Papanicolau/zi, Ghidurile Europene22 
conțin recomandări privind practicile de 
lucru (a se vedea Tabelul 6), care sunt 
concepute pentru a asigura situația în care 
citotehnicienii să fie vigilenți atunci când 
efectuează screeningul specimenelor 
citologice, astfel încât performanța lor să nu 
fie compromisă. Aceste recomandări pun 
accent pe caracteristicile fundamentale ale 
omului, caracteristici care nu variază în 
funcție de țară, astfel încât lipsa de 
recomandări similare în RM ar putea afecta negativ siguranța și eficiența costurilor de screening de 
col uterin care este efectuat în prezent. 

5.6.6 Indicatori de performanță, standarde și ÎCC pentru screeningul citologic de col uterin 

În prezent, nu există indicatori de performanță sau standarde pentru screeningul citologic de col 
uterin, și nu există nici un program de Îmbunătățire Continuă a Calității (ÎCC) pentru acest serviciu.  

 

5.7 Colposcopia ca procedură ulterioară pentru testele Papanicolau anormale și 
tratamentul CIN 

5.7.1 Personalul și clinicile de colposcopie 

Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 obligă toate AMT, CMF și CS să dispună de facilități, 
personal și echipament pentru a efectua: 

 Proceduri ginecologice preventive (inclusiv screeningul mamar și de col uterin), 

 Proceduri de diagnosticare suplimentare asociate (colposcopie și biopsie), 

 Intervenții terapeutice conexe (LEEP, crioterapie, electro-conizarea cu laser sau diatermică).  

Similar cu majoritatea țărilor din Europa de Est, RM nu recunoaște colposcopia în calitate de 
specialitate medicală distinctă. Ca urmare, există un număr limitat de colposcopiști (≈ 5), care sunt 
auto-instruiți sau au urmat cursuri de specialitate în străinătate și majoritatea lor sunt localizați în 
Chișinău. În afara Chișinăului, ginecologii sunt conștienți de faptul că abilitățile și cunoștințele lor 
colposcopice nu au ținut pasul cu evoluțiile din Europa de Vest și, prin urmare, cred că siguranța 
pacienților este cel mai bine asigurată cu ajutorul unor specialiști de la IO din Chișinău. 

5.7.2 Colposcopia: formare și certificare 

RM nu are un curriculum de formare aprobat la nivel național sau cerințe de certificare pentru 
colposcopiști. O colposcopie de înaltă calitate este esențială pentru a garanta siguranța și eficiența 
costurilor de screening de col uterin, dar calitatea colposcopiei depinde în mare măsură de analiza 
clinică extrem de subiectivă, care, pentru optimizare, necesită formare, practică și experiență. 

În rezultat, multe țări din Europa de Vest au elaborat programe de formare și criterii de certificare 
cuprinzătoare, împreună cu educația medicală continuă (EMC) și cerințe de recertificare pentru a 
asigura faptul că colposcopiștii posedă competențele necesare. Certificare în cadrul EMC și 
recertificarea periodică reprezintă acum premise pentru practicarea colposcopiei în mai multe țări, 
unde aceste cerințe au îmbunătățit enorm rezultatele programelor lor de screening de col uterin. În 
acest context, este necesară adoptarea unor politici similare și în RM, astfel încât calitatea 
colposcopiei să sprijine funcționarea sigură și eficientă a unui program de screening de col uterin. 

Tabelul 6:  Recomandări privind practicile de lucru în 
laboratoarele de screening citologic de col uterin 22 

• Fiecare perioadă continuă de screening trebuie să fie ≤ 2 
ore, 

• Timpul total petrecut la screeningul primar/zi trebui să fie 
≤ 6 ore, 

• Fiecare laborator trebui să proceseze ≥ 15000 teste 
Papanicolau/an, astfel încât citotehnicienii să fie expuși 
regulat la o gamă completă de citologie anormală, 

• Fiecare laborator trebui să aibă ≥ 4 citotehnicieni pentru a 
îmbunătăți învățarea în colaborare, să asigure prestarea 
serviciilor în timpul vacanțelor, concediilor medicale, etc. 
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5.7.3 Protocoale clinice și standardizate pentru colposcopie 

RM nu are în prezent protocoale clinice și standardizate aprobate la nivel național pentru procedurile 
clinice necesare pentru investigarea ulterioară a testelor Papanicolau anormale sau tratarea CIN. 

5.7.4 Indicatori de performanță, standarde și ÎCC pentru colposcopie 

RM nu are în prezent indicatori de performanță sau standarde pentru colposcopie aprobate la nivel 
național, și nu există nici un program de Îmbunătățire Continuă a Calității (ÎCC) pentru aceste servicii.  

5.7.5 Acoperirea colposcopiei de către asigurările în medicină 

În timp ce screeningul de col uterin și tratarea cancerului sunt disponibile gratuit pentru toate 
femeile din Republica Moldova indiferent dacă acestea au asigurare medicală sau nu, investigarea 
ulterioară a testelor Papanicolau anormale și tratamentul CIN este gratuit doar pentru femeile care 
dețin asigurare medicală. După cum s-a menționat în Secțiunea 5.2, acest lucru va afecta negativ 
serviciile de referire, precum și recrutarea pentru screening, crescând în același timp inegalitatea în 
prestarea serviciilor de sănătate, deoarece efectul în cauză va fi mai mare în rândul grupurilor 
dezavantajate. 

 

5.8 Tratamentul cancerului de col uterin 

Toate tratamentele de cancer în RM se efectuează la IO din Chișinău. Ordinul MS № 1239/253 din 19 
decembrie 2012 specifică faptul că toți cetățenii Republicii Moldova au dreptul la tratamentul 
cancerului și îngrijiri paliative gratuite, indiferent dacă aceștia sunt sau nu asigurați în cadrul AOAM.  

  

5.9 Asigurarea calității și ÎCC 

Îmbunătățirea Continuă a Calității (ÎCC) și eficienței serviciilor medicale sunt priorități specificate în 
Politica națională de sănătate a RM 2007-2021, Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate a RM 
2008-2017 și Strategia de dezvoltare instituțională a CNAM 2013-2017. Cu toate acestea, politicile și 
programele de ÎCC nu au fost încă puse în aplicare pentru niciunul dintre serviciile implicate în 
screeningul de col uterin. Acest lucru este problematic, deoarece multe aspecte ale procesului de 
screening de col uterin se bazează pe analize clinice extrem de subiective, și fără un program eficient 
de ÎCC nu va fi posibil să fie garantată calitatea acestor servicii. 

 

5.10 Registrul de screening de col uterin 

RM nu are un registru de screening de col uterin sau mecanisme care să colecteze și să analizeze 
datele necesare pentru a gestiona în mod eficient un program de screening de col uterin. CNAM are 
o bază de date a tuturor persoanelor asigurate (în prezent ≈ 80% din populația RM63) care include 
detaliile necesare pentru a stabili eligibilitatea pentru screeningul de col uterin, împreună cu 
mecanisme pentru colectarea și analiza de date de la toate instituțiile medicale contractate. Totuși, 
aceste date și analize servesc în primul rând pentru monitorizarea obligațiilor contractuale și 
calcularea plăților pentru furnizor, astfel o mare parte din datele necesare pentru gestionarea 
programului de screening nu sunt colectate în prezent. 

 

5.11 Registrul de cancer 

Registrul Național de Cancer din Moldova este amplasat la Institutul Oncologic, în care sunt date cu 
privire la toate cazurile de cancer diagnosticate în RM, așa cum toate cazurile suspecte de cancer 
sunt referite la Institutul Oncologic pentru diagnostic și tratament. 
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5.12 Prestarea serviciilor de sănătate de către sectorul privat 

Politica guvernului RM încurajează prestarea serviciilor de sănătate de către sectorul privat, astfel, 
capitalul privat poate fi accesat pentru extinderea serviciilor de sănătate, creșterea numărului de 
opțiuni pentru consumatori și introducerea concurenței pentru a stimula îmbunătățirea calității 
serviciului. Cu toate acestea, prestarea în sectorul privat a screeningului de col uterin poate fi 
problematică, din cauza caracterului subiectiv al deciziilor cu privire la investigațiile suplimentare, 
monitorizarea și tratamentul care produc profituri pentru instituțiile medicale. De aceea, ghidurile și 
protocoalele, indicatorii de performanță, standardele și participarea obligatorie la îmbunătățirea 
continuă a calității atât pentru clinicile din sectorul public, cât și pentru cele private va fi foarte 
importantă pentru a asigura caracterul adecvat, precum și calitatea îngrijirii pacienților. 

Un alt aspect important este că chiar dacă unele femei vor alege să fie supuse screeningului în 
sectorul privat, o parte dintre aceste femei nu își vor putea permite procedurile sau serviciile 
ulterioare care sunt mai scumpe și vor reveni în sectorul public pentru aceste servicii. De aceea, 
aplicarea strictă a măsurilor menționate mai sus atât în sectorul public, cât și în cel privat vor fi 
necesare pentru a se asigura că femeile care se întorc în sectorul public îndeplinesc criteriile de 
referire recomandate. În plus, pentru investigațiile ulterioare sau pentru luarea deciziilor de 
tratament va fi nevoie de istoria de screening a fiecărei femei, și în cazul în care această informație 
nu este disponibilă, costurile suplimentare vor fi suportate de către sectorul public. Deoarece nu prea 
există stimulente care ar motiva instituțiile medicale private să furnizeze aceste informații, cerința ca 
toate rezultatele de citologie, colposcopie și patologie, atât de la instituțiile medicale publice, cât și 
cele private să fie introduse în registrul de screening ar asigura disponibilitatea acestor informații ori 
de câte ori vreun clinician are nevoie de ele. 
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6. Evaluarea capacităților curente în Republica Moldova 

6.1 Prestarea serviciilor de screening de col uterin 

Datele colectate în cadrul exercițiului de evaluare a capacității indică faptul că în RM, în cursul anului 
2012, au trecut screeningul 365,676 femei, ceea ce echivalează cu ≈ 70,9% din cele aproximativ 
515,615 femei care ar trebui să fie supuse anual screeningului, în conformitate cu recomandările 
actuale privind screeningul bianual pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 25-64. Aceste date, de 
asemenea, indică faptul că 137,280 femei au fost supuse screeningului de col uterin la Chișinău, ceea 
ce reprezintă ≈ 117,7% din necesarul anual estimat de screening de col uterin pentru acest municipiu 
(a se vedea Anexa 5). 

Deoarece nivelurile de acoperire ≥ 70% au fost posibile doar în câteva țări cu venituri mari și cu 
programe de screening bine organizate, acoperirea cu ≈ 70,9% în RM este foarte puțin probabil să 
reflecte situația reală și aceste rezultate sunt susceptibile de a fi influențate de unul sau mai mulți 
dintre factorii de mai jos: 

• Screeningului au fost supuse femei din afara intervalului de vârstă țintă de screening (care 
este de 25-64 de ani), 

• Femeile sunt supuse screeningului mai frecvent decât intervalul de screening recomandat 
de 2 ani, 

• Femeile din alte orașe și sate călătoresc la Chișinău pentru a fi supuse screeningului din 
cauza: 

- Lipsei de servicii locale 
- Preferinței pacientului (lipsă de încredere în serviciile locale, convingerea că 

serviciile din Chișinău sunt mai calitative, etc.) 

Aceste date indică, de asemenea, faptul că 91,0% dintre testele Papanicolau au fost efectuate în CMF 
(56,6%) și CS (34,4%), și doar 9,0%, efectuate în OMF și OS. Această analiză este relevantă, deoarece 
accesul convenabil la serviciile de screening este esențial în vederea realizării unei recrutări înalte 
pentru screening, cu scopul de a reduce în mod eficient ratele de cancer. Prin urmare, o utilizare pe 
deplin a rețelei de instituții medicale existente ar facilita în mare măsură funcționarea unui program 
de screening, de aceea trebuie identificate cauza/cauzele acestui dezechilibru. 

Disponibilitatea echipamentelor și instalațiilor nu pare a fi un factor substanțial care ar explica 
dezechilibrul descris mai sus, deoarece o mare parte din echipamentul necesar (speculum vaginale și 
seturi de prelevare de probe de pe col uterin) este de unică folosință și toate instituțiile de AMP au 
raportat că au avut suficiente consumabile pentru a satisface cererea. În plus, toate instituțiile au 
raportat un număr suficient de fotolii ginecologice, surse de lumină și săli de examinare. Cu toate 
acestea, mai multe instituții medicale au raportat faptul că echipamentele și instalațiile învechite și 
de o calitate proastă în centrele medicale mai mici ar putea fi cauza care influențează alegerile 
pacienților. 

Un factor posibil poate fi și lipsa de personal în AMP, deoarece această situație este mult mai vizibilă 
în comunitățile rurale și izolate unde predominant avem OMF și OS. Mai mult, așa cum s-a menționat 
mai sus, problema lipsei de personal va fi agravată și de o lipsă de formare a personalului existent, 
așa cum s-a observat, de exemplu, în raionul Căușeni, unde lipsa de specialiști cu abilități necesare în 
sate determină femeile să meargă la CMF din Căușeni sau la Chișinău pentru a trece screeningul. 

Preferințele pacientului, de asemenea, reprezintă un factor în alegerea locului pentru screening. Mai 
mulți asistenți medicali au raportat că femeile din orașele mici și sate nu doresc să fie supuse 
screeningului la nivel local, din cauza îndoielii cu privire la păstrarea confidențialității în aceste 
comunități mici și, prin urmare, preferă să meargă în alt oraș. 

O constatare deosebit de importantă în evaluarea capacității este faptul că o proporție substanțială 
de probe de pe colul uterin sunt prelevate cu ajutorul chiuretei Volkmann. Acest dispozitiv nu este 
recomandat pentru prelevarea de probe de pe colul uterin, deoarece acesta nu prelevează complet 
de pe zona de transformare a colului uterin și, prin urmare, va rata leziunile care ar trebui să fie 
identificate și investigate. 
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O analiză a dispozitivelor de prelevare de pe colul uterin publicată în 
2007 a concluzionat că cele mai eficiente dispozitive sunt:64  

 Spatula cu vârf alungit (Figura 2a) 

 O combinație de spatulă cu pensulă endocervicală (Figura 2b) 

 Peria de col uterin (Figura 2c) 

De aceea, se recomandă cât mai repede posibil eliminarea totală din 
utilizare a chiuretelor Volkmann și instruirea personalului din AMP în 
utilizarea uneia sau mai multor dintre dispozitivele recomandate mai 
sus. 

 

 

6.2 Screeningul citologic de col uterin și diagnosticul 

Din cele 16 laboratoare de citologie de col uterin enumerate în Ordinul MS № 722 din 16 iulie 2012 
(IO, CRD, 5 AMT în Chișinău și 9 laboratoare regionale), doar 12 erau funcționale la 1 ianuarie 2013, 
dintre care 6 sunt situate în Chișinău și restul – situate în alte centre mari (a se vedea Tabelul 7 și 
Figura 3). 

 
 

Numărul actual de citopatologi și citotehnicieni în RM este prezentat în Tabelul 8. Acest număr de 
citopatologi este probabil suficient pentru a satisface atât nevoile curente, cât și cele viitoare, în 
funcție de volumul de muncă produs de alte servicii de sănătate.  

 

Figura 2:  Dispozitive de 
recoltare de pe col uterin  

 

Tabelul 7:  Laboratoare de prelucrare a testelor 
Papanicolau  

 Figura 3:  Distribuția geografică a laboratoarelor de 
citologie de col uterin66 funcționale în RM  

 Laboratorul Statutul Volumul 
1 IO Funcțional 63.238 

 

2 CDR Funcțional 42.911 

3 AMT Botanica Funcțional 26.840 

4 AMT Buiucani NefuncționalAMT Centru - 

5 AMT Centru Funcțional 37.954 

6 AMT Ciocani Funcțional 20.268 

7 AMT Râșcani Funcțional 16.076 

8 Anenii Noi Nefuncțional IO și CRD  - 

9 Bălți Funcțional 42.130 

10 Basarabeasca NefuncționalIO și CRD - 

11 Briceni Stopat în 2013. Acum 
contractează servicii de la 
Edineț 

- 

12 Cahul Funcțional 35.128 

13 Căușeni Funcțional,  cu sediul în 
Spitalul Raional IMSP Căușeni 

12.477 

14 Cimișlia NefuncționalIO - 

15 Drochia NefuncționalCRD - 

16 CMF Edineț, 
Spitalul IMSP  

Funcțional,  cu sediul în 
Spitalul Raional IMSP Edineț 

17.357 

17 Glodeni NefuncționalBălți - 

18 Leova NefuncționalIO, CRD și 
Cahul 

- 

19 Sângerei NefuncționalBălți - 

20 Soroca Funcțional 25.169 

21 Ungheni  Funcțional 35.698 

22 Orhei Nefuncțional - 

23 Hâncești Nefuncțional - 

24 Comrat Nefuncțional - 
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În cazul în care limita de 67 de teste 
Papanicolau/citotehnician/zi, stabilită anterior 
de Ordinul MS № 68 din 10 martie 2005, ar fi 
pusă în aplicare împreună cu recomandările 
Ghidurilor Europene  

prezentate în Tabelul 6 de mai sus, screeningul a 
365.676 femei ar necesita un minim de 29 de 
citotehnicieni și maxim 7 laboratoare. 

Nu au fost disponibile date pentru a evalua în 
mod direct calitatea serviciilor de citologie de col 
uterin în RM. Cu toate acestea, examinarea 
rezultatelor testului Papanicolau la 11 din cele 
12 laboratoare operaționale a identificat o serie 
de aspecte care necesită investigații suplimentare. (a se vedea Tabelul 9 și Figura 4) 

 

 

Așa cum este ilustrat în Figura 4, există variații mari între laboratoare privind rezultatele testelor 
Papanicolau. Deoarece această variație nu are dovezi biologice evidente, factorii care contribuie pot 
include lipsa de: 

 Un curriculum de formarea în citologia de col uterin, precum și criterii de certificare, aprobate la 
nivel național, 

 Protocoale clinice și standardizate pentru laboratoarele de citologie de col uterin, aprobate la 
nivel național, 

 Un program național obligatoriu de îmbunătățire continuă a calității în citologia de col uterin. 

O altă problemă este rata mare de teste Papanicolau inflamatorii, care, de asemenea, variază foarte 
mult între laboratoare. Testele Papanicolau inflamatorii pot avea o serie de cauze, iar ratele ridicate 
pot fi întâlnite în anumite grupuri din populație. Însă variația mare între laboratoare care deservesc 
grupuri similare de beneficiari indică faptul că acest lucru, de asemenea, este explicat de lipsă de 
programe de formare, ghiduri și protocoale clinice și programe de îmbunătățire continuă a calității. 

În cele din urmă, ratele HSIL sunt foarte mici, chiar și în comparație cu populațiile din Europa de Vest 
care au o acoperire bună cu screening. Variația acestor rate între laboratoare este, de asemenea, 
foarte mare. Inflamația poate influența ratele HSIL mascând celule pentru a fi diagnosticate, dar 

Tabelul 8: № de citopatologi și citotehnicieni 
 Laboratorul Volumul Citopatologi Citotehnicieni 

1 IO 63.238 4 5 

2 CRD 42.911 2 2 

3 AMT Botanica 26.840 1 1 

4 AMT Centru 37.954 1 1 

5 AMT Ciocani 20.268 1 1 

6 AMT Râșcani 16.076 1 1 

7 Bălți 42.130 1 1 

8 Cahul 35.128 1 1 

9 Căușeni 12.477 1 1 

10 Edineț 17.357 1 1 

11 Soroca 25.169 1 1 

12 Ungheni  35.698 1 1 

Tabelul 9:  Proporțiile rezultatelor testelor Papanicolau raportate în cursul anului 2012  
 Anglia IO CRD Bălți Botanica Căușeni Centru Ciocani Edineț Râșcani Soroca Ungheni 
Normal 90,6% 77,25% 73,29% 82,70% 78,84% 97,61% 66,79% 98,47% 85,60% 84,57% 81,43% 81,43% 

Inflamație - 15,53% 26,18% 15,36% 20,19% 2,23% 27,00% 0,72% 14,21% 6,80% 25,68% 26,68% 

LSIL + ASC-US 5,7% 5,92% 0,18% 1,44% 0,42% 0,01% 0,63% 0,11% 0,12% 8,40% 0,03% 0,03% 

HSIL + ASC-H 1,1% 1,27% 0,29% 0,08% 0,36% 0,12% 0,27% 0,03% 0,03% 0,19% 0,08% 0,08% 

Carcinom 0,07% 0,03% 0,07% 0,42% 0,17% 0,002% 0,05% 0,01% 0,10% 0,04% 0,02% 0,05% 

Figura 4:  Proporțiile rezultatelor testelor Papanicolau raportate în cursul anului 2012 
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acest lucru nu pare să fie singurul factor care influențează aceste rezultate. De exemplu, laboratorul 
cu cea mai scăzută rată HSIL dispune, de asemenea, și de cea mai scăzută rată inflamatorie. Prin 
urmare, sunt implicați și alți factori, iar un factor principal care contribuie este cel mai probabil 
utilizarea chiuretelor Volkmann pentru prelevarea de probe de pe colul uterin. După cum s-a 
menționat mai sus, chiuretele Volkmann nu sunt recomandate pentru prelevarea de probe de pe 
colul uterin, deoarece acestea nu prelevează în mod eficient zona de transformare de pe colul uterin 
și, prin urmare, ratează leziunile clinic relevante. 

6.3 Colposcopia și conduita femeilor cu rezultate anormale la screening 

Evaluarea capacității a constatat că 39 de instituții 
medicale dețin un total de 55 de colposcoape, 35 
dintre care fiind de fabricație recentă (≥ anul 2000). 
În plus, 29 de instituții medicale au echipament 
pentru tratamentul CIN, inclusiv 35 de unități de 
electroconizare diatermică (DEC), 12 unități LEEP și 
4 unități de crioterapie, deși doar 4 DEC, 1 LEEP și 0 
unități de crioterapie sunt de fabricație recentă (a 
se vedea Tabelul 10 și Anexa 7).  

Asumând că echipamentele pentru care nu au fost 
prezentate datele de fabricație sunt toate fabricate 
până în anul 2000, aceste date indică faptul că RM 
are destul de puține colposcoape relativ noi (35) și 
foarte puține unități recent fabricate pentru 
tratamentul CIN (1 unitate LEEP și 4 unități DEC). Cu 
toate acestea, în cadrul interviurilor cu ginecologii, 
s-a constatat că cei mai mulți dintre ei sunt convinși 
că pacienții lor sunt cel mai bine deserviți atunci 
când sunt referiți specialiștilor în colposcopie în 
Chișinău, pentru următoarele motive: 

 Conștientizează faptul că abilitățile și 
cunoștințele lor în materie de colposcopie nu au 
ținut pasul cu evoluțiile din Europa de vest, 

 Lipsa unor ghiduri clinice clare, 

 Lipsa de echipamente sau instalații adecvate. 

După cum s-a menționat mai sus, situația în care 
femeile trebuie să se deplaseze la o clinica de 
colposcopie care se află la o distanță mai mare, 
contribuie la reducerea nivelului de adresare. Acest 
lucru, probabil, este una dintre cauzele principale 
ale ratelor scăzute de investigații ulterioare din 
Cahul, Fălești și Strășeni, unde numai 7,4%, 14,5% și 
18,5%, respectiv, din numărul de femei referite au 
urmat, de fapt, colposcopia.  

În cele din urmă, nu au fost furnizate date privind 
formarea și calificările (celor câțiva) medici care 
efectuează intervenții chirurgicale de col uterin. O 
serie de studii au demonstrat legătura între 
tratamentele CIN și o șir de complicații adverse ale 
sarcinii, cum ar fi ruptura prematură a membranei, 
nașteri înainte de termen, etc.29,30 care produc 
morbiditate în rândul femeilor și costuri inutile 
pentru sistemul de sănătate. Siguranța și 

Tabelul 10:  Servicii și echipamente pentru 
colposcopie  
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IO   1x1990 
3x2007 
1x2010 

5x1979 0 5x1979 

AMT Botanica IO IO 3xDF 3xDF 3xDF 2xDF 
AMT Buiucani IO IO 1xDF 0 0 1x1981 
AMT Centru IO IO 1xDF 

2x2010 
0 0 1xDF 

AMT Ciocani IO IO 1x2002 0 0 1x1981 
AMT Râșcani IO IO 1x1984 

1x1987 
1x2003 
1x2010 

0 0 1x1975 
1x1978 
1x1982 
1x2010 

CMF Bălți  IO IO 1x1971 
1x2003 

0 0 0 

CS Briceni IO IO 1x1998 0 0 1x1984 
CMF Dondușeni  IO IO 1x2005 0 0 1xDF 
CS Sudarca  IO IO 1x1998 0 0 1x2009 
CMF Drochia  IO IO 1xDF 0 0 1xDF 
CMF Edineț IO IO 1x2004 0 0 1x1984 
Fălești IO IO 1x2000 0 0 0 
Florești IO IO 1x2004 0 0 0 
Glodeni IO IO 1x1988 

1x2003 
1xDF 0 1xDF 

Ocnița IO IO 1x2007 0 0 0 
 CMF Râșcani  IO IO 1x2003 0 0 0 
CS Sângereii Noi  IO IO 1x2003 0 0 1x1990 
CMF Soroca  IO IO 1x2005 0 0 1xDF 
CMF Anenii Noi  IO IO 1x2004 0 0 1xDF 
CMF Călărași  IO IO 3x2003 ? 0 1x1976 
CS Pârljolteni  IO IO 0 0 0 1xDF 
CMF Criuleni  IO IO 1x2004 0 0 0 
CMF Hâncești  IO IO 1x2006 0 0 0 
CMF Ialoveni  IO IO 1xDF 0 0 1xDF 
OS Nisporeni  IO IO 1x2007  0 1xDF 
CMF Orhei  IO IO 1xDF 0 0 1xDF 
CS Teleșeu  IO IO 0 0 0 1xDF 
CMF Rezina  IO IO 1x2006    
Strășeni IO IO 1xDF 0 0 1xDF 
Telenești IO IO 1xDF 0 0 0 
CMF Ungheni  IO IO 1x2000 ? 0 1xDF 
CMF 
Basarabeasca  

IO IO 1xDF 
1x1984 

1x1983 0 1x1983 

CMF Cahul  IO IO 1x2004 0 1xDF 0 
CMF Cantemir  IO IO 1x2005 0 0 0 
CMF Căușeni  IO IO 0 0 0 1xDF 
 CMF Cimișlia  IO IO 1x2005 0 0 1xDF 
Leova IO IO 0 0 0 1x2009 
 CS Ștefan-Vodă  IO IO 1x2005 1x2011 0 1x2009 
CMF Taraclia  IO IO 1x2011 0 0 0 
CMF Comrat  IO IO 1x2006 1x1979 0 0 
CS Copceac  IO IO 1x1987 0 0 0 
CMF Vulcănești  IO IO 1x2005 0 0 0 

Total: 52 10 3 35 
Total ≥ anul2000: 34 2 ? 3 
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eficacitatea tratamentelor CIN sunt direct legate de nivelul de formare a clinicianului. Astfel, pentru a 
dezvolta programe educaționale naționale va fi nevoie de mai multe informații detaliate privind 
nivelul actual de formare. 

 

6.4 Rezumatul constatărilor în evaluarea capacității 

Un element cheie al acestei evaluări a capacității a fost faptul că în 2012, 365,676 femei au trecut un 
test Papanicolau. Acesta reprezintă un număr considerabil de femei. Cu toate acestea, este esențial 
să recunoaștem faptul că acest screening este efectuat fără resursele necesare pentru a asigura 
intervențiile ulterioare în cazul testelor Papanicolau anormale și tratamentului CIN, precum și fără 
sisteme administrative și de asigurare a calității necesare pentru un screening în condiții de siguranță 
și de cost-eficiență. Prin urmare, screeningul de col uterin efectuat în prezent în RM va produce 
reduceri suboptimale ale ratelor de cancer și va consumă resurse substanțiale ale sistemului de 
sănătate. În plus, acesta va produce un grad inutil de mare de prejudicii femeilor, datorită unui 
număr excesiv de rezultate fals negative, conducând la diagnosticări întârziate de cancer și rezultate 
fals pozitive care conduc la stres, proceduri și tratamente ulterioare inutile. 

Această situație nu se datorează la careva eșec din partea persoanelor implicate în prestarea 
serviciilor de screening, care fac tot ce le stă în puteri în cadrul structurilor existente. În schimb, 
aceasta se datorează faptului că circumstanțele din RM după prăbușirea Uniunii Sovietice au 
împiedicat serviciile de sănătate să țină pasul cu evoluțiile în structurile și sistemele programelor de 
screening care au avut loc în alte țări. Prin urmare, soluția este de a implementa în continuare aceste 
structuri și sisteme cât mai repede posibil, însă punând prioritate pe îmbunătățirea serviciilor 
existente, și nu pe recrutarea mai multor femei pentru screening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 31.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

7. Recomandări pentru implementarea unui program organizat de screening de col 
uterin 

O componentă principală a acestui proiect a fost identificarea și implicarea activă a tuturor 
partenerilor relevanți, pentru a asigura situația în care recomandările sunt bine adaptate la sistemul 
de sănătate al RM, iar cei care sunt responsabili de prestarea serviciilor de screening de col uterin să 
fie deținătorii de drept ai programului, interesați în succesul acestuia. 

Ca parte a acestui proces, a 3-a ședință strategică a avut loc la Ministerului Sănătății al RM la 21 
noiembrie 2013 pentru a revizui rezultatele evaluării capacităților și a defini elementele cheie ale 
programului de consolidare a capacităților pentru fortificarea serviciilor de sănătate necesare pentru 
implementarea unui program organizat de screening de col uterin. Elementele-cheie identificate de 
către participanți la această întâlnire au fost: 
• Crearea unei structuri administrative, având responsabilitatea generală pentru implementarea și 

funcționarea programului de screening de col uterin. 
• Elaborarea și publicarea documentelor de politici de screening de col uterin și specificațiile 

serviciilor, inclusiv: 
- Politica serviciului de screening de col uterin, 
- Politica de îmbunătățire continuă a calității a screeningului de col uterin, 
- Specificațiile serviciului de screening de col uterin. 

• Examinarea și modificarea legislației și a ordinelor care afectează prestarea serviciilor de sănătate 
necesare pentru implementarea unui program organizat de screening de col uterin, pentru a 
asigura compatibilitatea cu funcționarea programului de screening. 

• Proiectarea și implementarea registrului de screening de col uterin: 
- Examinarea și revizuirea colectării datelor de către CNAM pentru a include datele necesare 

pentru gestionarea programului de screening, 
- Examinarea și revizuirea mecanismelor de transfer de date pentru a satisface nevoile 

programului de screening. 
• Creșterea capacității AMP (medicilor și asistenților medicali de familie) pentru screeningul de col 

uterin: 
- Elaborarea unui curriculum standard și criterii de certificare naționale privind screeningul de col 

uterin pentru personalul din AMP, 
- Examinarea/revizuirea/pregătirea ghidurilor clinice și a standardelor de operare pentru toate 

procedurile de screening de col uterin efectuate în AMP, 
- Examinarea și revizuirea specificațiilor echipamentelor și infrastructurii, 
- Examinarea/revizuirea/definirea indicatorilor și standardelor de performanță bazate pe dovezi, 
- Elaborarea și implementarea de module educaționale pentru programe universitare /de colegiu 

și educația medicală continuă, 
- Stabilirea unui program de instruire a personalului AMP în practică, 
- Proiectarea și implementarea unui sistem de îmbunătățire continuă a calității (ÎCC) de screening 

de col uterin pentru AMP. 
• Creșterea capacității laboratoarelor de citologie de col uterin: 

- Realizarea unei inventarieri complete a tuturor laboratoarelor citologice, 
- Organizarea evaluărilor externe a calității tuturor laboratoarelor de citologie de col uterin, 
- Elaborarea curriculumului și criteriilor de certificare aprobate la nivel național pentru citologia 

de col uterin, 
- Revizuirea clasificărilor specialităților de laborator și revederea acestora cu scopul de a include 

screeningul citologic de col uterin, 
- Elaborarea ghidurilor și procedurilor standard de operare  în laborator pentru toate procedurile 

de citologie de col uterin, 
- Examinarea și modificarea specificațiilor facilităților și a echipamentelor, 
- Definirea indicatorilor și standardelor de performanță bazate pe dovezi, 
- Examinarea și modificarea structurii rețelei de laboratoare existente, în baza inventarierii, 

evaluărilor externe a calității, în baza noilor protocoale și a procedurilor standard de operare, 
- Proiectarea și implementarea unui centru de instruire pentru screeningul citologic de col uterin, 
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- Proiectarea și implementarea unui sistem de îmbunătățire continuă a calității în citologia de col 
uterin, 

- Efectuarea de analize cost-beneficiu ale noilor tehnologii pentru screeningul de col uterin. 
• Creșterea capacității de colposcopie și chirurgie de col uterin: 

- Elaborarea unui curriculum și criterii de certificare aprobate la nivel național pentru 
colposcopie, 

- Revizuirea clasificărilor medicale de specialitate pentru a include colposcopia în calitate de 
specialitate medicală distinctă, 

- Elaborarea ghidurilor clinice și procedurilor standard de operare pentru toate serviciile oferite în 
clinica colposcopică, 

- Examinarea și modificarea specificațiilor echipamentelor și infrastructurii, 
- Definirea indicatorilor și standardelor de performanță bazate pe dovezi, 
- Proiectarea și implementarea unui centru de instruire pentru colposcopie și chirurgie de col 

uterin, 
- Proiectarea și implementarea unui sistem de îmbunătățire continuă a calității în colposcopie. 

7.1 Suport pentru implementarea unui program organizat de screening de col uterin 

Multe țări din Europa de Vest (EV) au elaborat programe de screening de col uterin de înaltă calitate 
și Asociația Europeană privind cancerul de col uterin (ECCA) a stabilit relații cu mai multe dintre 
aceste programe pentru a împărtăși experiența lor în vederea dezvoltării screeningului de col uterin 
în Europa de Est. Pentru a face față complexității implementării programului de screening și timpului 
necesar pentru integrarea programului de screening în sistemul de sănătate, aceste parteneriate au 
fost concepute în calitate de colaborări pe termen lung care includ: 

 Vizite de schimb de formare la programe de screening de col uterin în Europa de Vest, unde 
cursanții lucrează direct cu specialiștii care sunt responsabili pentru prestarea de zi cu zi a 
serviciilor, 

 Furnizarea documentației de program, inclusiv politicile de screening, specificațiile de serviciu, 
protocoale și procedurile standard de operare clinice/de laborator, specificațiile echipamentelor, 
conținutul programelor de formare și criteriile de certificare, specificațiile sistemului de 
îmbunătățire continuă a calității, etc., împreună cu suportul  pentru adaptarea acestor documente 
la condițiile țării de baștină a stagiarilor, 

 Vizite ale experților din Europa de Vest în țara cursantului pentru a revizui prestarea serviciilor în 
practică și pentru a lucra cu experții locali pentru a ajusta implementarea sau funcționarea 
programului, 

 Interacțiuni permanente trainer-stagiar, cu monitorizarea performanțelor și efectuarea de 
intervenții la necesitate, pentru a aborda problemele pe măsură ce apar. 

Prin intermediul acestor colaborări, RM ar putea obține un sprijin substanțial pentru implementarea 
unui program organizat de screening de col uterin. Cu toate acestea, o potențială problemă este 
faptul că majoritatea citologiei de col uterin în RM este procesată cu ajutorul tehnicii Romanowski, 
iar utilizarea acesteia este în mare măsură limitată la țările din fosta Uniune Sovietică. Peste tot în 
lume, inclusiv în Europa de Vest, majoritatea citologiei de col uterin este procesată cu ajutorul 
tehnicii Papanicolaou. Acest lucru reprezintă un aspect important, deoarece cele două tehnici 
utilizează diferite procese și interpretări, astfel că laboratoarele specializate într-o tehnică nu ar fi 
capabile să instruiască în mod eficient operatori de screening ai citologiei de col uterin din 
laboratoarele care folosesc cealaltă tehnică. 

Prin urmare, RM va trebui să treacă la tehnica Papanicolaou pentru a profita din plin de aceste 
parteneriate cu programele de screening de col uterin din Europa de Vest. Continuarea utilizării 
tehnicii Romanowski în RM va limita oportunitățile de schimburi de instruiri tehnice de laborator 
doar cu țările din fosta Uniune Sovietică, unde cele mai multe dintre serviciile de citologie de col 
uterin sunt similare sau chiar de o calitate mai joasă decât cele din RM.  

Un element suplimentar care trebuie luat în calcul în cazul trecerii la tehnica Papanicolaou este faptul 
că prelucrarea de laborator este complet diferită, astfel vor apărea costuri pentru achiziționarea 
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echipamentelor de laborator și renovarea spațiilor. Cu toate acestea, costurile date nu sunt 
substanțiale și o parte din aceste costuri sunt oricum necesare pentru actualizarea rețelei de 
laboratoare indiferent de tehnica utilizată. 

Implementarea unui program organizat de screening de col uterin în RM va solicita instruirea 
personalului, achiziții de echipamente, renovarea spațiilor și crearea unei capacități de instruire în 
citologia colului uterin pentru a îndeplini cerințele inițiale și ulterioare. O parte substanțială a acestor 
investiții este direct legată de tehnica de laborator utilizată. Prin urmare, amânarea deciziei de a 
trece la tehnica Papanicolaou va necesita din nou instruirea personalului de laborator, înlocuirea 
echipamentelor de laborator și modificarea centrelor pentru a găzdui noua tehnică. 

7.2 Administrarea programului de screening de col uterin 

7.2.1 Centrul de coordonare a programului de screening (CCPS) 

În RM nu există în prezent o organizație cu experiență, autoritate și mecanismul de coordonare a 
serviciilor de sănătate implicate în screeningul de col uterin sau de evidență a femeilor la toate 
etapele ale programului de screening.  

Aceste atribuții îi revin Centrului de Coordonare a Programului de Screening (CCPS). Prin urmare, 
stabilirea CCPS este o premisă pentru implementarea unui program organizat de screening în RM. 
Acțiunile principale efectuate de CCPS sunt prezentate în Tabelul 11. 

Tabelul 11: Activitățile Centrului de Coordonare a Programului de Screening (CCPS) 

• Revizuirea periodică și actualizarea specificațiilor serviciului de screening de col uterin și a ghidurilor/protocoalelor 
operaționale, 

• Implementarea, funcționarea și menținerea registrului de screening de col uterin, 
• Expedierea datelor necesare către furnizorii de servicii medicale pentru a coordona referirile pacienților și pentru a 

asigura respectarea acestor referiri, 
• Punerea în aplicare a programelor de îmbunătățire continuă a calității și intervenția, după necesitate, pentru a îmbunătăți 

continuu calitatea serviciilor, 
• Colaborarea cu USMF și IO pentru a coordona programe de EMC, astfel încât acestea să asigure în mod eficient procesul 

de îmbunătățire continuă a calității, 
• Elaborarea și implementarea programelor educaționale publice pentru a crește gradul de conștientizare privind 

prevenirea cancerului de col uterin și pentru a încuraja participarea în cadrul programelor de screening, 
• Identificarea femeilor cu o participare suboptimală/care nu participă la screening și punerea în aplicare a programelor 

pentru a crește participarea, 
• Colaborarea cu Ministerul Sănătății, CNAM, USMF și cu grupurile profesionale relevante pentru a facilita re-examinarea și 

actualizarea periodică a standardelor de pregătire profesională, criteriilor de certificare, ghidurilor clinice și procedurilor 
operaționale standard, indicatorilor de performanță și standardelor pentru fiecare dintre serviciile implicate în procesul 
de screening, 

• Monitorizarea și evaluarea periodică a tuturor aspectelor legate de performanța programelor de screening, precum și 
intervenția în funcție de necesități, 

• Elaborarea și publicarea rapoartelor privind performanța programului de screening pentru MS, CNAM și alte organizații 
interesate, 

• Interacțiunea cu alte servicii de sănătate, necesare pentru a asigura funcționarea eficientă a programului (de exemplu, 
registrul de cancer), 

• Interacțiunea cu alte departamente guvernamentale și organizații neguvernamentale, pentru a asigura cooperarea 
intersectorială în vederea prevenirii cancerului (de ex., cum ar fi Ministerul Educației, pentru a include prevenirea 
cancerului ca parte a programul de studii în modul sănătos de viață în învățământul secundar). 

 

Așa cum se vede în Tabelul 11, gestionarea programului de screening de col uterin este în primul 
rând un exercițiu administrativ. Cu toate acestea, este nevoie de o înțelegere aprofundată a 
serviciilor clinice, necesare pentru implementarea programul de screening. În plus, CCPS necesită un 
flux regulat de date către și de la toate serviciile de sănătate componente (a se vedea Anexa 8) și, 
prin urmare, are nevoie de acces la mecanismele pentru transferul sigur al acestor date. În RM, 
experiența relevantă și responsabilitățile în acest domeniu sunt împărțite între două instituții: 

 Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM): 
- Este responsabilă pentru contractarea tuturor serviciilor de sănătate din sectorul public, prin 

contracte care stabilesc condițiile de prestare a serviciilor, indicatorii de performanță și plățile 
bazate pe performanță, 
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- Deține baza de date a tuturor persoanelor înregistrate în programul de asigurări de sănătate (în 
prezent, ≈ 80% din populația RM63), inclusiv detalii necesare pentru a stabili eligibilitatea pentru 
screeningul de col uterin, 

- Dispune de mecanisme de colectare și analiză a datelor de la instituțiile medicale contractate. 

 Institutul Oncologic (IO): 
- Deține experiență clinică în materie de screening, tratament și îngrijirii paliative pentru cancer, 
- Este responsabil de toate laboratoarele de citologie, inclusiv de formarea personalului și 

calitatea serviciilor, 
- Este locul de amplasare a celui mai mare laborator de citologie de screening de col uterin în RM 

(≈ 65.000 de teste Papanicolau/an), 
- Este locul de amplasare a celei mai mari clinici de colposcopie în RM (≈ 15.000 de pacienți/an), 
- Locul de amplasare a registrului de cancer. 

Prin urmare, funcțiile CCPS trebuie, de asemenea, să fie partajate între aceste două instituții: CNAM 
având responsabilitatea pentru găzduirea CCPS, transferurile de date și facilitarea funcționării 
programului de screening prin intermediul contractelor cu instituțiile medicale; în timp ce IO ar 
acționa în calitate de instituție de consultanță pentru a oferi expertiza necesară funcționării 
programului (a se vedea Figura 5). 

Figura 5: Structura organizatorică a programului de screening de col uterin 

 

 

7.2.2  Personalul Centrului de Coordonare a Programului de Screening 

Gestionarea eficientă a unui program național organizat și complet operațional de screening de col 
uterin în RM va solicita 
resurse umane substanțiale. 
Cu toate acestea, mulți dintre 
specialiștii în cauză vor fi 
angajați de către serviciile de 
sănătate oricum implicate în 
livrarea programului de 
screening, în timp ce 
personalul angajat direct de 
către Centrul de Coordonare 
a Programului de Screening 
(CCPS) poate să crească 
odată cu extinderea 
programului.  

Pe termen scurt, este nevoie 
de numirea imediată a 
personalului de bază al CCPS, 
începând cu directorul 
programului de screening de 
col uterin (DPS), care va avea 
apoi responsabilitatea de a recruta ceilalți membri.  

Figura 6:  Organigrama personalului Centrului de Coordonare a 
Programului de Screening (CCPS) 
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Principalele funcții și relațiile dintre acestea sunt prezentate în Figura 6, iar descrierea sumara a 
responsabilităților, competențelor-cheie și  calificărilor necesare este prezentată mai jos. 

7.2.2.1 Directorul Programului de Screening de col uterin 

Directorul Programului de Screening de col uterin este persoana care deține responsabilitatea 
generală pentru cheltuieli, prestarea serviciilor și calitatea programului de screening de col uterin 
atunci când acesta va deveni funcțional și, prin urmare, trebuie, de asemenea, să aibă 
responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a programului. 

Această funcție solicită un profesionist cu studii medicale, cu experiență clinică în unele sau toate 
serviciile de sănătate implicate în screeningul de col uterin (AMP, citologie, colposcopie și chirurgie 
de col uterin, gine-oncologie) și experiență în administrarea unui serviciu de screening de cancer sau 
program similar de sănătate publică. Cunoaștere detaliată a sistemului de sănătate din RM va fi 
esențială, de aceea persoana trebuie să dețină experiență în RM. În plus, se solicită cunoștințe 
fluente de limbă engleză, deoarece directorul programului de screening de col uterin va trebui să 
comunice cu o gamă largă de organizații din Europa de Vest pentru a facilita schimburile de 
experiență și formare profesională. 

7.2.2.2 Director Servicii Clinice 

Directorul Serviciilor Clinice va purta responsabilitatea generală pentru coordonarea serviciilor clinice 
implicate în screeningul de col uterin (de exemplu, colposcopia și a procedurilor clinice efectuate de 
personalul AMP în cadrul programului de screening de col uterin) și alinierea acestor servicii la 
Politica de Prevenire a Cancerului de col uterin, Politica de Îmbunătățire Continuă a Calității 
screeningului de col uterin, precum și la recomandările internaționale relevante. 

Această funcție impune un profesionist cu studii medicale, cu pregătire și experiență clinică în 
materie de colposcopie, cuplate cu o cunoaștere detaliată a prestării serviciilor clinice în cadrul 
sistemului de sănătate al RM. În plus, acesta trebuie să fie fluent în engleză, deoarece directorul 
serviciilor clinice va trebui să comunice cu o gamă largă de organizații din Europa de Vest pentru a 
facilita schimburile de formare profesională. 

7.2.2.3 Director Asigurarea Calității și Managementul Riscului 

Directorul Asigurarea Calității și Managementul Riscului va avea responsabilitatea generală de a 
dezvolta politicile de Asigurare și Îmbunătățire Continuă a Calității pentru programul de screening de 
col uterin, precum și responsabilitatea de a asigura ca aceste politici să fie puse în aplicare pe deplin 
și în mod continuu la toate nivelurile programului. 

Această funcție impune calificări profesionale în calitatea serviciilor de sănătate și/sau gestionarea 
riscului, împreună cu experiență în managementul calității serviciilor de sănătate în RM. 

7.2.2.4 Coordonator IT și Gestionarea Registrului de Screening 

Coordonatorul IT și Gestionarea Registrului de Screening va avea responsabilitatea generală de 
proiectare, implementare și funcționare a registrului de screening de col uterin și a sistemelor 
informatice aferente. 

Această funcție va necesita calificări de specialitate și experiență în proiectarea, exploatarea și 
întreținerea bazelor de date, precum și în colectarea, verificarea și analiza datelor confidențiale de 
sănătate personală. 

7.2.2.5 Coordonator Comunicare și Promovare a Screeningului de col uterin 

Coordonator Comunicare și Promovare a Screeningului de col uterin va avea responsabilitatea 
generală de informare, educare și încurajare a femeilor pentru a participa la programul de screening 
de col uterin. 

Această funcție va necesita calificări de specialitate în comunicare în domeniul sănătății și/sau în 
psihologia sănătății, împreună cu o cunoaștere detaliată a factorilor care pot influența recrutarea 
pentru screening în RM. 
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7.2.2.6 Coordonator Instruire AMP 

Coordonatorul Instruire pentru AMP va fi responsabil pentru toate formările de educație medicală 
continuă ale personalului din AMP și va fi implicat în dezvoltarea curriculumului și criteriilor de 
certificare pentru rezidențiatul medicilor de familie, formarea asistenților medicali și programele de 
educație medicală continuă.  În plus, coordonatorul va fi responsabil pentru gestionarea serviciilor de 
formare și sensibilizare a personalului din AMP, necesare pentru a instrui 7.190 specialiști care 
lucrează în prezent în AMP în RM.  

Această funcție solicită o bună cunoaștere a prestării serviciilor de AMP în cadrul sistemului de 
sănătate al RM, obținută printr-un program de formare a asistenților medicali, cu o experiență clinică 
în cadrul AMP, atât în mediul urban, cât și în cel rural. De asemenea, este nevoie de abilități de 
comunicare bune sau experiență de predare, cuplate cu experiență în materie de gestionare a 
personalului. 

7.2.2.7 Coordonatorii Serviciilor de Screening 

Un program de screening de col uterin presupune o coordonarea eficientă a trei servicii cheie: AMP, 
citologie/citopatologie și colposcopie. Prin urmare, pentru fiecare serviciu este necesar câte un 
Coordonator al Serviciului de Screening, pentru a fi punctul unic de contact cu programul de 
screening și pentru a menține comunicare periodică cu fiecare serviciu, în vederea identificării și 
rezolvării problemelor de performanță în măsura apariției acestora. 

Fiecare dintre aceste funcții presupune o bună cunoaștere a serviciilor respective (AMP, 
citologie/citopatologie și colposcopie), obținute prin programe de formare a asistenților medicali sau 
tehnicienilor de laborator, cuplate cu experiență practică în sistemul de sănătate al RM. De 
asemenea, este nevoie de abilități foarte bune de organizare, de comunicare și de rezolvare a 
problemelor. 

7.2.3 Comitetul consultativ 

Programul de screening de col uterin presupune o coordonare eficientă a serviciilor de sănătate 
componente, dar acest lucru nu va fi posibil decât dacă programul se poate adapta continuu la 
nevoile în schimbare ale fiecărui serviciu. În plus, programul de screening de col uterin presupune o 
acoperire mare a populației țintă, or acest lucru nu va fi realizat decât dacă programul va aborda în 
mod eficient nevoile și preocupările acestor femei. Prin urmare, se recomandă a fi instituit un 
Comitet Consultativ care ar facilita comunicarea cu și între aceste părți interesate. Comitetul 
consultativ ar trebui să includă reprezentanți ai: 
 MS 
 CNAM 
 Centrul Național de Management în Sănătate 
 Centrul Național de Sănătate Publică 
 Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în 

Sănătate 
 Institutul Oncologic 
 USMF 
 Liga Medicilor din RM 
 Sindicatul ”Sănătatea” 

 Asociația ginecologilor din RM 
 Asociația patologilor din RM 
 Asociația medicilor de familie din RM 
 Asociația asistenților medicali din RM 
 ONG-urile care reprezintă servicii de sănătate, 

sănătatea femeilor, pacienții cu cancer, etc. 
 Organizații internaționale: OMS, UNFPA 
 Reprezentanți ai unui/mai multor programe 

organizate de screening de col uterin din Europa de 
Vest. 

 

Comitetul Consultativ ar trebui să fie înființat printr-un ordin ministerial drept un organism 
independent care poate oferi recomandări obiective cu privire la funcționarea programului de 
screening de col uterin, iar Directorul Programului de Screening de col uterin trebuie să participe la 
fiecare ședință pentru a facilita comunicarea între Comitet și program. În timpul inițierii și punerii în 
aplicare a programului național organizat de screening de col uterin, Comitetul Consultativ ar trebui 
să se reunească în ședințe de cel puțin 4 ori pe an sau mai frecvent, dacă este necesar. 

7.2.4 Registrul de screening 

O gestionare eficientă a programului de screening de col uterin presupune colectarea și analiza în 
timp util a datelor de la toate serviciile componente, împreună cu o returnare promptă a 
informațiilor de care prestatorii de servicii au nevoie pentru managementul pacienților. Registrul de 
screening este un instrument utilizat pentru a realiza acest lucru. 

Registrul de screening ar trebui să fie amplasat în CNAM, deoarece CNAM deja a stabilit mecanismele 
pentru colectarea de date de la toate instituțiile medicale contractate și deține expertiză IT de care 
va fi nevoie pentru dezvoltarea registrului de screening. Cu toate acestea, sistemul informatic al 
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CNAM a fost creat în primul rând pentru monitorizarea respectării contractelor și calcularea plăților 
pentru instituțiile medicale. Astfel, datele necesare pentru gestionarea programului de screening nu 
sunt colectate în prezent și software-ul respectiv va trebui să fie modificat corespunzător. Datele, 
sursele și analizele necesare pentru managementul programului de screening de col uterin, așa cum 
sunt recomandate de Ghidurile Europene,22 sunt prezentate în Anexa 10. 

Specificații-model pentru registrele de screening de col uterin (și, eventual, software în sine) pot fi 
obținute de la programele de screening din Europa de Vest, împreună cu suportul necesar pentru 
adaptarea acestora la realitățile RM. 

 

7.3 Asistența medicală primară 

7.3.1 Numărul personalului AMP 

În concordanță cu alte evaluări ale serviciilor AMP în RM, această evaluare a constatat că neajunsul 
de personal în sectorul AMP rămâne o problemă, în special în comunitățile rurale și izolate. 
Recrutarea personalului AMP nu face parte din acest proiect, care se concentrează, în schimb, pe 
creșterea capacității de screening în AMP prin asigurarea faptului că tot personalul funcțional din 
AMP deține competențele necesare pentru a susține în mod eficient funcționarea programului de 
screening de col uterin. 

7.3.2 Instruirea și certificare personalului AMP 

După cum s-a menționat în Secțiunea 5.5.3, personalul AMP trebuie să aibă o bună înțelegere a 
tuturor aspectelor legate de procesul de screening de col uterin. Cu toate acestea, astfel de 
informații comprehensive nu sunt incluse în prezent în programele de formare sau materialele de 
educație medicală continuă (EMC), nici pentru medicii de familie și nici pentru asistenții medicali. 
Prin urmare, programele de rezidențiat ale medicilor de familie și EMC, împreună cu programele 
pentru formarea asistenților medicali și EMC trebuie să fie revizuite pentru a include o gamă 
completă de informații necesare pentru a lucra eficient în calitate de membri ai echipei care va livra 
programul de screening de col uterin (a se vedea Tabelul 12). 

Tabelul 12: Module educaționale pentru personalul din AMP 

Module 

 Procesul de screening de col uterin și structura programelor de screening de col uterin 
 Operaționalizarea registrului de screening de col uterin (trimiterea datelor, verificarea înregistrărilor pacienților, primirea 

rezultatelor, etc.) 
 Înregistrarea și gestionarea datelor pacientului 
 Consilierea pacientului, comunicare și tehnici de management al stresului 
 Confidențialitatea pacientului 
 Anamneza și evaluarea riscului individual de cancer de col uterin 
 Algoritmi de screening de col uterin periodici vizavi de  cele cu grad ridicat de risc 
 Anatomia, fiziologia și patologia vulvei, vaginului și a colului uterin 
 Examenul clinic al vulvei, vaginului și al colului uterin 
 Obținerea probelor de col uterin, pregătirea lamelor de microscop și regulile de transmitere la laborator  
 Rezultatele testului Papanicolau, interpretare, consiliere, criterii monitorizare/referire și indicațiile și căile pentru referire 

la colposcopie 
 Rezultatele colposcopiei / biopsiei, interpretare, consiliere, criterii de referire și indicațiile pentru referire la tratament 
 Indicatorii de performanță și îmbunătățire continuă a calității 
 Proceduri de prevenire a riscurilor și proceduri de audit 
 

Modele ale curriculumului cu criteriile de certificare pot fi obținute de la programele de screening din 
Europa de Vest, împreună cu suportul pentru adaptarea acestora la realitățile RM. 

Datorită rolului central pe care îl joacă personalul din AMP în funcționarea programului de screening 
și acționând ca o frontieră între programul de screening și beneficiari, personalul din AMP trebuie 
condiționat să absolvească un curs de formare acreditat înainte de a putea activa în cadrul 
screeningului. Cu toate acestea, introducerea acestei cerințe ar trebui să fie însoțită de stimulente 
care să motiveze această conformitate, cum ar fi plăți suplimentare, oferirea de echipamente IT, 
renovarea spațiilor, etc. 
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7.3.3 Program de instruire zonală a personalului AMP aflat în serviciu 

Datele de la Centrul Național de Management în Sănătate pentru anul 2011 arată că în RM sunt 
1.853 medici de familie și 5.337 asistenți medicali de familie care lucrează în 1.328 clinici (37 x CMF; 
263 x CS; 623 x OMF; 405 x OS). Cu toate acestea, nici una dintre aceste persoane nu a primit o 
instruire formală cu privire la funcționarea programelor organizate de screening de cancer sau rolul 
lor în cadrul acestor programe, astfel încât toate aceste persoane vor avea nevoie de instruire pentru 
a se asigura că acestea posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a contribui la funcționarea 
eficientă a programului. 

Așa cum majoritatea personalului AMP nu va avea nici timp, nici bani pentru a se deplasa la un 
centru de instruire aflat la distanță, instruirea trebuie să fie oferită printr-un serviciu de 
proximitate/zonal, folosind o combinație de materiale on-line/imprimate și cursuri oferite în centre 
regionale. Programul de instruire trebuie implementat înainte de a pune în aplicare programul 
organizat de screening, asigurând astfel pregătirea înaltă a personalului AMP pentru implicarea lor în 
programul de screening.  

Aici trebuie de remarcat faptul că, odată stabilit, acest serviciu de instruire zonală ar putea fi folosit 
pentru a furniza multe alte programe de formare pentru furnizorii din AMP și, prin urmare, poate 
contribui la consolidarea sistemului general de sănătate. 

7.3.4 Schimbări normative 

Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010 se referă doar la faptul că medicii de familie și asistenții 
medicali trebuie să efectueze testele Papanicolau. Acest ordin ar trebui modificat, astfel încât 
întreaga gamă de atribuții menționate mai sus să fie clar specificate în lista responsabilităților 
personalului AMP. 

7.3.5 Ghidurile clinice și procedurile standard de operare (PSO) bazate pe dovezi pentru AMP  

Ghidurile clinice și procedurile standard de operare (PSO) bazate pe dovezi pentru fiecare etapă în 
procesul de screening sunt esențiale pentru a asigura faptul că fiecare dintre serviciile componente 
va produce rezultate așteptate și că vor fi efectiv integrate în funcționarea programului general de 
screening. De asemenea, ghidurile clinice și PSO, trebuie să fie parte integrantă a curriculumului 
standard de formare, criteriilor de certificare, standardelor de performanță și proceselor de 
îmbunătățire continuă a calității. Ghidurile clinice și PSO relevante pentru screeningul de col uterin în 
AMP sunt prezentate în Tabelul 13. 

 

Modele de ghiduri clinice și POS pot fi obținute de la programele de screening din Europa de Vest, 
împreună cu suportul pentru adaptarea acestora la realitățile RM. 

7.3.6 Specificațiile infrastructurii și echipamentelor 

Screeningul de col uterin vizează femeile sănătoase, care nu resimt o nevoie presantă de a participa 
la screening. Astfel, pentru atingerea obiectivelor de recrutare este esențial ca spațiile unde se 
prestează serviciile să fie de o bună calitate și să ofere femeilor o experiență plăcută. Prin urmare, 
Directorul Servicii Clinice al programului național de screening de col uterin va trebui să colaboreze 
cu Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate în vederea revizuirii specificațiilor pentru 
instituțiile AMP și să le modifice, după necesitate, pentru a sprijini funcționarea eficientă a 
programului. 

Tabelul 13:  Ghidurile clinice și PSO pentru screeningul de col uterin  relevante pentru AMP  
• Gestionarea registrului de col uterin de către prestator 
• Consilierea femeilor cu privire la beneficiile și dezavantajele screeningului de col uterin 
• Evaluarea riscului de cancer de col uterin și identificarea femeilor cu risc sporit  
• Obținerea probelor de pe col uterin, pregătirea lamelelor de microscop și expedierea acestora la laborator  
• Analiza rezultatelor testului Papanicolau, interpretare, consiliere, criterii de monitorizare/referire și indicații pentru 

referire la colposcopie 
• Analiza rezultatelor colposcopiei/biopsiei, interpretare, consiliere, criterii de referire și indicații de referire pentru 

tratament 
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7.4 Screeningul citologic de col uterin 

7.4.1 Laboratoarele de citologie de col uterin și numărul personalului 

Evaluarea capacității a constatat că RM are ≈ 60.0% din personalul necesar pentru a procesa numărul 
actual de teste Papanicolau, majoritatea acestor oameni lucrează singuri în laboratoarele mici, care 
nu dispun de cantități de teste Papanicolau sau personal necesar pentru a asigura calitatea acestor 
servicii.  

Prin urmare, principala prioritate a citologiei de col uterin în RM trebuie să fie evaluarea obiectivă a 
rețelei de laboratoare existente și implementarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura un 
nivel satisfăcător al calității pentru a realiza un screening de col uterin în condiții de siguranță și cost-
eficiență. Aceste acțiuni cuprind: 

 Efectuarea unui inventar pentru fiecare laborator pentru a caracteriza cantitatea și calitatea 
echipamentelor și a personalului în raport cu numărul de teste Papanicolau procesate, 

 Efectuarea unei evaluări externe a calității serviciilor citologice în fiecare laborator. 

După aceasta, datele inventarierii și rezultatele evaluării externe pot fi utilizate pentru a: 

 Elabora un plan de restructurare a rețelei de laboratoare cu scopul de a avea un număr mai mic de 
laboratoare mari, astfel încât fiecare laborator să dispună de cantități de teste Papanicolau sau 
personal necesare pentru a oferi un serviciu de înaltă calitate. În plus, acest proces va permite 
rețelei de laboratoare să fie astfel structurate încât să poată găzdui în viitor introducerea de noi 
tehnologii, cum ar fi citologia pe baza de lichid, testarea HPV, vaccinarea anti-HPV, etc., și, astfel, 
să faciliteze implementarea lor atunci când acestea se vor dovedi a fi cost-eficiente în cadrul 
sistemului de sănătate al RM, 

 Elabora și implementa programe de instruire conform necesităților pentru a îmbunătăți abilitățile 
personalului existent. 

În paralel cu evaluarea rețelei de laboratoare și instruirea personalului, trebuie aplicate măsuri 
pentru a asigura respectarea intervalului de vârstă și frecvența recomandată pentru screening pentru 
a alinia numărul de teste Papanicolau la capacitatea actuală a laboratoarelor, concentrând, în același 
timp, resursele existente asupra femeilor din grupul-țintă care vor beneficia cel mai mult de pe urma 
screeningului de col uterin. Cel mai simplu mod de a realiza acest lucru este de a plăti instituțiile AMP 
și laboratoarele citologice doar pentru testele Papanicolau care sunt în conformitate cu vârsta și 
frecvența stabilită de protocoale. O astfel de abordare a fost folosită în Norvegia. Atunci când au 
lansat programul lor organizat de screening de col uterin, volumul de teste Papanicolau a scăzut cu 
35% în primul an. Cu toate acestea, aplicarea strictă a spectrului de vârstă și intervalului recomandat 
pentru screening trebuie să fie însoțită de informarea personalului din AMP, explicându-le de ce sunt 
necesare aceste restricții, astfel încât aceștia să poată oferi consiliere clară femeilor în zonele lor de 
recrutare. 

Numărul de teste Papanicolau ar putea fi redus în continuare prin limitarea spectrului de vârstă de 
screening la 30-59 ani sau prin mărirea intervalului de screening la 3 ani. Cu toate acestea, o dată 
atinsă conformitatea strictă cu spectrul de vârstă și intervalul recomandat, schimbarea lor în viitor și 
realizarea unei stricte conformități cu noile recomandări va fi foarte dificil de realizat. Prin urmare, 
RM trebuie să se concentreze pe asigurarea respectării recomandărilor actuale. 

Acțiunile menționate mai sus vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor citologice pe termen 
scurt, însă pe termen lung oricum va trebui de mărit numărul de citotehnicieni. În baza limitei de 67 
de teste Papanicolau/ citotehnician/zi și a Ghidurilor Europene,22 numărul estimat de citotehnicieni și 
laboratoare pentru diferite niveluri de acoperire a populației cu screening este prezentat în Tabelul 
14. 

Totuși, aceste estimări privind numărul de citotehnicieni se bazează pe numărul minim recomandat 
pentru un program cu un personal bine instruit și cu experiență, care lucrează în laboratoare bine 
dotate, cu proceduri de laborator și administrative definite în mod clar. 

De aceea, până când laboratoarele din RM vor ajunge la o situație similară, numărul personalului 
necesar va fi considerabil mai mare.  



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 40.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

Estimările privind numărul de laboratoare sunt 
maxime, astfel că stabilirea unui număr mai 
mic de laboratoare mari ar respecta în 
continuare recomandările europene. În acest 
sens, concentrând serviciile citologice de col 
uterin în 3-4 laboratoare ar simplifica procesul 
de îmbunătățire continuă a calității, ar oferi 
economii de scară și ar facilita introducerea de 
noi tehnologii. Totuși, deciziile cu privire la 
numărul de laboratoare trebuie să ia în considerare și alți factori, cum ar fi: efectul transportării 
specimenelor asupra timpului de raportarea rezultatelor, interacțiunea clinician-laborator și 
securitatea aprovizionării în cazul în care careva evenimente neprevăzute ar forța închiderea unuia 
sau mai multor laboratoare. 

7.4.2 Instruire și certificare pentru screeningul citologic de col uterin 

Deoarece screeningul citologic de col uterin se bazează pe evaluările subiective ale citotehnicienilor, 
formarea inițială complexă, împreună cu un program de educație medicală continuă (EMC) și un 
program strict de îmbunătățire continuă a calității (ÎCC) sunt esențiale pentru realizarea și 
menținerea unui serviciu sigur și cost-eficient. De aceea, adițional la acțiunile prioritare enumerate 
mai sus, pentru implementarea unui program organizat de screening de col uterin în RM va fi nevoie 
de: 
 Elaborarea unui curriculum de formare în screeningul citologic de col uterin cu criteriile de 

certificare, 
 Desemnarea screeningului citologic de col uterin ca o specialitate de laborator distinctă, cu un 

curriculum de formare și criterii de certificare definite, împreună cu EMC și cerințele de re-
certificare, 

 Elaborarea și implementarea unui program cuprinzător de Îmbunătățire Continuă a Calității în 
citologia de col uterin, 

 Crearea unui centru de instruire în screeningul de citologie al colului uterin, care va: 
- Instrui noi citotehnicieni pentru a satisface nevoile programului de screening, odată cu 

extinderea acestuia, precum și nevoile în curs de desfășurare a programului, în cazul pensionării 
specialiștilor, schimbării locului de muncă, etc. 

- Desfășurarea cursurilor de EMC pentru a actualiza și menține competențele forței de muncă 
existente, 

- Susținerea programului de îmbunătățire continuă a calității în citologia de col uterin cu 
intervenții de formare direcționate în funcție de necesități. 

În RM, USFM este responsabilă de curriculum de formare medicală și criteriile de 
examinare/certificare, în timp ce IO este responsabil de serviciile de citologie de col uterin, inclusiv 
formarea personalului și calitatea serviciilor. IO are, de asemenea, cel mai mare laborator de 
screening citologic cervical (≈ 65.000 de teste Papanicolau/an) și cea mai mare concentrare de 
expertiză în citologie. Prin urmare, ar trebui să fie creat un centru de instruire în screeningul citologic 
de col uterin ca un parteneriat al acestor instituții: USFM fiind responsabilă de curriculum și de 
certificare, iar IO – responsabil pentru livrarea programului. 

Dacă RM va trece la tehnica Papanicolaou, ar putea fi stabilit un parteneriat între USFM, IO și un 
centru de instruire în screening citologic de col uterin din străinătate, așa cum este descris în 
Secțiunea 7.1. Diferențele lingvistice ar putea fi o problemă în cadrul schimburilor de formare în 
străinătate, dar ar trebui să fie ușor de gestionat pentru că o mare parte a formării se concentrează 
pe învățarea/recunoașterea vizuală, în timp ce comunicarea ar putea fi facilitată prin selectarea 
unuia sau mai multor cursanți bilingvi, care să poată interpreta pentru grup. 

7.4.3 Desemnarea screeningului citologic de col uterin drept specialitate de laborator distinctă 

Calitatea serviciului citologic de col uterin va influența în mod direct siguranța și cost-eficiența 
programului de screening, astfel este esențial să se asigure ca toți angajații să dispună de pregătirea 
și abilitățile necesare. Prin urmare, screeningul citologic de col uterin ar trebui să fie desemnat ca o 

Tabelul 14:  Numărul estimat de citotehnicieni și 
laboratoare după nivelul de acoperire a populației  

Acoperire 
% 

№ est. Pap 
Teste/An 

№ min. de 
citotehnicieni 

№ max. de 
laboratoare 

35 198.512 14 4 

45 255.229 17 5 

55 311.947 21 6 

65 368.665 25 7 

75 425.382 29 8 
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specialitate de laborator distinctă, cu un curriculum definit, program de EMC, criterii de 
certificare/re-certificare, certificarea fiind obligatorie pentru a lucra în domeniu. Realizând acest 
lucru, s-ar garanta nu doar calitatea serviciilor citologice cervicale în RM, dar, de asemenea, ar crește 
credibilitatea acestor servicii în ochii publicului, contribuind astfel la atragerea specialiștilor să 
lucreze în acest domeniu și la facilitarea recrutării femeilor care urmează să fie supuse screeningului. 

7.4.4 Ghiduri de laborator și proceduri standard de operare (PSO) bazate pe dovezi 

Ghidurile de laborator și procedurile standard de operare (PSO) bazate pe dovezi pentru fiecare 
etapă în prelucrarea și analiza testelor Papanicolau sunt esențiale pentru a asigura faptul că aceste 
servicii produc rezultatele scontate și sunt efectiv integrate în funcționarea programului de 
screening. Ghidurile de laborator și PSO trebuie să fie, de asemenea, parte integrantă a programelor 
standard de formare, criteriilor de certificare, standardelor de performanță și a proceselor de 
îmbunătățire continuă a calității. Ghidurile de laborator și PSO relevante pentru screeningul citologic 
de col uterin, citopatologie și histopatologie sunt prezentate în Tabelul 15. 

Tabelul 15: Ghidurile de laborator și POS pentru screeningul citologic de col uterin, citopatologie și 
histopatologie  
• Primirea probelor și prelucrarea de laborator a citologiei de col uterin 
• Gestionarea registrului de screening 
• Screeningul primar de citologie de col uterin 
• Diagnosticul anomaliilor citologice identificate în cadrul screeningului 
• Sistem de îmbunătățire continuă a calității citologiei de col uterin 
• Primirea probelor și prelucrare de laborator a specimenelor de biopsie de col uterin 
• Evaluarea specimentelor de biopsie de col uterin 
• Asigurarea Corelației Clinico-Patologice/Echipa Multidisciplinară  
 

Modele de ghiduri clinice și POS pot fi obținute de la programele de screening din Europa de Vest, 
împreună cu suportul pentru adaptarea acestora la realitățile RM. Cu toate acestea, acest lucru ar 
trebui să fie coordonat cu programul de instruire în citologie, descris în Secțiunea 7.4.2, astfel încât 
tehnicile și procedurile predate cursanților să corespundă cu cele care vor fi adaptate pentru a fi 
utilizate în RM. 

7.4.5 Specificațiile infrastructurii și echipamentelor de laborator  

Mediul și aparatura de laborator sunt, de asemenea, factori importanți care influențează calitatea 
screeningului citologic de col uterin. De aceea, Consiliul Național pentru Evaluare și Acreditare în 
Sănătate al RM trebui susținut pentru a revizui cerințele privind amenajarea spațiilor și 
echipamentele pentru laboratoarele de citologie și să le modifice, dacă este necesar pentru a se 
conforma cu recomandările din Ghidurile Europene.22 

7.4.6 Analize cost-beneficiu ale noilor tehnologii 

După cum s-a menționat în Secțiunea 4.2.3, noile tehnologii, cum ar fi LBC și testarea hrHPV, ar putea 
oferi beneficii substanțiale pentru screeningul de col uterin în RM, dar nu există în prezent suficiente 
date pentru a efectua analizele cost-beneficiu necesare. De aceea, în faza inițială de implementare a 
programului de screening ar trebui să se utilizeze testul Papanicolau convențional, dar efectuând în 
paralel comparații cost-beneficiu cu rezultatele obținute pentru a lua decizii cu privire la includerea 
LBC și/sau testarea hrHPV în fazele ulterioare. 

  

7.5 Colposcopia 

7.5.1 Centrele de colposcopie și numărul personalului 

În prezent, 23 de instituții oferă colposcopie pentru investigarea ulterioară a testelor Papanicolau 
anormale și 17 clinici oferă tratament pentru CIN. În plus, datele pentru anul 2011 indică faptul că în 
RM erau înregistrați 562 medici ginecologi. Cu toate acestea, similar cu majoritatea țărilor din Europa 
de Est, RM nu recunoaște colposcopia drept specialitate medicală distinctă, astfel încât există un 
număr limitat de colposcopiști profesioniști, care sunt auto-instruiți sau au obținut formarea de 
specialitate în afara RM, cei mai mulți dintre ei fiind bazați în Chișinău. 
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Estimările privind numărul de clinici de 
colposcopie și personalul necesar pentru 
un program de screening de col uterin în 
Republica Moldova se pot baza pe ghidurile  
elaborate de Serviciul Național Englez de 
Sănătate și Societatea Britanică pentru 
Colposcopie și Patologie de Col Uterin 
(BSCCP) cu privire la practica colposcopică 
(a se vedea Tabelul 16).65,66 Utilizând aceste 
termene recomandate și o combinație de 
diferite tipuri de programări, fiecare clinică 
de colposcopie ar trebui să poată găzdui ≤ 
18 colposcopii pe zi (2 sesiuni de 3-3,5 ore 
pe zi cu 9 colposcopii/sesiune) sau ≈ 3.960 
colposcopii/clinică în 220 de zile lucrătoare 
pe an (a se vedea Tabelul 17). 

Cu toate acestea, referirea colposcopică se 
bazează pe rezultatele citologiei de col 
uterin, iar distribuirea rezultatelor în RM se 
va schimba odată cu implementarea programelor de formare și de îmbunătățire continuă a calității. 
De aceea, aceste estimări sunt bazate pe datele programului național irlandez de screening de col 
uterin, care a fost lansat în septembrie 2008. Astfel, statisticile provin dintr-o populație relativ 
netestată, care va fi mai reprezentativă pentru RM în primii ani de implementare a programului: 

 Rata primei referiri colposcopice de 8,5%, 

 O acoperire de 72,5% cu colposcopie, 

 Fiecare prima referire va genera o medie de 1,7 programări colposcopice secundare, 

 Fiecare clinică colposcopică va fi deschisă 220 zile/an și va efectua 3.960 colposcopii/an, 

 Fiecare clinică de colposcopie va fi formată din 2 colposcopiști, 2 asistente medicale și 1 
administrator. 

Tabelul 17: Numărul estimat de clinici de colposcopie și de personal după nivelul de acoperire a populației 
Acoperire 

(%) 
Persoane 

examinate 
Primele 
referiri 

Programări 
ulterioare 

Total 
programări 

Clinici de 
colposcopie 

Colpo-
scopiști 

Asist. med. 
certificați 

Alți asist. 
med. 

Personal 
admin. 

35 198.512 16.874 28.685 33.030 8 17 8 8 8 
45 255.229 21.694 36.881 42.467 11 21 11 11 11 
55 311.947 26.515 45.076 51.904 13 26 13 13 13 
65 368.665 31.337 53.272 61.341 15 31 15 15 15 
75 425.382 36.157 61.468 70.778 18 36 18 18 18 

 

Având în vedere estimările aduse mai sus, este foarte important să ținem cont de faptul că acestea se 
bazează pe numărul minim recomandat pentru un program cu personal bine instruit și cu experiență, 
care lucrează în laboratoare bine dotate, cu proceduri de laborator și administrative definite în mod 
clar. De aceea, până când RM va ajunge la un nivel similar, numărul de colposcopii/clinică/zi va fi 
considerabil mai mic, astfel încât numărul de clinici și numărul de personal necesar va fi considerabil 
mai mare. Ca urmare a acestor lucruri, RM ar trebui să planifice să-și dezvolte, cât mai repede posibil, 
capacitatea de colposcopie necesară pentru o acoperire cu screening de 75%, astfel încât toate 
femeile, care necesită examinare ulterioară în primii ani de implementare a programului, să poate fi 
examinate rapid fără a supraîncărca colposcopiștii nou instruiți. După aceasta, odată cu obținerea 
experienței practice de către colposcopiști, capacitatea de colposcopie națională va crește progresiv, 
iar acest lucru ar trebui să satisfacă cererea în creștere odată cu implementarea programului 
organizat de screening.  

Prin urmare, implementarea unui program de screening de col uterin în RM va necesita: 

 Elaborarea unui curriculum de formare în colposcopie cu criteriile de certificare, 

 Desemnarea colposcopiei în calitate de specialitate medicală distinctă, cu un curriculum, program 
de EMC și criterii de certificare/re-certificare definite, 

Tabelul 16: Recomandările în colposcopie ale Societății  
Britanice pentru Colposcopie și Patologie de Col Uterin  

Spațiile 
clinice 
pentru 
colposcopie 

 O zonă privată cu vestiare, 
 O cameră specială pentru procedurile de 

colposcopie, 
 Facilități de toaletă specifice clinicii, 
 O zonă de recuperare, separată de sala de 

așteptare. 
Personalul 
clinicii de 
colposcopie 

 Un coordonator desemnat al clinicii de colposcopie, 
 Un colposcopist secund, 
 2 asistenți medicali: 

− 1 asistent medical certificat cu pregătire în 
procedurile de colposcopie și consilierea 
pacientului, și care nu are alte atribuții de 
ambulatoriu, 

− 1 asistent pentru susținerea pacientului 
 1 asistent clinic, care este prezent în sala de 

colposcopie de-a lungul fiecărei proceduri (poate fi 
asistentul medical certificat menționat mai sus) 

 Suport de birou adecvat pentru funcționarea 
eficientă a clinicii 

Termene 
minime de 
programare 

 Referire nouă: 20 min 
 Referire nouă de grad înalt: 30 min 
 Întoarcere pentru tratament: 20 min 
 Investigații ulterioare: 10 min  
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 Elaborarea și implementarea unui sistem complex de îmbunătățire continuă a calității în 
colposcopie, 

 Înființarea unui centru de instruire în colposcopie, care va oferi: 
- Instruirea de noi colposcopiști pentru a satisface nevoile programului de screening, odată cu 

extinderea acestuia, precum și nevoile în curs de desfășurare ale programului odată cu 
pensionarea specialiștilor, etc. 

- Desfășurarea cursurilor de EMC pentru a menține aptitudinile forței de muncă, 
- Participarea la programul de îmbunătățire continuă a calității în colposcopie prin efectuarea 

intervențiilor de instruire direcționate, pentru a rezolva problemele de calitate, care sunt legate 
de abilitățile personalului. 

7.5.2 Formarea și certificarea în domeniul colposcopiei 

7.5.2.1  Specialiști în domeniul colposcopiei 

Responsabilitatea principală pentru formarea și certificarea în domeniul colposcopiei în RM revine 
USFM, deși Institutul Oncologic (IO) are cea mai mare clinică de colposcopie (≈ 15.000 de pacienți/an) 
și cea mai mare concentrare de expertiză în domeniu. De aceea, un program de formare în domeniul 
colposcopiei ar putea fi stabilit prin parteneriatul acestor două instituții, în care USFM ar fi 
responsabilă de curriculum, formarea teoretică și certificare, în timp ce IO va fi responsabil de 
formarea clinică. 

RM poate avea acces la o expertiză substanțială în domeniul colposcopiei prin intermediul 
parteneriatelor cu organizații din Europa de Vest și Societatea Britanică pentru Colposcopie și 
Patologie de Col Uterin (BSCCP) care a elaborat programe de formare excepționale, atât practice, cât 
și teoretice. Cu toate acestea, componenta clinică a acestor programe ar putea fi disponibilă doar 
ginecologilor din RM care dețin, de asemenea, un pașaport românesc sau a unei alte țări a UE. După 
cum se pare că acest lucru este puțin probabil să fie problematic, ar trebui să fie stabilită o 
colaborare între USFM, IO și BSCCP. Deoarece instruirea teoretică se desfășoară în grupuri, iar o mare 
parte a formării clinice este limitată la 1 stagiar împreună cu instructorul, nu este fezabil ca un 
membru al grupului să traducă pentru ceilalți. De aceea, stagiarii vor trebui să cunoască bine limba 
engleză. 

7.5.2.2 Asistenții medicali în domeniul colposcopiei 

După cum se menționează în Secțiunea 7.5.1, asistenții medicali sunt critici pentru buna funcționare 
a clinicilor de colposcopie și pentru utilizarea cost-eficientă a timpului colposcopistului. BSCCP 
recomandă ca fiecare clinică de colposcopie să aibă ≥ 2 asistenți medicali, unul din aceștia fiind 
certificat atât în procedurile de colposcopie, cât și în consilierea pacienților. 

Lipsa de capacitate colposcopică în RM creează o barieră importantă pentru implementarea unui 
program organizat de screening de col uterin. De aceea, introducerea unui program de instruire care 
ar înzestra asistenții medicali cu abilități de a susține în mod eficient colposcopiștii în munca lor 
clinică, ar ajuta la depășirea acestei bariere prin creșterea numărului de pacienți pe care fiecare 
colposcopist ar putea examina în timpul unei sesiuni clinice. Elaborarea acestui program de formare 
ar putea fi inclusă în cadrul parteneriatului descris în Secțiunea 7.5.2.1. 

7.5.3 Desemnarea colposcopiei în calitate de specialitate medicală distinctă 

Calitatea colposcopiei va influența în mod direct siguranța și cost-eficiența programului de screening, 
astfel este esențial să se asigure faptul că toți colposcopiștii au pregătirea și abilitățile necesare. Prin 
urmare, colposcopia ar trebui să fie desemnată ca o specialitate medicală distinctă, cu un curriculum, 
program de EMC, criterii de certificare/re-certificare definite, certificarea fiind obligatorie pentru a 
lucra în domeniu. În paralel cu aceasta, Ministerul Sănătății al RM ar trebui să recunoască oficial 
certificarea oferită de Societatea Britanică pentru Colposcopie și Patologie de Col Uterin (BSCCP) ca 
fiind echivalentă cu certificarea națională, astfel încât persoanele instruite în Marea Britanie să nu 
necesite re-certificare în RM. 
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7.5.4 Ghiduri clinice și proceduri standard de operare (PSO) bazate pe dovezi 

Ghidurile clinice și procedurile standard de operare (PSO) bazate pe dovezi pentru fiecare etapă în 
evaluarea colposcopică și tratament sunt esențiale pentru a asigura faptul că aceste servicii produc 
rezultatele scontate și sunt efectiv integrate în funcționarea programului de screening. Ghidurile 
clinice și PSO trebuie să fie, de asemenea, parte integrantă a programelor standard de formare, 
criteriilor de certificare, standardelor de performanță și a proceselor de îmbunătățire continuă a 
calității. Ghidurile clinice și PSO relevante colposcopiei sunt prezentate în Tabelul 18.  

Tabelul 18: Ghidurile clinice și PSO în colposcopie 
• Consilierea femeilor cu privire la testele Papanicolau anormale și procedurile de colposcopie 
• Gestionarea registrului de screening   
• Examinarea colposcopică a colului uterin 
• Biopsie de col uterin direcționată colposcopic 
• Tratamentul CIN: tehnici chirurgicale, inclusiv criocoagulare și excizie 
• Tratamentul CIN-urilor recurente  
• Intervențiile după colposcopie: durata, frecvența, examinarea citologică ulterioară 
• Managementul anomaliilor glandulare 
• Asigurarea Corelației Clinico-Patologice/Echipa Multidisciplinară  
• Sistem de îmbunătățire continuă a calității în colposcopie 
 

Dezvoltarea ghidurilor clinice și PSO pentru RM poate fi realizată, de asemenea, în baza modelelor 
elaborate și implementate în alte țări. Cu toate acestea, acest lucru ar trebui să fie coordonat cu 
programul de formarea în colposcopie, descris în Secțiunea 7.5.2, astfel încât tehnicile și procedurile 
predate cursanților să corespundă cu cele care vor fi adaptate pentru a fi utilizate în RM. 

7.5.5 Specificațiile infrastructurii și echipamentului de colposcopie 

Deoarece colposcopia nu este clasificată ca o specialitate distinctă în RM, specificațiile infrastructurii 
și echipamentelor ce țin de prestarea serviciilor de colposcopie nu reflectă recomandările ghidurilor 
clinice, PSO și standardelor de performanță recomandate mai sus. Prin urmare, Directorul Servicii 
Clinice al Programului Național de Screening de col uterin în RM va trebui să colaboreze cu Consiliul 
Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate în vederea revizuirii acestor specificații pentru 
adaptarea lor la procedurile revizuite. 

 

7.6 Indicatori și standarde de performanță bazate pe dovezi 

Pentru multe din serviciile de sănătate din RM, indicatorii de performanță și standardele au fost deja 
stabilite. Cu toate acestea, deoarece nu există programe organizate de screening de cancer în RM, 
acești indicatori și standarde nu includ aspecte cheie ale "performanței programului", necesare 
pentru a optimiza siguranța, calitatea și eficiența costurilor. Prin urmare, Directorul Servicii Clinice a 
Programului Național de Screening de col uterin din RM va trebui să colaboreze cu Consiliul Național 
de Evaluare și Acreditare în Sănătate în vederea revizuirii și modificării indicatorilor și standardelor 
relevante. Indicatorii de performanță și standardele pentru screeningul de col uterin recomandate în 
Ghidurile Europene sunt prezentate în Anexa 11. 
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8. Planul de Acțiuni pentru implementarea unui program organizat de screening de 
col uterin în RM 

8.1 Înființarea Centrului de Coordonare al Programului de Screening de col uterin (CCPS) 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Elaborarea bugetului Centrului de Coordonare al Programului de Screening 
(CCPS) și obținerea aprobării. 

Anul 1 : Luna 1 CNAM  

Obținerea autorizației pentru a angaja personalul de bază al CCPS. 

Elaborarea fișelor de post pentru personalul de bază al CCPS: 
 Directorul programului de screening de col uterin (DPS) 
 Director servicii clinice (DSC) 
 Director asigurarea calității și managementul riscului (DAC) 
 Coordonator IT și managementul registrului de screening (C-IT) 
 Coordonator comunicare și promovare a screeningului de col uterin (C-Com) 
 Coordonator training AMP (C-AMP) 

Anul 1 : Luna 1 CNAM 
 

IO 
ECCA 

Recrutarea personalului de bază al CCPS. Anul 1 : Lunile 2-6 CNAM  

 

8.2 Stabilirea parteneriatului cu un Program de Screening din Europa de Vest 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Stabilirea și semnarea parteneriatului cu un Program/Centru de Screening din 
Europa de Vest. Pregătirea delegației Guvernului RM formată din: 
 2 membri de rang înalt ai Parlamentului 
 Ministrul Sănătății 
 Specialiști clinicieni din cadrul ministerului 
 Directorul general CNAM 
 Directorul Institutului Oncologic 
 Directorul Programului de Screening 

Anul 1 : Lunile 1-6 MS 
 

CNAM 
IO 

DPS 
ECCA 

Realizarea vizitei de studiu în țara parteneră. Anul 1 : Luna 6   

 

8.3 Inițierea vizitelor pentru instruirea personalului de bază al CCPS 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Pregătirea vizitelor de formare inițială în cadrul unui Program de Screening de 
col uterin din Europa de Vest, unde personalul de bază al CCPS poate lucra 
direct cu omologii lor în Programul de Screening din țara parteneră: 
 Directorul programului de screening de col uterin (DPS) 
 Director servicii clinice (DSC) 
 Director asigurarea calității și managementul riscului (DAC) 
 Coordonator IT și managementul registrului de screening (C-IT) 
 Coordonator comunicare și promovare a screeningului de col uterin (C-Com) 
 Coordonatorul training AMP (C-AMP) 

Anul 1 : Lunile 1-6 DPS ECCA 

Efectuarea vizitelor de schimb de formare pentru fiecare membru al CCPS. Anul 1 : Lunile 6-9 DPS ECCA 

 

8.4 Înființarea Comitetului Național Consultativ 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Elaborarea termenilor de referință pentru Comitetul Național Consultativ al 
programului de screening de col uterin. 

Anul 1 : Lunile 1-2 MS 
 

CNAM 
IO 

Obținerea Ordinului Ministrului Sănătății privind stabilirea Comitetului 
Consultativ. 

Anul 1 : Lunile 1-2 

Desemnarea membrilor Comitetului consultativ. Anul 1 : Lunile 2-6 

Convocarea reuniunilor trimestriale ale Comitetului Consultativ în timpul 
planificării și pilotării programului de screening de col uterin. 

Anul 1 : Lunile 
6,9,12 

Anul 2 : Lunile 
3,6,9,12 

Anul 3 : Lunile 
3,6,9,12 

MS 
  

CNAM 
IO 

DPS 

Convocarea reuniunilor bianuale ale Comitetului Consultativ în timpul 
implementării programului de screening de col uterin. 

Anul 4 : Lunile 6,12 
Anul 5 : Lunile 6,12 
Anul 6 : Lunile 6,12 
Anul 7 : Lunile 6,12 
Anul 8 : Lunile 6,12 

MS 
  

CNAM 
IO 

DPS 

 

8.5 Menținerea implicării partenerilor interesați 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Monitorizarea activității în sectorul sănătății pentru a identifica organizațiile 
suplimentare, interesate de screeningul de col uterin și includerea acestora în 
grupul partenerilor interesați. 

Continuu DPS Comitetul 
consultativ 

Furnizarea tuturor rapoartelor de implementare a programului național de 
screening de col uterin către membrii grupului de parteneri. 

Continuu DPS  



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 46.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Convocarea ședințelor anuale ale grupului extins de parteneri pentru anii 1-5 
(și continuarea acestora la cerere). 

Anul 1 : Luna 12 
Anul 2 : Luna 12 
Anul 3 : Luna 12 
Anul 4 : Luna 12 
Anul 5 : Luna 12 

DPS ECCA 

 

8.6 Elaborarea și publicarea documentelor de politici 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

Identificarea și obținerea exemplelor de documente de politici privind 
Îmbunătățirea Continuă a Calității în Prevenirea cancerului de col uterin și 
Screeningul de col uterin din țările partenere.  

Anul 1 : Lunile 1-6 DPS DSC 
DAC 
ECCA 

Convocarea primei reuniuni a Comitetului Consultativ: 
 Trecerea în revistă a situației actuale a cancerului de col uterin și prevenirea 

acestuia în RM 
 Examinarea opțiunilor pentru prevenire și evaluarea compatibilității cu: 

− Capacitățile existente 
− Planurile de dezvoltare din sectorul de sănătate 

 Discutarea și agrearea elementelor-cheie ale Politicilor de Prevenire și de 
Îmbunătățire Continuă a Calității Screeningului cancerului de col uterin 

 Elaborarea proiectelor de politici și prezentarea acestora către Comitetul 
Consultativ pentru modificare sau aprobare 

 Aprobarea politicilor elaborate de către Ministerul Sănătății 

Anul 1 : Luna 6 MS  

Analiza documentelor de politici naționale referitoare la orice aspect de 
prevenire a cancerului de col uterin și modificarea sau abrogarea, după caz, 
pentru a asigura coerența cu politicile noi adoptate în Prevenirea cancerului 
de col uterin și Îmbunătățirea Continuă a Calității screeningului. 

Anul 1 : Lunile 6-12 DPS  

 

8.7 Implementarea registrului de screening de col uterin 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

Colaborarea cu partenerii din Europa de Vest pentru a obține copii ale 
specificațiilor registrului lor de screening și adaptarea acestora la realitățile 
RM. Definitivarea specificațiilor registrului de screening de col uterin al RM, 
împreună cu sistemele informatice aferente. 

Anul 1 : Luna 6 C-IT 
 

CNMS 
CNAM-IT 

Partenerul EV 

Examinarea legislației și reglementărilor referitoare la: 
 Colectarea, stocarea și transferul electronic de informații medicale 

personale, 
 Cerințele față de furnizorii de servicii pentru colectarea, înregistrarea și/sau 

raportarea datelor necesare pentru funcționarea programului de screening 
de col uterin. 

Identificarea oricăror obstacole în calea funcționării efective a registrului de 
screening și propunerea revizuirii, după necesitate. 

Anul 1 : Lunile 6-12 C-IT 
 

CNMS 
CNAM-IT 

Elaborarea unui sondaj pentru a evalua: 
 Nivelul de înzestrare IT ale furnizorii de servicii medicale, 
 Cerințele de formare/calificare pentru furnizorii de servicii pentru a asigura 

utilizarea eficientă a registrului de screening. 

Sondajul trebuie combinat cu studiul privind cunoașterea și conștientizarea de 
către furnizorii de servicii medicale a modului de funcționare a unui program 
organizat de screening de col uterin și a proceselor de Îmbunătățire Continuă 
a Calității. 

Anul 1 : Luna 6 C-IT 
 

CNAM-IT 
Partenerul EV 

Efectuarea anchetei în rândul furnizorilor de servicii și analizarea rezultatelor. Anul 1 : Lunile 6-8 C-IT 
 

CNAM-IT 
Partenerul EV 

Identificarea altor proiecte IT din sectorul sănătății, evaluarea compatibilității 
/complementarității cu specificațiile registrului de screening și negocierea 
parteneriatelor, dacă este cazul. 

Anul 1 : Lunile 6-12 C-IT 
 

MS 
CNAM-IT 

Elaborarea bugetului de implementare a registrului de screening și obținerea 
aprobării 

Anul 1 : Lunile 10-12 C-IT 
 

CNAM-IT 
Partenerul EV 

Pregătirea unui plan de implementare pe etape a registrului de screening. 
Acest plan trebuie coordonat cu implementarea în etape a programului de 
instruire a AMP, precum și cu programul de dezvoltare a laboratoarelor 
citologice și a serviciilor de colposcopie.  

Anul 1 : Lunile 10-12 C-IT 
 

CNAM-IT 
Partenerul EV 

Elaborarea unui modul de formare, împreună cu Coordonatorul de Instruire în 
AMP (C-AMP), pentru a instrui furnizorii de servicii în utilizarea registrului de 
screening. 

Anul 1 : Lunile 10-12 C-IT 
C-AMP 

Partenerul EV 

Implementarea modificărilor necesare în sistemul de baza de date ale CNAM, 
dezvoltarea interfeței Centrului de Coordonare a Screeningului pentru a 
efectua operațiunile necesare.  Stabilirea legăturilor dintre registrul de 
screening și registrul de cancer, precum și registrul deceselor. 

Anul 1 : Lunile 10-12 CNAM-IT C-IT 

Inițierea primei faze de implementare a registrului de screening în 2 raioane 
pentru a: 
 Testa și perfecționa sistemele informatice ale registrului de screening, 
 Evalua programul de instruire al prestatorilor de servicii în utilizarea 

registrului de screening și modifica în funcție de necesități. 

Anii 2 - 3 C-IT 
 

CNAM-IT 
Partenerul EV 
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Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

Această acțiune trebuie coordonată cu implementarea în etape a programului 
de instruire a AMP, precum și cu programul de dezvoltare a laboratoarelor 
citologice și a serviciilor de colposcopie. 

Evaluarea trimestrială a progresului din faza 1 și revizuirea planului conform 
necesităților. 

Anul 2 : Lunile 
3,6,9,12 

Anul 3 : Lunile 
3,6,9,12 

  

Continuarea fazelor ulterioare de implementare a registrului de screening prin 
extinderea registrului și în alte raioane, ca parte a implementării generale a 
programului de screening de col uterin cu raportare trimestrială către 
Directorul Programului de Screening (DPS). 

Anii 4 - 8 C-IT 
 

DPS 
CNAM-IT 

Partenerul EV 

Evaluarea la fiecare șase luni a evoluției implementării registrului de screening 
de col uterin.  Acțiunea trebuie combinată cu reuniunile Comitetului 
Consultativ. 

Anul 4 : Lunile 6,12 
Anul 5 : Lunile 6,12 
Anul 6 : Lunile 6,12 
Anul 7 : Lunile 6,12 
Anul 8 : Lunile 6,12 

C-IT 
 

 

 

8.8 Creșterea capacității AMP în screeningul de col uterin 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

Stabilirea și semnarea  unui parteneriat de schimb de programe de instruire 
cu un Program/Centru de Screening de col uterin în Europa de Vest (EV). 

Anul 1 : Lunile 1-6 DPS ECCA 

Colaborarea cu partenerul din EV pentru a obține copii ale 
documentelor/ghidurilor referitoare la prestarea serviciilor de screening în 
AMP și adaptarea acestora la realitățile RM, pentru a elabora: 
 Ghidurile clinice și procedurile standard operaționale (PSO) în AMP pentru 

screening, 
 Indicatorii de performanță și standarde de screening în AMP, 
 Specificațiile infrastructurii și echipamentelor AMP referitoare la screening, 
 Politicile și specificațiile pentru Îmbunătățirea Continuă a Calității 

screeningului în AMP, 
 Specificațiile serviciilor pentru procedurile de screening de col uterin 

efectuate în AMP. 

Anul 1 : Lunile 6-9 DSC MS, Dept. AMP 
CNEAS 
CNAM 
USMF 

Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 

Partener EV 

Elaborarea și punerea în aplicare a programului de Îmbunătățire Continuă a 
Calității screeningului în AMP (în baza politicilor adoptate de asigurare 
continuă a calității screeningului) . Această acțiune trebuie coordonată cu 
elaborarea registrului de screening pentru a se asigura că sunt colectate 
datele relevante și sunt efectuate analizele necesare. 

Anul 1 : Lunile 8-12 DAC DSC 
C-IT 

Partener EV 

Analiza legislației și reglementărilor privind efectuarea procedurilor de 
screening de col uterin de către personalul AMP, identificarea oricăror 
obstacole în calea funcționării eficiente a programului de screening și 
propunerea modificărilor, după caz. 

Anul 1 : Lunile 8-12 MS Dept. AMP DSC 

Examinarea condițiilor contractuale ale CNAM pentru instituțiile AMP și 
modificarea acestora pentru a se conforma cu noile specificații pentru servicii 
și echipamente. 

Anul 1 : Lunile 8-12 DSC CNAM 
 

Examinarea normelor metodologice pentru furnizorii de AMP în baza 
contractului cu CNAM și modificarea acestora pentru a se conforma cu noile 
protocoale, cu procedurile standard de operare, cu indicatorii noi de 
performanță. 

Elaborarea unui anchete pentru a evalua cunoștințele prestatorilor de servicii 
în modul de funcționare a programelor organizate de screening de col uterin. 
A fi combinat cu studiul privind înzestrarea cu IT și cerințele de formare a 
personalului din AMP în utilizarea registrului de screening. 

Anul 1 : Luna 6 C-AMP 
 

Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 

Partener EV 

Efectuarea anchetei furnizorilor de servicii și analiza rezultatelor Anul 1 : Lunile 6-9 

Identificarea altor proiecte de dezvoltare din sectorul sănătății, evaluarea 
compatibilității/complementarității cu programul de instruire a AMP și 
negocierea parteneriatelor, dacă este cazul. 

Anul 1 : Lunile 6-12 C- AMP 
 

MS Dept. AMP 
Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 

Efectuarea vizitei de studiu a Coordonatorului de Instruire a AMP (C-AMP) în  
țara parteneră din Europa de Vest pentru a:  
 Participa la programul lor de formare în AMP, 
 Prelua și adapta curriculumul de instruire și materialele educaționale la 

realitățile RM. 

Anul 1 : Lunile 6-7 C- AMP DPS 
ECCA 

În baza protocoalelor clinice AMP revizuite, a PSO, indicatorilor și 
standardelor, precum și a rezultatelor anchetelor, se va face definirea 
structurii, conținutului, metodelor de predare, materialelor educaționale, 
procedurilor de evaluare și certificarea pentru:  
 Programele de formare pentru asistenții medicali și rezidențiatul medicilor 

de familie, 
 Programul de instruire zonală a medicilor și asistenților din AMP aflați deja  

în serviciu. 

Anul 1 : Lunile 7-8 C- AMP 
 

MS Dept. AMP 
USMF 
DSC 

Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 

Partener EV 

Elaborarea materialelor educaționale de instruire a personalului AMP, inclusiv 
materiale tipărite, metodele de predare, prezentări, modulele web de 
învățare la distanță, etc. 

Anul 1 : Lunile 8-9 C- AMP USMF 
Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 
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Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

 Partener EV 

Elaborarea bugetului de instruire AMP și obținerea aprobării. Anul 1 : Lunile 10-12 C- AMP CNAM 

Colaborarea cu USMF și CNMF pentru a introduce modulele de instruire în 
screeningul de col uterin în programele lor educaționale. 

Anul 1 : Luna 10 C- AMP USMF 
CNMF 

Elaborarea termenilor de referință pentru echipa programului de instruire 
zonală a personalului AMP aflat în serviciu și efectuarea recrutării. 

Anul 1 : Luna 10 C- AMP DPS 
CNAM 

Instruirea echipei pentru implementarea programului de instruire a 
personalului AMP aflat în serviciu. 

Anul 1 : Lunile 10-12 C- AMP  

Introducerea măsurilor care să condiționeze personalul AMP să finalizeze 
cursul de formare drept condiție prealabilă pentru a efectua screeningul de 
col uterin.  

Anul 1 : Lunile 10-12 MS CNAM 

Inițierea fazei 1 de implementare a programului de instruire zonală a 
personalului din AMP aflat în serviciu în două raioane, pentru a evalua 
calitatea programului de formare și pentru a-l ajusta, în funcție de necesități. 
Această activitate trebuie coordonată cu implementarea registrului de 
screening, precum și cu dezvoltarea serviciilor de citologie și colposcopie. 

Anii 2 - 3 C- AMP DSC 
Asoc. Med. Fam. 
Asoc. Asist. Med. 

Partener EV 

Efectuarea evaluărilor trimestriale privind progresele fazei 1 și revizuirea 
planurilor de instruire în funcție de necesități. 

Anul 2 : Lunile 
3,6,9,12 

Anul 3 : Lunile 
3,6,9,12 

C- AMP DPS 
DSC 

Continuarea implementării în etape a programului de instruire zonală a 
personalului din AMP aflat în serviciu în toate raioanele, astfel încât formarea 
și certificarea personalului AMP să fie coordonată cu implementarea generală 
a programului de screening și cu dezvoltarea serviciilor de citologie și 
colposcopie. 

Anii 4 - 8 C- AMP DPS 
DSC 

Evaluarea la fiecare șase luni a evoluției programului de instruire zonală a 
personalului din AMP aflat în serviciu. Această acțiune trebuie combinată cu 
reuniunile Comitetului Consultativ. 

Anul 4 : Lunile 6,12 
Anul 5 : Lunile 6,12 
Anul 6 : Lunile 6,12 
Anul 7 : Lunile 6,12 
Anul 8 : Lunile 6,12 

C- AMP  

 

8.9 Creșterea capacității în citologia și citopatologia de col uterin 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Introducerea măsurilor de aliniere la intervalul de vârstă recomandat pentru 
screeningul de col uterin și la frecvența screeningului pentru a reduce volumul 
testelor Papanicolau. 

Anul 1 : Lunile 1-6 MS 
CNAM 

 

Pregătirea inventarului fiecărui laborator pentru a caracteriza cantitatea și 
calitatea infrastructurii și echipamentelor, precum și numărul, calificările și 
vârsta personalului. 

Anul 1 : Lunile 6-9 IO MS 
DPS 

 Asoc. Patologilor 

Stabilirea și semnarea parteneriatelor de schimb de formare cu un Program 
de Screening de col uterin în Europa de Vest. 

Anul 1 : Lunile 1-6 IO 
USMF 

DPS 
ECCA 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest pentru a efectua o evaluare 
externă a calității fiecărui laborator de citologie de col uterin. 

Anul 1 : Lunile 6-9 IO DPS 
Partener EV 

Colaborarea cu partenerii din Europa de Vest pentru a obține copii ale 
documentelor  în gine-citologie, citopatologie și histopatologie și adaptarea 
acestora la realitățile RM pentru elaborarea/ajustarea de: 
 Ghiduri de laborator și proceduri standard operaționale pentru citologia de 

col uterin și gine-patologie, 
 Indicatori de performanță și standarde pentru citologia de col uterin și gine-

patologie, 
 Politici și specificații de Îmbunătățire Continuă a Calității pentru citologia de 

col uterin și gine-patologie, 
 Specificația infrastructurii și echipamentelor pentru citologia de col uterin și 

gine-patologie, 
 Specificația serviciilor pentru citologia de col uterin și gine-patologie, 
 Ghid pentru Corelația Clinico-Patologică și reuniunile echipelor 

multidisciplinare 

Anul 1 : Lunile 6-9 IO MS 
CNEAS 

Asoc. Patologilor 
DPS 

ECCA 
Partener EV 

Elaborarea și punerea în aplicare a Programului de Îmbunătățire Continuă a 
Calității în citologia de col uterin și gine-patologie (în baza politicilor și 
protocoalelor adaptate). Această acțiune trebuie coordonată cu elaborarea 
registrului de screening pentru a se asigura că datele necesare sunt colectate. 

Anul 1 : Lunile 8-12 DAC DSC 
C-IT 

Partener EV 

Revizuirea legislației și a reglementărilor privind prestarea serviciului de 
citologie de col uterin și gine-patologie, identificarea oricăror obstacole în 
calea funcționării eficiente a programului de screening și efectuarea 
ajustărilor, după necesitate. 

Anul 1 : Lunile 8-12   

În baza acestor documente și a rezultatelor inventarierii, elaborarea unui plan 
și buget pentru reorganizarea serviciului de citologie de col uterin în RM și 
obținerea aprobării. 

Anul 1 : Lunile 10-12 IO DPS 
CNAM 

Colaborarea cu un partener din Europa de Vest (EV) pentru a crea în RM un 
nucleu de expertiză în screeningul citologic și citopatologia de col uterin 
folosind tehnica Papanicolaou: 
 Un citopatolog din Europa de Vest va oferi expertiză pentru RM pentru a 

examina funcționarea serviciilor citologice de col uterin și va lucra cu experți 
RM la elaborarea planurilor pentru: 
− Introducerea în etape a tehnicii de Papanicolaou, 

Anul 1 : Lunile 6-12 IO 
USMF 

DPS 
ECCA 

Partener EV 
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Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
− Conversia laboratorului citologic al Institutului Oncologic (IO) la tehnica 

Papanicolau cu o capacitate de 100.000 Pap teste/an, 
− Stabilirea unui centru de instruire în citologie de col uterin în cadrul 

laboratorului IO, 
 2 citopatologi și 7 citotehnicieni se vor deplasa în țara parteneră din Europa 

de Vest pentru a: 
− Beneficia de instruire în citopatologia și screeningul citologiei de col uterin 

Papanicolaou, 
− Adapta curriculum de formare și criteriile de certificare din Europa de Vest 

la realitățile din RM, 
− Un stagiar din RM va beneficia de o formare suplimentară în Sistemul de 

Îmbunătățire Continuă a Calității în citologie,  
− Un stagiar din RM va beneficia de o formare suplimentară în 

managementul și administrarea rețelei de laboratoare citologice de col 
uterin. 

 Citopatologul din Europa de Vest se va deplasa în RM, împreună cu stagiarii 
RM, pentru a: 
− Oferi sprijin la introducerea tehnicii Papanicolaou și Sistemului de 

Îmbunătățire Continuă a Calității, 
− Monitoriza calitatea serviciilor în timpul fazei inițiale de funcționare. 

 Citopatologul din Europa de Vest va menține la distanță o legătura intensă 
cu personalul RM pentru a monitoriza indicatorii de performanță și a 
interveni, în funcție de necesități. 

 Citopatologul din Europa de Vest se va deplasa în RM pentru a sprijini 
personalul RM în realizarea unei analize complete a calității laboratorului din 
Institutul Oncologic. Această analiza va furniza informații atât pentru a 
evalua calitatea serviciilor, cât și pentru a consolida competențele 
personalului RM. 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest (EV) pentru a crea un centru de 
instruire în screeningul citologiei de col uterin în cadrul IO: 
 Stagiarii RM vor colabora cu formatorii din EV pentru a adapta programul 

formare și materiale lor didactice la realitățile RM, 
 Odată ce tehnica Papanicolaou va deveni o procedură utilizată în laboratorul 

IO, citopatologii din EV se vor deplasa în RM pentru a sprijini personalul în: 
− Desfășurarea în RM a primei sesiuni de formare în citologie folosind 

tehnica de colorare Papanicolaou, 
− Examinarea și revizuirea programului de formare în screeningul citologiei 

de col uterin. 

Anul 1 : Lunile 6-12 IO 
USMF 

DPS 
ECCA 

Partener EV 

Pregătirea calendarului de formare și certificare a citotehnicienilor. Această 
acțiune trebuie coordonată cu planul pentru reorganizarea serviciilor de 
citologie de col uterin în RM și implementarea în etape a programului de 
screening de col uterin.  

Anul 1 : Lunile 11-12 IO 
USMF 

DPS 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest pentru a planifica și efectua 
analize cost-beneficiu a noilor tehnologii, pentru a evalua rezultatele și după 
necesitate, a revizui planurile de implementare. 

Anul 2 : Lunile 1-12 
Anul 3 : Lunile 1-8 

  

Examinarea și revizuirea documentelor relevante pentru a desemna citologia 
de col uterin drept o specialitate de laborator distinctă, cu un curriculum de 
formare și criterii de certificare definite, cu program de educație medicală 
continuă și cerințe de re-certificare. 

Anul 1 : Lunile 11-12 
Anul 2 : Lunile 1-2 

MS 
CNAM 

DPS 

Lansarea programului de instruire în citologia de col uterin cu: 
 Raportarea bianuală către IO și Directorul Programului de Screening, 
 Evaluări periodice privind progresele înregistrate și modificarea programului 

și/sau calendarului. 

Continuu, în funcție 
de necesități 

IO 
USMF 

DPS 
CNAM 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest pentru a stabili un centru de 
instruire în citopatologia de col uterin în cadrul Institutului Oncologic: 
 Citopatologii din RM vor colabora cu partenerul din Europa de Vest pentru a 

adapta programul lor de formare în citopatologie și materiale lor didactice la 
realitățile RM, 

 Citopatologul partenerului din Europa de Vest se va deplasa în RM pentru a: 
− Sprijini citopatologii RM pentru a desfășura prima sesiune de formare în 

citopatologie de col uterin bazată pe tehnica Papanicolaou și evalua 
stagiarii, 

− Participa la ședința multidisciplinară/Corelația Clinico-Patologică cu 
serviciul colposcopic 

Anul 1 : Lunile 7-12 IO 
USMF 

DPS 
ECCA 

Partener EV 

 

8.10 Creșterea capacității în colposcopie 

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 
Efectuarea unei inventarieri a fiecărui cabinet care oferă colposcopie, pentru a 
caracteriza cantitatea și calitatea infrastructurii și echipamentelor, precum și 
numărul, calificările și vârsta personalului (ginecologi, asistenți medicali și 
administratori). 

Anul 1 : Lunile 6-9 MS 
CNAM 

DSC 

Stabilirea unui parteneriat de schimb de instruire cu un Program/Centru de 
Screening de col uterin din Europa de Vest. 

Anul 1 : Lunile 1-6 IO 
USMF 

DPS 
DSC 

ECCA 
Partener EV 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest pentru a obține copii ale 
documentelor referitoare la prestarea serviciilor de colposcopie și adaptarea 
acestor documente la realitățile RM în vederea elaborării de: 
 Ghiduri clinice și proceduri standard de operare în colposcopie, 
 Specificațiile infrastructurii și echipamentelor colposcopice, 
 Indicatorii de performanță și standardele în colposcopie, 

Anul 1 : Lunile 6-9 DSC ECCA 
Partener EV 



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 50.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

Acțiuni Termene Responsabil Parteneri 

 Specificațiile serviciului de colposcopie, 
 Politicile și specificațiile sistemului de Îmbunătățire Continuă a Calității în 

colposcopie, 
 Ghid pentru Corelația Clinico-Patologică și reuniunile echipelor 

multidisciplinare 

Elaborarea și punerea în aplicare a Programului de Îmbunătățire Continuă a 
Calității în colposcopie al RM (în baza politicilor și protocoalelor adaptate în 
colposcopie). Această acțiune trebuie coordonată cu elaborarea registrului de 
screening pentru a se asigura că datele necesare sunt colectate și analizele 
sunt efectuate. 

Anul 1 : Lunile 8-12 DAC DSC 
C-IT 

Partener EV 

Examinarea legislației și reglementărilor privind  prestarea serviciului 
colposcopic, identificarea oricăror obstacole în calea funcționării eficiente a 
programului de screening și propunerea modificărilor, după necesitate. 

Anul 1 : Lunile 8-12   

În baza rezultatelor inventarierii, elaborarea unui plan și buget pentru 
dezvoltarea în etape a serviciului colposcopic în RM și obținerea aprobării. 

Anul 1 : Lunile 10-12 DSC 
DPS 

MS 
CNAM 

Colaborarea cu partenerul din Europa de Vest pentru a crea un centru de 
instruire în RM pentru colposcopiști și pentru asistenți medicali în colposcopie 
în cadrul Institutului Oncologic: 
 3 ginecologi din RM (care dețin, de asemenea, un pașaport românesc /UE) 

vor participa la cursurile de formare ale partenerului din Europa de Vest  
pentru practicarea colposcopiei și pentru predarea colposcopiei, 

 1 stagiar din RM va participa la o formare suplimentară pentru a studia 
metodele și procedurile de îmbunătățire continuă a calității în colposcopie,  

 1 stagiar din RM va participa la o formare suplimentară pentru a învăța 
despre managementul serviciilor de colposcopie și coordonarea eficientă a 
acestor servicii, în cadrul operării unui program național de screening de col 
uterin,  

 Partenerii formatori în colposcopie din Europa de Vest vor vizita RM și vor 
colabora cu stagiarii RM pentru a: 
− Evalua serviciul colposcopic al Institutului de Oncologie și elabora planul 

pentru crearea unui centru național de instruire pentru colposcopiști și 
asistenți medicali în colposcopie, 

− Examina programele de formare în colposcopie, materialele didactice, 
metodele de examinare și criteriile de certificare ale partenerului din 
Europa de Vest și a le adapta la realitățile RM. 

 Odată ce va fi pregătită infrastructura, formatori în colposcopie din Europa 
de Vest vor reveni pentru a sprijini personalul RM: 
− Pentru a desfășura primele sesiuni de instruire pentru colposcopiști și 

asistenți medicali în colposcopie, și pentru a evalua stagiarii, 
− Pentru a îmbunătăți programele de instruire în colposcopie. 

 Formatorii în colposcopie din Europa de Vest vor păstra legătura cu 
colposcopiștii RM pentru a: 
− Participa în cadrul reuniunilor multidisciplinare/Corelația Clinico-

Patologică, 
− Oferi consiliere și suport, după necesitate, 
− Monitoriza indicatorii de performanță pentru a identifica problemele pe 

măsură ce acestea apar și recomanda măsuri de remediere. 
 Formatorii în colposcopie din Europa de Vest se vor deplasa în RM pentru a 

sprijini personalul RM în realizarea unei analize complete a calității 
serviciilor de colposcopie ale IO. Acest exercițiu va permite nu numai 
evaluarea calității acestor servicii, cât și va consolida abilitățile personalului 
RM pentru a efectua evaluarea calității altor clinici de colposcopie în RM în 
viitor. 

Anul 1 : Lunile 6-12 IO 
DSC 

DPS 
ECCA 

Partener EV 

Pregătirea calendarului de formare și certificare a colposcopiștilor și 
asistenților medicali în colposcopie. Această acțiune trebuie coordonată cu 
planul pentru dezvoltarea serviciilor de colposcopie, reorganizarea serviciilor 
de citologie de col uterin și implementarea în etape a programului de 
screening de col uterin. 

Anul 1 : Lunile 11-12 DSC DPS 
IO 

USMF 

Examinarea și revizuirea documentelor relevante pentru a desemna 
colposcopia drept o specialitate medicală distinctă, cu un curriculum de 
formare și criterii de certificare definite, cu un program de educație medicală 
continuă și cerințe de re-certificare, 

Anul 1 : Lunile 11-12 
Anul 2 : Lunile 1-2 

MS DPS 
DSC 

Lansarea programului de instruire în colposcopie cu: 
 Raportare bianuală către IO și Directorul de Programului de Screening, 
 Evaluări periodice privind progresele înregistrate și modificarea programului 

și/sau calendarului, după necesitate. 

Continuu, în funcție 
de necesități 
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8.11  Planul de Acțiuni: Graficul Gant

 

Acțiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.1 Înființarea Centrului de Coordonare al Programului de 

Screening (CCPS)

Elaborarea bugetului CCPS și obținerea aprobării acestuia

Obținerea autorizării de a angaja personalul de bază al 

CCPSElaborarea fișelor postului pentru personalul de bază al 

CCPSRecrutarea personalului de bază al CCPS

8.2 Stabilirea parteneriatului cu  un Program de Screening 

din Europa de Vest

Vizita delegației Guvernului RM în țara partener

8.3 Inițierea vizitelor pentru instruirea  personalului de 

bază a CCPS

Pregătirea vizitelor de instruire pentru personalul de bază 

CCPSEfectuarea vizitelor de formare

8.4 Înființarea Comitetului Național Consultativ (CC)

Elaborarea termenilor de referință pentru CC

Obținerea Ordinului Ministrului pentru înființarea CC

Desemnarea membrilor CC

Convocarea reuniunilor trimestriale CC în timpul 

planificării și pilotării programului

Convocarea reuniunilor bianuale CC în timpul punerii în 

aplicare a programului

8.5 Menținerea implicării partenerilor interesați

Monitorizarea sectorului de sănătate pentru a identifica 

organizațiile suplimentare

Continuu

Furnizarea tuturor rapoartelor de implementare a 

programului către grupul partenerilor interesați

Continuu

Convocarea reuniunilor anuale ale grupului organizațiilor 

interesate

8.6 Elaborarea și publicarea documentelor de politici

Identificarea și obținerea exemplelor de documente de 

Convocarea primei reuniuni a Comitetului Consultativ (CC) 

pentru a pregăti Politica de prevenire a cancerului de col 

uterin a RM

Revizuirea documentelor de politici existente pentru 

consistență

8.7 Implementarea registrului de screening de col uterin

Elaborarea unui studiu pentru a evalua înzestrarea IT în 

AMP și cerințele de formare

Efectuarea studiului și analiza rezultatelor

Identificarea proiectelor IT complementare în sectorul de 

sănătate

Elaborarea bugetului de implementare a registrului de 

screening și obținerea aprobării

Elaborarea unui plan pentru dezvoltarea pe etape a 

registruluiElaborarea modulului de instruire pentru AMP privind 

utilizarea registrului de screening

Inplementarea modificărilor necesare în baza de date 

Inițierea primei faze de implementare a registrului de 

screening în 2 raioane

Efectuarea evaluărilor trimestriale de progres ale primei 

fazeElaborarea programului pentru introducerea registrului la 

nivel național

Implementarea etapată a registrului de screening de col 

Evaluarea implementării  registrului de screening la 

fiecare șase luni

Stbilirea parteneriatului și pregătirea vizitei delegației 

Guvernului RM în țara partener

Revizuirea și analiza instrumentelor referitoare la:

- colectarea, stocarea, transferul de date medicale 

electronic

- colectarea, înregistrare și raportarea datelor de către 

Obținerea  specificațiilor registrului de screening de col 

uterin din Europa de Vest și elaborarea în baza lor a 

specificațiilor registrului din RM

Anul 7 Anul 8Anul  5 Anul 6Anul  1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
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8.8 Creșterea capacității AMP pentru efectuarea screening-

ului de col uterin

Stabilirea unui parteneriat cu o țară din Europa de Vest 

pentru un program de instruire

Elaborarea și implementarea unui program de 

Îmbunătățire Continuă a Calității

Revizuirea și analiza condițiilor contractuale CNAM cu  

AMPRevizuirea și analiza normelor metodologice pentru 

furnizorii din AMP

Elaborarea unui sondaj pentru a evalua cunoștințele și 

gradul de pregătire al AMP

Efectuarea sondajului și analiza rezultatelor

Identificarea proiectelor de dezvoltare complementare în 

sectorul de sănătate

C-AMP efectuează vizită în EV pentru programul de formare 

în screeningul în AMP

Adaptarea curriculumului de formare și materialelor 

educaționale AMP din EV la condițiile RM

Elaborarea materialelor de instruire pentru AMP

Elaborarea bugetului de instruire AMP și obținerea 

Introducerea modulelor de instruire în screeningul în AMP 

în programele USMF și CNMF

Elaborarea fișelor de post și recrutarea formatorilor zonali 

programului de instruire zonală a personalului AMP

Instruirea formatorilor

Introducerea măsurilor care ar condiționa personalul AMP 

să frecventeze cursurile de formare

Implementarea formării zonale AMP în 2 raioane pilot

Efectuarea evaluărilor trimestriale a progreselor 

instruirilor pilot

Elaborarea calendarului pentru implementarea formării 

zonale AMP

Continuarea implementării în etape a programului de 

instruire zonală a personalului din AMP 

Evaluarea la fiecare șase luni a evoluției programului de 

instruire 

8.9 Creșterea capacității în citologia și citopatologia de col 

uterin

Asigurarea respectării intervalului de vârstă și frecvența 

de screening

Efectuarea inventarului laboratoarelor de citologie

Stabilirea unui parteneriat cu EV pentru un program de 

formare
Efectuarea unei analize externe a calității  laboratoarelor 

de citologie din RM

Elaborarea și punerea în aplicare a programelor de  

îmbunătățire continuă a calității în citologie și patologie

Elaborarea planului și a bugetului pentru a reorganiza 

serviciile gine-citologie

Lucrul cu partenerii pentru a pregăti: ghiduri și proceduri 

standard de operare pentru screening; indicatori și 

standarde de performanță;  specificațiile infrastructurii și 

echipamentelor; etc.

Definirea structurii, conținutului, metodelor de predare, 

materialelor educaționale, procedurilor de evaluare și de 

certificare pentru: 

- Programele de rezidențiat a medicilor de familie și de 

instruire a asistenților medicali

- Serviciul de instruire zonală a personalului în serviciu din 

AMP

Analiza legislației și reglementărilor privind efectuarea 

procedurilor de screening de col uterin de către AMP

Revizuirea legislației și a reglementărilor privind 

prestarea serviciului de citologie de col uterin și gine-

Lucrul cu partenerii EV pentru a pregăti: ghiduri și 

proceduri standard de operare; indicatori de 

performanță; specificațiile infrastructurii și 

echipamentelor; politica de îmbunătățire continuă a 
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Dezvoltarea expertizei RM în tehnica Papanicolaou:

- Vizita citopatologilor din EV în RM

- Instruirea personalului RM în țară parteneră din EV

- Instruirea personalului RM în îmbunătățirea continua a 

calității în citologia de col uterin

- Formarea personalului RM în gestionarea laboratorului 

de citologie de col uterin

- Vizita citopatologilor din EV în RM pentru a oferi expertiza 

în introducerea tehnicii Papanicolau

- Monitorizarea asigurării calității serviciilor de către 

citopatologii EV

- Vizita citopatologilor EV în RM pentru a sprijini analiza 

completă a calității laboratoarelor

Stabilirea în RM a centrului de instruire în screeningul 

citologiei de col uterin:

Elaborarea calendarului de formare a citotehnicienilor

Desemnarea serviciului citologic de col uterin ca 

specialitate distinctă
Elaborarea calendarului de instruiri a citotehnicienilor În curs de desășurare în funcție de necesătăți

Efectuarea analizei cost-beneficiu a noilor tehnologii

Evaluarea rezultatelor, revizuirea planului dacă este 

necesarEvaluarea la fiecare șase luni a programului de formare 

Stabilirea unui centru de instruire de citopatologie de col 

uterin:

Lansarea programului complet de instruire în 

citopatologia de col uterin 

În curs de desășurare în funcție de necesătăți

8.10 Creșterea capacității în colposcopie

Efectuarea inventarului infrastructurii de colposcopie

Stabilirea unui parteneriat cu EV pentru un program de 

Elaborarea și punerea în aplicare a programelor de  

îmbunătățire continuă a calității în colposcopie

Pregătirea planului și a bugetului pentru dezvoltarea 

serviciilor de colposcopie

Stabilirea unui centru de instruire în colposcopie în RM:

- Instruirea personalului RM în practica și predarea 

colposcopiei

- Instruirea personalului RM în îmbunătățirea continuă a 

calității în colposcopie

- Formarea personalului RM în domeniul gestionării 

serviciului colposcopic

- Monitorizarea continuă de către formatorul din EV În curs de desfășurare în funcție de necesități

- Vizita formatorului EV în RM pentru a sprijini revizuirea 

completă a calității serviciului colposcopic

Desemnarea colposcopiei ca specialitate medicala 

distinctăElaborarea calendarului de formare a colposcopiștilor

Lansarea programului complet de instruire în colposcopie În curs de desășurare în funcție de necesătăți

Evaluarea la fiecare șase luni a programului de formare 

- Vizita formatorului EV în RM pentru a susține primul 

training, a evalua rezultatele și a perfecționa programul

- Lucrul cu citopatologii din EV pentru a adapta programul 

lor de formare de citopatologie și materialele la 
- Vizita citopatologilor din EV în RM pentru a sprijini prima 

formare de citopatologie Pap, a evalua rezultatele și a 

revizui programul

Lucrul cu partenerii EV pentru a pregăti: ghiduri clinice și 

PSO; specificațiile infrastructurii și echipamentelor;  

indicatori de performanță și standarde; specificațiile 

Revizuirea legislației și a reglementărilor privind 

furnizarea de servicii de colposcopie

- Vizita citopatologilor din EV în RM pentru a sprijini prima 

sesiune de formare în citologie, a evalua rezultatele și a 

revizui programul, după caz

- Lucrul cu citopatologii din EV pentru a adapta programul 

de instruire  și materialele didactice în citologia colului 

uterin la realitățile RM

- Vizita formatorului EV în RM pentru a oferi expertiză in 

dezvoltarea  curricula de formare, materialele didactice, 
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Anexa 1: Legislația și ordinele care influențează screeningul de col uterin 
Lege/regulament Dispozițiile referitoare la screeningul de col uterin 
1995 

LRM № 411-XIII din 28 martie 1995 Articolul 3 prevede asistența medicală profilactică ca un principiu 
fundamental pentru a asigura sănătatea publică. 

1997 

Ordinul MS № 200 din 19 august 1997, “Privind reforma în 
domeniul asistenței medicale primare în Moldova” 

Garantează tuturor cetățenilor Republicii Moldova accesul la serviciile de 
AMP 

HG №1134 din 9 decembrie 1997, “Cu privire la dezvoltarea 
asistenței medicale primare”  

Garantează accesul populației la serviciile de AMP și măsuri specifice pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor de AMP. 

1998 

Ordinul MS №163 din 21 mai 1998, “Privind reformele 
profilurilor medicilor din asistență medicală primară" 

Specifică măsuri pentru accelerarea procesului de reformă a sistemului de 
sănătate și facilitează introducerea unei noi forme a AMP. Anexa 3 include 
examene pentru cancerul mamar și de col uterin în cadrul atribuțiilor 
prevăzute pentru medicii de familie. 

HG № 1269 din 25 decembrie 1998 Aprobă programul național de combatere a cancerului pentru 1998-2003. 

1999 

Ordinul MS № 57 din 1 martie 1999, " Cu privire la 
ameliorarea citologiei." 

 

2001 

LRM №185-XV din 24 mai 2001, “Privind sănătatea 
reproducerii și planificarea familială "  

Articolul 7 (1) prevede: "Orice persoană are dreptul de a beneficia de servicii 
de sănătate a reproducerii și servicii de planificare familială" 

2002 

HG № 156 din 11 februarie 2002, “Privind aprobarea 
organizării și finanțării acțiunilor și evenimentelor  care 
promovează un stil de viață sănătos și reduc riscul de boli.” 

 

HG № 594 din 14 mai 2002, “Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind desfășurarea măsurilor preventive 
(de screening) pentru depistarea precoce a bolii.” 

 

Ordinul MS № 141 din 29 mai 2002 A aprobat programe adiționale pentru controlul și prevenirea cancerului 
tractului reproductiv și a stabilit măsuri specifice pentru combaterea 
cancerului mamar și de col uterin, inclusiv: 
 Crearea unui program educațional special cu privire la prevenirea 

cancerului mamar și de col uterin pentru ginecologi, medici și asistenți 
medicali din AMP, 

 Crearea de echipe multidisciplinare de oncologi, chirurgi, radiologi și 
citologi pentru prevenirea cancerului mamar și de col uterin de gradul unu 
și doi, 

 Creșterea disponibilității screeningului citologic pentru prevenirea 
cancerului de col uterin și îmbunătățirea măsurilor de asigurare a calității 
citologice, 

 Creșterea participării medicului de familie la prevenirea cancerului mamar 
și de col uterin. 

Organizarea controlului profilactic oncologic a populației 
feminine din Republica Moldova. Prof D Sofroni d.h.ș,m., dr. 
V Cernat d.h.ș.m, Dr I Lazarev d.h.s.m., Dr I Iacovlev d.h.ș.m., 
Prof N Godorogea d.h.ș.m., și Dr. L Sofroni d.ș.m. 

Recomandă: 
 Examene ginecologice preventive anuale pentru toate femeile cu vârsta de 

≥ 20 și pentru femeile active sexual cu vârsta <20. 
 Testul Papanicolau o dată la 2 ani pentru toate femeile cu vârste ≥ 20, 

efectuate de asistentul medical, moașă sau doctor. La femeile cu vârstă 
<20, testul Papanicolau este indicat doar în cazul patologiei de col uterin 
vizibile. 

2005 

Ordinul MS №68 din 10 martie 2005, " Cu privire la măsurile 
îndreptate pentru îmbunătățirea serviciilor de citologie."  
 

Stabilește Laboratorului Republican de citologie în cadrul IO cu autoritate 
pentru serviciile de citologie naționale prestate prin intermediul 
laboratoarelor situate în instituțiile medicale regionale: SR Cahul, SR Căușeni, 
SR Edineț, SR Hâncești, SR Orhei, SR Soroca, SR Ungheni, Direcția Sănătate a 
Municipiului Chișinău, Direcția Sănătate a municipiului Bălți, Direcția 
Sănătate din Găgăuzia 

HG № 913 din 26 august 2005, “Aprobarea Strategiei 
Naționale a Sănătății Reproducerii pentru 2005-2015” 

Aprobă Strategia Națională de Sănătate a Reproducerii (a se vedea mai jos 
pentru detalii) 

2006 

Ordinul MS № 46 din 31 ianuarie 2006, "Privind organizarea 
în cadrul IMSP Republican a unei subdiviziuni de monitorizare 
și evaluare a serviciilor medicale." 

A creat o nouă organizație de monitorizare și evaluare a serviciilor de 
sănătate, inclusiv a celor furnizate de către IO: 

 Monitorizarea și evaluarea calității serviciilor medicale prestate în 
instituțiile medicale la nivel municipal și raional  

 Oferă consultanță instituțiilor medicale cu privire la monitorizare și 
colectarea de date 

Ordinul MS № 425 din 12 octombrie 2006, “Cu privire la 
crearea oficiilor municipale de sănătate a reproducerii și 
centrelor de sănătate pentru femei” 

Introduce reorganizarea serviciilor de planificare familială și sănătate a 
reproducerii, prin cabinete necesare pentru a oferi mai multe servicii, 
inclusiv: 

 Măsuri primare și secundare de prevenire a cancerului organelor de 
reproducere la femei 

 Servicii de diagnosticare pentru profilaxia cancerului mamar și de col uterin 
 Screeningul citologic pentru a detecta leziuni pre-canceroase și canceroase 
 Consilierea femeilor cu procese pre-canceroase 
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Anexa 1: Legislația și ordinele care influențează screeningul de col uterin 
Lege/regulament Dispozițiile referitoare la screeningul de col uterin 
2007 

HG № 886 din 6 august 2007, " Cu privire la aprobarea 
Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021"  

Aprobă Politica Națională de Sănătate 2007-2021, care include prevederi 
pentru prevenirea bolilor netransmisibile (a se vedea mai jos pentru detalii) 

HG №1387 din 10 decembrie 2007, “Cu privire la Programul 
unic al asigurării obligatorii de asistență medicală” 

A stabilit un mecanism național de asigurări de sănătate cu responsabilitate 
pentru finanțarea tuturor serviciilor de sănătate publică în RM. 
Reglementările asigurărilor de sănătate specifică faptul că: 
 Serviciile de asistență primară vor include examenul medical profilactic 

anual pentru toate persoanele în vârstă de 18 + ani, 
 Examenele profilactice, în conformitate cu reglementările Ministerului 

Sănătății, includ ECM și un examen ginecologic cu un test Papanicolau. 

2008 

Ordinul MS № 504 din 12 octombrie 2008, “Cu privire la 
examenul medical profilactic al populației” 

Specifică faptul că examenele medicale profilactice sunt responsabilitatea 
medicilor AMP și trebuie să cuprindă: 

 Examenul ginecologic profilactic anual pentru toate femeile cu vârsta ≥ 15, 
 Un test Papanicolau la fiecare 2 ani pentru toate femeile ≥ 20 de ani, 
 ECM în fiecare an pentru femeile de toate vârstele. 

2009 

Ordinul MS /CNAM № 522/207 din 24 decembrie 2009 Extinde examenele medicale profilactice anuale efectuate în AMP pentru toți 
cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă acestea au sau nu au statut de 
persoană asigurată, începând cu anul 2012. Punctul 26 afirmă, "Examinările 
profilactice, inclusiv depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin 
(ECM și testul Papanicolau), trebuie să fie furnizate pentru toate persoanele 
înregistrate la medicul generalist, stabilite de legislația în vigoare." 

2010 

Ordinul MS № 695 din 13 octombrie 2010, " Cu privire la 
Asistența Medicală Primară în Moldova "  

Specifică faptul că: 

 Serviciile de asistență primară pot fi prestate în: centrele medicului de 
familie, centre de sănătate (inclusiv centrele de sănătate autonome), 
oficiul medicului de familie, oficiul de sănătate, 

 Medicii de familie trebuie să fie în măsură să efectueze screeningul 
patologiei de col uterin cu recoltarea frotiului citologic și interpretarea 
rezultatelor analizei citologice; efectuarea screeningului pentru patologia 
glandei mamare, 

 Asistenții medicali trebuie să fie capabile să efectueze examinări 
ginecologice și recolteze teste Papanicolau, 

 Instituțiile trebuie să dispună de o canapea pentru examenul ginecologic și 
oglinzi vaginale. 

Ordinul MS № 722 din 28 octombrie 2010 
 

Autorizează vaccinarea HPV pentru populația de sex feminin cu vârsta 
cuprinsă între 10 și 18 ani. (Au fost primite 20790 de doze de Gardasil pentru 
vaccinarea a 6930 de fete. Au fost vaccinate ≈ 2,5% din populația țintă.)  

2011 

2011 - MS - proiecte de regulamente pentru examenele 
profilactice realizate în cabinete ginecologice. 

Specifică: 
 Procedura pentru efectuarea ECM, 
 Procedura de examinare a colului uterin și recoltarea unui test Pap, 

 Minimul de echipament necesar pentru examinări (oglinzi vaginale, spatule 
vaginale pentru recoltarea testelor Papanicolau, pensetă, colposcop), 

 Calificări (cerințe minime de formare) pentru lucrătorii din domeniul 
sănătății care efectuează examene de screening. 

Ordinul MS № 550 din 30 iunie 2011, “Cu privire la aprobarea 
Protocolului Clinic Național de prevenire a cancerului de col 
uterin” 

Aprobă Protocolul Clinic Național de prevenire a cancerului de col uterin. 
(Modificat 04 octombrie 2011) 

Ordinul MS №743 din 4 octombrie 2011, “Cu privire la 
modificarea și abrogarea unor ordine ale Ministerului 
Sănătății.” 

Aprobă o nouă listă de examene medicale profilactice ale populației, inclusiv 
citologia ecto și endocervicală o dată la doi ani pentru toate femeile în vârstă 
de 20 +. 

2012 

Ordinul MS /CNAM № 302/70A din 30 martie 2012, “Cu 
privire la aprobarea indicatorilor de performanță pentru 
serviciile medicale.” 

Stabilește indicatori de performanță AMP, inclusiv: 

 Efectuarea unui examen ginecologic profilactic cu recoltarea de citologie o 
dată la fiecare perioadă de doi ani pentru fiecare femeie înregistrat pe lista 
medicului de familie, 

 Plățile către ANP se bazează pe validarea indicatorilor de performanță și 
sunt plătite "per serviciu". 

Ordinul MS № 722 of 16 Iulie 2012, " Cu privire la 
ameliorarea activității serviciului anatomopatologic și 
citologic în RM." 

Recomandă structura organizatorică a serviciilor de citologie și confirmă 
autoritatea Laboratorului Republican de citologie din IO peste toate serviciile 
naționale de citologie. 

  



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 56.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

Anexa 2: Ghidurile și protocoalele care influențează screeningul de col uterin 
Strategie/ghid Dispoziții referitoare la screeningul de col uterin sau cancer 
2002 

Organizarea controlului profilactic oncologic a 
populației feminine din Republica Moldova. Prof D 
Sofroni d.h.ș,m., dr. V Cernat d.h.ș.m, Dr I Lazarev 
d.h.s.m., Dr I Iacovlev d.h.ș.m., Prof N Godorogea 
d.h.ș.m., și Dr. L Sofroni d.ș.m. 

Recomandă testul Papanicolau o dată la 2 ani pentru toate femeile cu vârste ≥ 20, 
efectuate de asistentul medical, moașă sau doctor. La femeile cu vârstă <20, 
testul Papanicolau este indicat doar în cazul patologiei de col uterin vizibile. 

2005 

Strategia Națională de Sănătate a Reproducerii pentru 
anii 2005-2015 

Stabilește domeniile prioritare în cadrul sistemului de sănătate pentru a fi 
îmbunătățite, inclusiv: 

 Perfecționarea cadrului legal pentru a facilita diagnosticarea precoce a 
cancerului mamar și de col uterin, 

 Creșterea accesului populației la servicii de diagnostic pentru prevenirea 
cancerului mamar și de col uterin, 

 Ameliorarea screeningului citologic pentru leziuni pre-canceroase și cancerul de 
col uterin, 

 Instruire în depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin pentru 
furnizorii de servicii medicale și în mod special pentru obstetricieni-ginecologi și 
asistenți medicali din zonele rurale, 

 Programe educative de sănătate publică pentru a spori sensibilizarea publicului 
cu privire la prevenirea cancerului mamar și de col uterin, 

 Obiective pentru screeningul de col uterin, în care rata de detecție a cazurilor de 
cancer cervical în stadiul 0 va depăși 25,0% și în stadiile I-II va depăși 45,0%. 

2007 

Politica Națională de Sănătate 2007-2021 (aprobată prin 
HG № 866 din 6 august 2007). 

Specifică prevederi pentru promovarea modului de viață sănătos și de prevenire a 
bolilor netransmisibile. 

Detectarea precoce a cancerului și stărilor pre-
canceroase ca indicatori de performanță pentru medicii 
de familie. CNAM 2007 

Setează numărul de teste Papanicolau efectuate ca indicator pentru furnizarea de 
examene ginecologice profilactice cu recoltarea de citologie. 

2008 

Programul Național pentru combaterea bolilor 
oncologice din Republica Moldova 2008-2012 (nu a fost 
aprobat) 

Recomandă: 
• Detectarea anuală de cancer și leziuni pre-canceroase, cu sprijinul medicilor de 

familie, medicilor oncologi și medicilor specialiști regionali, 
• Modernizarea și popularizarea screeningului citologic pentru cancerul cervical, 
• Implementarea de noi metode de detectare patomorfologică. 

2009 

Ghidul național pentru prevenirea cancerului de col 
uterin. Autori: Codreanu NP, Friptu VG, Stratilă M, 
Cernat V.. Chișinău 2009 

Recomandă: 
Examene ginecologice profilactice, inclusiv testul Papanicolau, pentru toate 
femeile cu vârste cuprinse între 25-65 ani, o dată la 3 ani pentru femeile de vârsta 
de 25-49 ani și o dată la 5 ani și pentru femeile e vârsta de 50-65 ani. (Nu a fost 
aprobat de consiliu științific ginecologic.) 

2010 

Strategia națională de dezvoltare a sistemului de 
sănătate 2008-2017 

Această strategie specifică: 

 Serviciile de îngrijire primară pot fi desfășurate în Centrele Medicilor de 
Familie, Centrele de Sănătate, Oficiile Medicului de Familie și Oficiile de 
Sănătate. 

 Medicii de familie trebuie să fie în măsură să:  
- Efectueze screeningul de col uterin cu recoltarea frotiului Papanicolau și să 

fie în măsură să interpreteze rezultatele, 
- Efectueze screeningul mamar. 

 Asistenți medicali de îngrijire primară trebuie să fie capabili de a efectua 
examene ginecologice, inclusiv prelevarea de teste Papanicolau, 

 Instituțiile care desfășoară AMP trebuie să aibă echipamentul necesar pentru a 
efectua screeningul cancerului mamar și de col uterin, inclusiv ubn fotoliu 
pentru examenul ginecologic și oglinzi vaginale. 

2011 

Protocolul clinic național pentru cancerul de col uterin 
(Aprobat de MS în 2011, cu modificări în 2013) 

Acesta specifică: 

 Centrele AMP sunt responsabile pentru prevenirea primară a cancerului de col 
uterin prin vaccinarea HPV și educația fetelor cu vârste cuprinse între 11-12 ani 
despre prevenirea cancerul de col uterin (ex., sex în condiții de siguranță, etc.)  

 Screeningul se efectuează o dată la doi ani, femeilor de la 25 la 64 de ani prin 
testul Papanicolau 

 În cazul depistării în cadrul testărilor a leziunilor precanceroase și canceroase 
ale cervixului, pacientele trebuie îndreptate la oncologul raional sau direct la 
Intitutul Oncologic 

2012 

Protocolul Clinic Standardizat „Cancerul de col uterin” 
aprobat prin ordinul MS nr 749 din 30.07.2012 

Acesta specifică: 
Efectuarea testului Papanicolao la femeile de la 25 la 64 de ani – o dată la doi ani 
Referirea la specialist pentru tratamentul medicamentos și chirurgical al 
maladiilor precanceroase și de fond 
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Anexa 3: Populația feminină la data de 1 ianuarie 2011 și cererea estimată de screening de col uterin  
   Femei screening/an Teste Pap/An (+10%) 

 Nr. total 
femei 

Femei 
vârsta 
 25-64 

Nivelul de acoperire Nivelul de acoperire 

45% 55% 65% 75% 45% 55% 65% 75% 

Chișinău 418.435 233.300 52.493 64.158 75.823 87.488 57.742 70.573 83.405 96.236 

Chișinău 352.291 196.422 44.195 54.016 63.837 73.658 48.614 59.418 70.221 81.024 

Codru 6.254 3.487 785 959 1.133 1.308 863 1.055 1.247 1.438 

Cricova 4.558 2.541 572 699 826 953 629 769 909 1.048 

Durlești 9.752 5.437 1.223 1.495 1.767 2.039 1.346 1.645 1.944 2.243 

Sângera 4.187 2.334 525 642 759 875 578 706 835 963 

Vadul lui Vodă 2.544 1.418 319 390 461 532 351 429 507 585 

Vatra 1.802 1.005 226 276 327 377 249 304 359 414 

Chișinău-rural 37.047 20.656 4.648 5.680 6.713 7.746 5.112 6.248 7.384 8.520 

Nord 529.406 295.173 66.414 81.173 95.931 110.690 73.055 89.290 105.524 121.759 

Bălți 80.406 44.831 10.087 12.328 14.570 16.812 11.096 13.561 16.027 18.493 

Bălți 77.760 43.355 9.755 11.923 14.091 16.258 10.730 13.115 15.500 17.884 

Bălți-rural 2.646 1.475 332 406 479 553 365 446 527 609 

Briceni 39.533 22.042 4.959 6.061 7.163 8.266 5.455 6.668 7.880 9.092 

Briceni 5.198 2.898 652 797 942 1.087 717 877 1.036 1.195 

Lipcani 2.940 1.639 369 451 533 615 406 496 586 676 

Briceni-rural 31.395 17.504 3.938 4.814 5.689 6.564 4.332 5.295 6.258 7.221 

Dondușeni 24.083 13.428 3.021 3.693 4.364 5.035 3.323 4.062 4.800 5.539 

Dondușeni 5.714 3.186 717 876 1.035 1.195 788 964 1.139 1.314 

Dondușeni-rural 18.370 10.242 2.304 2.817 3.329 3.841 2.535 3.098 3.662 4.225 

Drochia 47.212 26.324 5.923 7.239 8.555 9.871 6.515 7.963 9.411 10.858 

Drochia 10.690 5.960 1.341 1.639 1.937 2.235 1.475 1.803 2.131 2.459 

Drochia-rural 36.523 20.363 4.582 5.600 6.618 7.636 5.040 6.160 7.280 8.400 

Edineț 43.688 24.359 5.481 6.699 7.917 9.134 6.029 7.368 8.708 10.048 

Edineț 9.697 5.406 1.216 1.487 1.757 2.027 1.338 1.635 1.933 2.230 

Cupcini 4.005 2.233 502 614 726 837 553 676 798 921 

Edineț-rural 29.986 16.719 3.762 4.598 5.434 6.270 4.138 5.057 5.977 6.897 

Fălești 47.782 26.641 5.994 7.326 8.658 9.990 6.594 8.059 9.524 10.989 

Fălești 8.669 4.833 1.087 1.329 1.571 1.812 1.196 1.462 1.728 1.994 

Fălești-rural 39.113 21.808 4.907 5.997 7.087 8.178 5.397 6.597 7.796 8.996 

Florești 46.800 26.094 5.871 7.176 8.480 9.785 6.458 7.893 9.328 10.764 

Florești 8.008 4.465 1.005 1.228 1.451 1.674 1.105 1.351 1.596 1.842 

Ghindești 988 551 124 151 179 207 136 167 197 227 

Mărculești 1.040 580 130 159 188 217 144 175 207 239 

Florești-rural 36.764 20.498 4.612 5.637 6.662 7.687 5.073 6.201 7.328 8.455 

Glodeni 32.250 17.981 4.046 4.945 5.844 6.743 4.450 5.439 6.428 7.417 

Glodeni 6.096 3.399 765 935 1.105 1.275 841 1.028 1.215 1.402 

Glodeni-rural 26.154 14.582 3.281 4.010 4.739 5.468 3.609 4.411 5.213 6.015 

Ocnița 29.565 16.484 3.709 4.533 5.357 6.181 4.080 4.986 5.893 6.800 

Ocnița 4.901 2.733 615 751 888 1.025 676 827 977 1.127 

Otaci 4.480 2.498 562 687 812 937 618 756 893 1.030 

Frunză 896 500 112 137 162 187 124 151 179 206 

Ocnița-rural 19.288 10.754 2.420 2.957 3.495 4.033 2.662 3.253 3.845 4.436 

Râșcani 36.540 20.373 4.584 5.603 6.621 7.640 5.042 6.163 7.283 8.404 

Râșcani 6.995 3.900 877 1.072 1.267 1.462 965 1.180 1.394 1.609 

Costești 1.305 728 164 200 236 273 180 220 260 300 

Râșcani-rural 28.240 15.745 3.543 4.330 5.117 5.905 3.897 4.763 5.629 6.495 

Sângerei 47.821 26.663 5.999 7.332 8.665 9.999 6.599 8.065 9.532 10.998 

Sângerei 7.475 4.168 938 1.146 1.355 1.563 1.032 1.261 1.490 1.719 

Biruința 2.150 1.199 270 330 390 450 297 363 429 495 

Sângerei-rural 38.195 21.296 4.792 5.856 6.921 7.986 5.271 6.442 7.613 8.785 

Soroca 51.405 28.661 6.449 7.882 9.315 10.748 7.094 8.670 10.246 11.823 

Soroca 19.149 10.677 2.402 2.936 3.470 4.004 2.642 3.230 3.817 4.404 

Soroca-rural 32.445 18.090 4.070 4.975 5.879 6.784 4.477 5.472 6.467 7.462 

Centru  544.088 303.359 68.256 83.424 98.592 113.760 75.081 91.766 108.451 125.136 

Anenii Noi 42.547 23.722 5.338 6.524 7.710 8.896 5.871 7.176 8.481 9.785 

Anenii Noi 4.403 2.455 552 675 798 921 608 743 878 1.013 

Anenii Noi-rural 38.144 21.267 4.785 5.849 6.912 7.975 5.264 6.433 7.603 8.773 

Călărași 40.188 22.407 5.042 6.162 7.282 8.403 5.546 6.778 8.011 9.243 

Călărași 8.262 4.607 1.036 1.267 1.497 1.727 1.140 1.393 1.647 1.900 

Călărași-rural 31.926 17.800 4.005 4.895 5.785 6.675 4.406 5.385 6.364 7.343 

Criuleni 37.354 20.827 4.686 5.727 6.769 7.810 5.155 6.300 7.446 8.591 

Criuleni 4.241 2.365 532 650 769 887 585 715 845 975 

Criuleni-rural 33.113 18.462 4.154 5.077 6.000 6.923 4.569 5.585 6.600 7.616 

Dubăsari-rural 17.917 9.990 2.248 2.747 3.247 3.746 2.472 3.022 3.571 4.121 

Hâncești 61.732 34.419 7.744 9.465 11.186 12.907 8.519 10.412 12.305 14.198 

Hâncești 8.501 4.740 1.066 1.303 1.540 1.777 1.173 1.434 1.694 1.955 

Hâncești-rural 53.231 29.679 6.678 8.162 9.646 11.130 7.346 8.978 10.610 12.243 

Ialoveni 50.343 28.069 6.315 7.719 9.122 10.526 6.947 8.491 10.035 11.578 
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Anexa 3: Populația feminină la data de 1 ianuarie 2011 și cererea estimată de screening de col uterin  
   Femei screening/an Teste Pap/An (+10%) 

 Nr. total 
femei 

Femei 
vârsta 
 25-64 

Nivelul de acoperire Nivelul de acoperire 

45% 55% 65% 75% 45% 55% 65% 75% 

Ialoveni 7.874 4.390 988 1.207 1.427 1.646 1.087 1.328 1.569 1.811 

Ialoveni-rural 42.469 23.679 5.328 6.512 7.696 8.880 5.860 7.163 8.465 9.767 

Nisporeni 33.868 18.883 4.249 5.193 6.137 7.081 4.674 5.712 6.751 7.789 

Nisporeni 7.402 4.127 929 1.135 1.341 1.548 1.021 1.248 1.475 1.702 

Nisporeni-rural 26.465 14.756 3.320 4.058 4.796 5.533 3.652 4.464 5.275 6.087 

Orhei 65.468 36.502 8.213 10.038 11.863 13.688 9.034 11.042 13.049 15.057 

Orhei 17.420 9.713 2.185 2.671 3.157 3.642 2.404 2.938 3.472 4.006 

Orhei-rural 48.048 26.789 6.028 7.367 8.707 10.046 6.630 8.104 9.577 11.051 

Rezina 26.773 14.928 3.359 4.105 4.851 5.598 3.695 4.516 5.337 6.158 

Rezina 6.872 3.831 862 1.054 1.245 1.437 948 1.159 1.370 1.580 

Rezina-rural 19.902 11.096 2.497 3.052 3.606 4.161 2.746 3.357 3.967 4.577 

Strășeni 46.472 25.911 5.830 7.125 8.421 9.716 6.413 7.838 9.263 10.688 

Strășeni 10.333 5.761 1.296 1.584 1.872 2.160 1.426 1.743 2.060 2.376 

Bucovăț 662 369 83 101 120 138 91 112 132 152 

Strășeni-rural 35.477 19.781 4.451 5.440 6.429 7.418 4.896 5.984 7.072 8.159 

Șoldănești 22.170 12.361 2.781 3.399 4.017 4.635 3.059 3.739 4.419 5.099 

Șoldănești 3.891 2.170 488 597 705 814 537 656 776 895 

Șoldănești-rural 18.278 10.191 2.293 2.803 3.312 3.822 2.522 3.083 3.643 4.204 

Telenești 37.397 20.851 4.691 5.734 6.776 7.819 5.161 6.307 7.454 8.601 

Telenești 4.133 2.304 518 634 749 864 570 697 824 951 

Telenești-rural 33.264 18.547 4.173 5.100 6.028 6.955 4.590 5.610 6.630 7.650 

Ungheni 59.170 32.990 7.423 9.072 10.722 12.371 8.165 9.980 11.794 13.608 

Ungheni 19.202 10.706 2.409 2.944 3.480 4.015 2.650 3.239 3.828 4.416 

Cornești 1.361 759 171 209 247 285 188 230 271 313 

Ungheni-rural 39.909 22.251 5.007 6.119 7.232 8.344 5.507 6.731 7.955 9.179 

Sud 276.536 154.184 34.691 42.401 50.110 57.819 38.161 46.641 55.121 63.601 

Basarabeasca 15.038 8.385 1.887 2.306 2.725 3.144 2.075 2.536 2.997 3.459 

Basarabeasca 6.438 3.589 808 987 1.167 1.346 888 1.086 1.283 1.481 

Basarabeasca-rural 8.601 4.795 1.079 1.319 1.558 1.798 1.187 1.451 1.714 1.978 

Cahul 64.646 36.044 8.110 9.912 11.714 13.516 8.921 10.903 12.886 14.868 

Cahul 20.565 11.466 2.580 3.153 3.726 4.300 2.838 3.468 4.099 4.730 

Cahul-rural 44.082 24.578 5.530 6.759 7.988 9.217 6.083 7.435 8.787 10.138 

Cantemir 31.400 17.507 3.939 4.814 5.690 6.565 4.333 5.296 6.259 7.222 

Cantemir 3.000 1.673 376 460 544 627 414 506 598 690 

Cantemir-rural 28.400 15.835 3.563 4.355 5.146 5.938 3.919 4.790 5.661 6.532 

Căușeni 47.073 26.246 5.905 7.218 8.530 9.842 6.496 7.939 9.383 10.826 

Căușeni 10.149 5.659 1.273 1.556 1.839 2.122 1.401 1.712 2.023 2.334 

Căinari 2.346 1.308 294 360 425 491 324 396 468 540 

Căușeni-rural 34.578 19.279 4.338 5.302 6.266 7.230 4.772 5.832 6.892 7.953 

Cimișlia 31.405 17.510 3.940 4.815 5.691 6.566 4.334 5.297 6.260 7.223 

Cimișlia 7.228 4.030 907 1.108 1.310 1.511 997 1.219 1.441 1.662 

Cimișlia-rural 24.178 13.480 3.033 3.707 4.381 5.055 3.336 4.078 4.819 5.561 

Leova 26.954 15.028 3.381 4.133 4.884 5.636 3.719 4.546 5.373 6.199 

Leova 5.461 3.045 685 837 990 1.142 754 921 1.088 1.256 

Iargara 2.405 1.341 302 369 436 503 332 406 479 553 

Leova-rural 19.088 10.643 2.395 2.927 3.459 3.991 2.634 3.219 3.805 4.390 

Ștefan Vodă 36.022 20.084 4.519 5.523 6.527 7.532 4.971 6.075 7.180 8.285 

Ștefan Vodă 4.359 2.430 547 668 790 911 601 735 869 1.002 

Ștefan Vodă - rural 31.663 17.654 3.972 4.855 5.738 6.620 4.369 5.340 6.311 7.282 

Taraclia 22.144 12.347 2.778 3.395 4.013 4.630 3.056 3.735 4.414 5.093 

Taraclia 7.465 4.162 936 1.145 1.353 1.561 1.030 1.259 1.488 1.717 

Taraclia-rural 14.679 8.185 1.842 2.251 2.660 3.069 2.026 2.476 2.926 3.376 

UTA Găgăuzia 80.511 44.889 10.100 12.345 14.589 16.833 11.110 13.579 16.048 18.517 

Comrat 12.675 7.067 1.590 1.943 2.297 2.650 1.749 2.138 2.527 2.915 

Ciadâr-Lunga 11.537 6.432 1.447 1.769 2.091 2.412 1.592 1.946 2.300 2.653 

Vulcănești 8.532 4.757 1.070 1.308 1.546 1.784 1.177 1.439 1.701 1.962 

UTA Găgăuzia-rural 49.824 27.780 6.250 7.639 9.028 10.417 6.875 8.403 9.931 11.459 

Total 1.849.558 1.031.230 232.027 283.588 335.150 386.711 255.229 311.947 368.665 425.382 

 
 
  



 

   
 

Evaluarea capacității și recomandări 59.  Republica Moldova 
pentru depistarea cancerului de col uterin  Februarie, 2014   

Anexa 4: Nivelul de asigurare cu personal în sistemul de sănătate în 2011 (% din nivelul de personal necesar) 
Raionul  AMP Spitale Specialiști Total 

Comrat 

≥9
5.

0%
 

100.00 96.20 86.10 87.40 

Drochia 98.60 97.60 95.50 97.70 

Ceadâr-Lunga 97.80 88.20 92.70 84.60 

Edineț 97.10 97.00 95.20 96.80 

Chișinău 96.30 95.50 94.50 94.10 

Dondușeni 95.00 99.20 97.30 96.80 

Sângerei 

90
%

 -
 <

9
5%

 

94.60 98.30 78.30 91.60 

Bălți 94.50 99.00 92.10 95.40 

Râșcani 94.10 91.60 91.50 92.70 

Ialoveni 93.80 94.50 89.80 88.30 

Ocnița 93.30 91.20 93.20 93.40 

Soroca 93.10 95.60 88.60 93.20 

Anenii Noi 92.30 98.30 90.60 89.50 

Taraclia 92.10 93.60 76.20 83.20 

Telenești 90.90 88.00 84.50 83.00 

Vulcănești 90.50 78.00 79.40 78.20 

Strășeni 90.40 98.20 77.20 83.50 

Briceni 90.20 85.50 82.30 87.30 

Dubăsari 90.10 
  

81.40 

Glodeni 

80
%

 -
 <

9
0%

 

89.70 84.80 79.00 85.50 

Cahul 89.10 82.40 83.60 83.20 

Călărași 88.80 88.20 79.20 81.50 

Florești 87.50 93.70 85.70 90.20 

Șoldănești 85.80 89.70 91.30 82.50 

Ungheni 82.90 88.20 89.80 80.40 

Basarabeasca 82.40 96.10 80.60 82.90 

Criuleni 82.00 82.50 86.20 81.00 

Cimișlia 81.50 85.60 77.50 75.90 

Căușeni 81.00 91.10 87.20 78.70 

Ștefan Vodă 

<8
0%

 

76.50 95.70 70.70 76.40 

Orhei 74.20 91.30 94.80 82.40 

Leova 73.00 99.20 80.80 77.10 

Fălești 72.50 97.40 68.70 76.40 

Hâncești 71.90 91.90 99.60 81.30 

Rezina 71.70 91.00 94.70 79.40 

Nisporeni 70.90 89.10 56.60 68.70 

Cantemir 52.50 86.60 59.90 62.80 
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Anexa 5: Estimarea numărului de femei eligibile pentru screening vizavi de numărul raportat de femei 
supuse screeningului/an 
 Populația 

țintă 
estimată/an 

Nr. raportat de femei supuse 
screeningului/an 

Acoperirea 
populației 

țintă 

Comentarii 

CMF/ 
AMT 

CS/ CDC OMF OS 

Chișinău Central  98.211       

AMT Botanica 
 

12.000     Laboratorul propriu – 26.840 Pap/an 

AMT Buiucani 
 

13.200 19.200    Citologie →AMT Centru 

AMT Centru 
 

26.400 26.400    Laboratorul propriu – 40.054 Pap/an 

AMT Ciocana 
 

10.800 9.600    Laboratorul propriu – 20.400 Pap/an 

AMT Râșcani 
 

14.400 5.280    Laboratorul propriu – 16.076 Pap/an 

Codru 1.743       

Cricova 1.271      Citologie →AMT Centru 

Durlești 2.719      Citologie →AMT Centru 

Sângera 1.167       

Vadul lui Vodă 709      Citologie →AMT Centru 

Vatra 502      Citologie →AMT Centru 

Chișinău-rural 10.328       

Chișinău 116.650 76.800 60.480   117.7%  

Nord 
 

      

Bălți 22.415 5.760 25.7% Laboratorul propriu – 42.130 Pap/an 

Bălți 21.678 3.600      

Bălți -rural 738  960 1.200    

Briceni 11.021 3.360 30.5% →Edineț 

Briceni 1.449 3.360      

Lipcani 820       

Briceni-rural 8.752       

Dondușeni 6.714 5.448 81.1%  

Dondușeni 1.593 4.800      

Dondușeni-rural 5.121  480 120 48   

Drochia 13.162 6.720 51.1%  

Drochia 2.980 4.800      

Drochia-rural 10.182  960 960 0   

Edineț 12.179 11.280 92.6% Laboratorul propriu – 17.346 Pap/an 

Edineț 2.703 7.200      

Cupcini 1.117  
3.600 480 0  

 

Edineț-rural 8.360   

Fălești 13.320 2.880 21.6% →CRD 

Fălești 2.417 1.440      

Fălești-rural 10.904  960 480 0   

Florești 13.047 3.480 26.7% → CRD 

Florești 2.232 2.400      

Ghindești 275  

960 120 0  

 

Mărculești 290   

Florești-rural 10.249   

Glodeni 8.991 7.200 80.1% → CRD. Bălți 

Glodeni 1.699 2.400      

Glodeni-rural 7.291  2.400 2.400 0   

Ocnița 8.242 4.320 52.4%  

Ocnița 1.366 1.920  240 0   

Otaci 1.249  

1.920 240 0  

 

Frunză 250   

Ocnița-rural 5.377   

Râșcani 10.187 9.840 96.6% → CRD 

Râșcani 1.950 4.800      

Costești 364  
2.400 2.640 0  

 

Râșcani -rural 7.873   

Sângerei 13.331 8.640 64.8% → Bălți 

Sângerei 2.084 5.280 960 720 480   

Biruința 599  1.200     

Sângerei-rural 10.648       

Soroca 14.330 9.780 68.3% Laboratorul propriu – 25.158 Pap/an 

Soroca 5.338 7.200      

Soroca-rural 9.045  2.400 180 0   

Centru  
 

      

Anenii Noi 11.861 3.180 26.8% →IO 

Anenii Noi 1.228 2.400      

Anenii Noi-rural 10.634  720 60 0   

Călărași 11.204 2.424 21.6%  

Călărași 2.303 2.400      

Călărași-rural 8.900   24 0   

Criuleni 10.413 1.140 11.0%  

Criuleni 1.182 1.200      

Criuleni-rural 9.231  240  0   

Dubăsari-rural 4.995 2.880 240 240 0 67.3%  
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Anexa 5: Estimarea numărului de femei eligibile pentru screening vizavi de numărul raportat de femei 
supuse screeningului/an 
 Populația 

țintă 
estimată/an 

Nr. raportat de femei supuse 
screeningului/an 

Acoperirea 
populației 

țintă 

Comentarii 

CMF/ 
AMT 

CS/ CDC OMF OS 

Hâncești 17.209 5.040 29.3%  

Hâncești 2.370 4.800      

Hâncești-rural 14.840  240 0 0   

Ialoveni 14.034 5.040 35.9%  

Ialoveni 2.195 3.840      

Ialoveni-rural 11.839  960 240 0   

Nisporeni 9.442 9.600 101.7%  

Nisporeni 2.064 4.800      

Nisporeni-rural 7.378  2.400 1.920 480   

Orhei 18.251 6.000 32.9% → CRD 

Orhei 4.856 2.400      

Orhei-rural 13.395  720 1.680 1.200   

Rezina 7.464 9.600 128.6% → CRD 

Rezina 1.916 6.000      

Rezina-rural 5.548  720 1.920 960   

Strășeni 12.955 1.440 11.1%  

Strășeni 2.881 1.200      

Bucovăț 184  
240 0 0  

 

Strășeni-rural 9.890   

Șoldănești 6.180 5.760 93.2%  

Șoldănești 1.085 1.440      

Șoldănești-rural 5.096  2.400 720 1.200   

Telenești 10.425 6.000 57.6% → CRD 

Telenești 1.152 3.360      

Telenești-rural 9.273  720 1.920 0   

Ungheni 16.495 7.680 46.6% Laboratorul propriu – 35.698 Pap/an 

Ungheni 5.353 6.000      

Cornești 379  
960 480 240  

 

Ungheni-rural 11.126   

Sud 
 

      

Basarabeasca 4.192 3.360 80.2% →IO 

Basarabeasca 1.795 1.200      

Basarabeasca-rural 2.398  720 720 720   

Cahul 18.022 6.840 38.0% Laboratorul propriu – 38.128 Pap/an 

Cahul 5.733 6.000      

Cahul-rural 12.289  720 120 0   

Cantemir 8.754 12.000 137.0%  

Cantemir 836 7.200      

Cantemir-rural 7.917  2.400 2.400 0   

Căușeni 13.123 5.520 42.1% Laboratorul propriu – 12.477 Pap/an 

Căușeni 2.829 4.800      

Căinari 654  
480 240 0  

 

Căușeni -rural 9.640   

Cimișlia 8.755 7.680 87.7% →IO 

Cimișlia 2.015 2.400 1.200 720 720   

Cimișlia-rural 6.740  1.200 720 720   

Leova 7.514 3.000 39.9% →IO, CRD, Cahul 

Leova 1.522 2.400      

Iargara 670  
480 72 48  

 

Leova-rural 5.321   

Stefan-Voda 10.042 8.400 83.7%  

Stefan-Voda 1.215 2.400      

Stefan-Voda - rural 8.827  3.600 2.400 0   

Taraclia 6.173 2.676 43.4%  

Taraclia 2.081 1.920      

Taraclia-rural 4.092  480 240 36   

UTA Găgăuzia 22.445 12.048 53.7%  

Comrat 3.534 5.520      

Ciadâr-Lunga 3.216 3.600 2.400 0 0   

Vulcănești 2.379 480 24 24 0   

UTA Găgăuzia-rural 13.890       

Total 515.615 
206.640 125.544 26.400 6.852 

70.9% 
 

365.676 
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Anexa 6: Completarea cu cadre și rezultatele laboratorului de citologie cervicală 
 

Laboratorul Starea Cito-tehnicieni (cu 
norma întreagă) 

Cito-patologi (cu 
norma întreagă) 

Patologi Specimene/an 

Institutul Oncologic Funcțional 5 
 

5  - Rezultat № % 

Normal 48.854 77.25% 

Inflamații 9.818 15.53% 

ASC-US 2.574 4.07% 

AGC 136 0.22% 

ASC-H 384 0.61% 

LSIL 1.168 1.85% 

HSIL 286 0.45% 

Carcinom 18 0.03% 

Total 63.238 100.0% 
 

Centrul Republican 
de Diagnosticare 

Funcțional 3  3  - Rezult № % 

Normal 31.451 73.29% 

Endocervicoză 830 1.93% 

Inflamații 10.400 24.23% 

AGC ND ND 

LSIL (+ASC-US) 76 0.18% 

HSIL (+ASC-H) 124 0.29% 

Susp. Carc. 8 0.02% 

Carcinom 22 0.05% 

Total 42.911 100.0% 
 

AMT Botanica Funcțional 1  0.5  - Resultat № % 

Normal      21.162 78.84% 

Endocervicoză 1.605 5.97% 

Inflamații 3.815 14.21% 

AGC -  

LSIL (+ASC-US) 113 0.42% 

HSIL(+ASC-H) 98 0.36% 

Susp. Carc.          47 0.17% 

Carcinom -  

Total 26.840 100.0% 
 

AMT Buiucani Nefuncțional. Contractează servicii de la AMT Centru 

AMT Centru 
 

Operațional 2  2   Rezultat № % 

Normal 26.753 66.79% 

Inflamații 10.816 27.00% 

AGC         15 0.03% 

LSIL (+ASC-US) 238 0.59% 

HSIL (+ASC-H) 110 0.27% 

Carcinom 22 0.05% 

Total       37.954 100.0% 
 

AMT Ciocani 
 
 
 

 

Funcțional 1  0.5  Rezultat № % 

Normal 20.088 98.47% 

Inflamații 147 0.72% 

ASC-US 10 0.04% 

AGC ND ND 

LSIL 12 0.05% 

HSIL (+ASC-H) 8 0.03% 

Carcinom           3 0.014% 

Total 20.268 100.0% 
 

AMT Râșcani Funcțional 0.5  1   Rezultat № % 

Normal 13.597 84.57% 

Endocervicoză 1.090 6.80% 
Inflamații 1.340 8.33% 

AGC ND ND 
LSIL (+ASC-US) 11 0.68% 
HSIL (+ASC-H) 32 0.19% 

Carcinom 6 0.037% 
Total 16.076 100.0% 

 

Anenii Noi Nefuncțional. Contractează servicii de la IO & CRD? 

Bălți 
 
 

Funcțional 4.5  1   Rezultat 2012 % 

Normal 34.833 82.76% 

Trihomoniaza 349 0.8% 

Endocervicoză 1.149 2.7% 

Inflamații 4.975 11.8% 

AGC -  

LSIL (+ASC-US) 608 1.44% 

HSIL (+ASC-H) 35 0.08% 

Susp. Cr. 148 0.35% 

Carcinom 33 0.07% 

Total 42.130 100.0% 
 

Basarabeasca Nefuncțional. Contractează servicii de la IO & RDC? 

Briceni Nefuncțional din     
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Anexa 6: Completarea cu cadre și rezultatele laboratorului de citologie cervicală 
 

Laboratorul Starea Cito-tehnicieni (cu 
norma întreagă) 

Cito-patologi (cu 
norma întreagă) 

Patologi Specimene/an 

2013 

Cahul     Citologii: 35.128 

Căușeni Funcțional 
 

1  1  1  Rezultat № % 

Normal 12.180 97.61% 

Endocervicoză 154 1.23% 

Inflamații 125 1.00% 

ASC-US ND ND 

AGC ND ND 

ASC-H ND ND 

LSIL -- -- 

HSIL 15 0.12% 

Carcinom 3 0.002% 

Total 12.477 100.0% 
 

Cimișlia Nefuncțional. Contractează servicii de la IO 

Drochia Nefuncțional. Contractează servicii de la CRD 

Edineț 
 

Funcțional 1  1   Rezultat № % 

Normal 14.848 85.6% 
Inflamații 2.387 13.8% 

Endocervicoză 78 0.45% 
ASC-US 17 0.09% 

AGC ND ND 

ASC-H ND ND 

LSIL 5 0.03% 
HSIL 5 0.03% 

Susp. Carc. 11 0.06% 
Carcinom 6 0.03% 

Total 17.357 100.0% 
 

Glodeni Nefuncțional. Contractează servicii de la Bălți 

Leova Nefuncțional. Contractează servicii de la IO & CRD 

Sângerei  Nefuncțional. Contractează servicii de la Bălți 

Soroca 
 

Funcțional 
 
 

1  1   Rezultat № % 

Normal 20.486 81.43% 
Inflamații 2.803 11.14% 

Endocervicoză 1.829 7.27% 
ASC-US ND ND 

AGC ND ND 

ASC-H ND ND 

LSIL 16 0.03% 
HSIL 26 0.08% 

Susp. Carc. - - 
Carcinom 9 0.02% 

Total 25.169 100.0% 
 

Ungheni   Funcțional  
 

1.25  1   Rezultat № % 

Normal 29.070 81.43% 
Inflamații 3.976 11.14% 

Endocervicoză 2.596 7.27% 
ASC-US ND ND 

AGC ND ND 

ASC-H ND ND 

LSIL 10 0.03% 
HSIL 27 0.08% 

Susp. Carc. 11 0.03% 
Carcinom 8 0.02% 

Total 35.698 100.0% 
 

Comrat Nefuncțional     
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Anexa 7: Servicii și echipamente pentru investigarea ulterioară a testelor Papanicolau anormale și 
intervenții chirurgicale de col uterin 
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Chișinău              

Institutul Oncologic   5 D 0 10 7 - 5xDF 1x1990 
3x2007 
1x2010 

5x1979 0 5x1979 

AMT Botanica IO IO 4 D 0 3 1 -  3xDF  3xDF 3xDF 2xDF 

AMT Buiucani IO IO 1 D - 2 1 T 5 
NT 5 
Sp 10 

1xDF 1xDF 0 0 1x1981 

AMT Centru IO IO 2 D - 2  T 32 
NT 8 

2x1989 1xDF 
2x2010 

0 0 1xDF 

AMT Ciocani IO IO 1 D - 2 1 T 5 
NT 5 
Sp 10 

1x1980 
1x2006 

1x2002 0 0 1x1981 

AMT Râșcani IO IO 3 
 

D - 3 0 0 3x1988 
1x2008 
4x2009 

1x1984 
1x1987 
1x2003 
1x2010 

0 0 1x1975 
1x1978 
1x1982 
1x2010 

Nord              

CMF Bălți  IO IO 2 L: 16 
M: 24 

S: 2 

0 0 0 0 0 1x1971 
1x2003 

0 0 0 

CMF Briceni  IO IO 2 D 0 0 0 0 0 1x1998 0 0 1x1984 

Lipcani IO IO 7 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CMF Dondușeni  IO IO 1 ? 30 0 0 0 1xDF 1x2005 0 0 1xDF 

CS Sudarca  
(Dondușeni) 

IO IO 7 D 0 0 0 0 1x2009 1x1998 0 0 1x2009 

CMF Drochia  IO IO 1 D  8 2 T 5 
NT 5 
Sp 2 

 1xDF 0 0 1xDF 

CMF Edineț  IO IO 4 D 0 0 0 0 0 1x2004 0 0 1x1984 

CMF Fălești  IO IO 3       1x2000    

CMF Florești  IO IO 0 L 20 
M 30 
S 20 

0 0 0 0 0 1x2004 0 0 0 

CMF Glodeni  IO IO 2 L 13 
M 46 
S 349 

0 2 2 T 2 
NT 7 

1xDF 
1x2009 

1x1988 
1x2003 

1xDF 0 1xDF 

CMF Ocnița  IO IO 1 L 10 
M 15 
S 10 

0 0 0 0 1x2009 1x2007 
 

0 0 0 

CMF Râșcani  IO IO 1 D 0 0 0 0 1x2003 1x2003 
(NF) 

- - - 

CS Sângerei Noi  IO IO 1 L 10 
M 20 
S 30 

0 0 0 10 0 1x2003 0 0 1x1990 

CMF Soroca  IO IO        1x2005   1xDF 

Centru              

CMF Anenii Noi  IO IO 1 D 0 0 0 0 - 1x2004  0 1xDF 

CMF Călărași  IO IO 2 L: 20 
M: 50 
S: 20 

0 10 10 0 0 3x2003  0 1x1976 

CS Pârljolteni  IO IO 1 L 30 
M 23 
S 12 

0 0 1 0 0 0 0 0 1xDF 
(NF) 

CMF Criuleni  IO IO 0  0 0 0 0 0 1x2004    

CMF Dubăsari  IO IO            

CMF Hâncești  IO IO 1 D 0 0 0 0 0 1x2006 
(NF) 

0 0 - 

CMF Ialoveni  IO IO        1xDF   1xDF 

CMF Nisporeni  IO IO 1 D 0 20 10 0 0 1x2007  0 1xDF 
(NF) 
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Anexa 7: Servicii și echipamente pentru investigarea ulterioară a testelor Papanicolau anormale și 
intervenții chirurgicale de col uterin 
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CMF Orhei  IO IO 1 D 0 0 0 0  1xDF   1xDF 

CS Teleseu  IO IO 1          1xDF 
(NF) 

CMF Rezina  IO IO - -      1x2006 
(NF) 

   

CMF Strășeni  IO IO 2 L: 2 
M: 2 
S: 2 

     1xDF 
 

   

CMF Șoldănești  IO IO            

CMF Telenești  IO IO  -      1xDF    

CMF Ungheni  IO IO 1 D 0 0 0 0 1x2012 1x2000  0 1xDF 
(NF) 

Sud              

CMF Basarabeasca  IO IO 2 L 7 
M 13 

S 3 

0 0 0 0 0 1x1984 
(NF) 
1xDF 

1x1983 0 1x1983 

CMF Cahul  IO IO 1 0 0 0 0 0 0 1x2004  1xDF  

CMF Cantemir  IO IO 1 D 1 0 0 0 1x2003 1x2005 0 0 0 

CMF Căușeni  IO IO 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1xDF 

CMF Cimișlia  IO IO 1 D 0 0 0 0 4 1x2005 0 0 1xDF 

Leova IO IO 1 D 0 0 0 0 0 0 0 0 1x2009 

CMF Ștefan-Vodă  IO IO 3 L 12 
M 15 
S 10 

0 0 0 T 5 
NT 5 
Sp 10 

0 1x2005 1x2011 0 1x2009 

CMF Taraclia  IO IO 2       1x2011    

UTA Găgăuzia              

CMF Comrat  IO IO 1 - 0 0 0 0 1xDF 1x2006 1x1979 0  

CMF Ceadâr-Lunga  IO IO 9 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Copciac IO IO 1 D 0 0 0 0 1xDF 1x1987 0 0 0 

CMF Vulcănești  IO IO 2 D 0 0 0 0 2xDF 1x2005 0 0 0 

          Total: 55 12 4 35 

         ≥2000 32 1 0 4 

        ≥2000NF 3 0 0 0 

        <2000 9 7 0 15 

        DF? 11 4 4 16 

DF - Data de fabricație 
DEC - Electroconizare diatermică 
D - De unică folosință 
L, M, S - Mare, Mediu, Mic 
T, NT, Sp - Dințat, Ne-dințat 
NF - Ne-funcțional 
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Anexa 8: Registrul de screening: cerințe fața fluxul de date  
 
 

Baza de date CNAM  CCPS/Registrul de screening 

Sursa de date Date Expediate către CCPS Acțiunile CCPS Date Ieșire 

 Surse din afara programului 
de screening de col uterin 

 Datele de identificare ale 
tuturor femeilor eligibile pentru 
screening 

 Detalii cu privire la toate AMP și 
clinicile 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 

 Caracterizează populația de 
screening pe zone 

 Caracterizează rețeaua de 
clinici și laboratoare care 
participă la program: 

 Identifică populația de 
screening după zona de 
acoperire a clinicii 

 Calculează performanța ÎCC 
după clinică și angajați 

 Planifică programe EMC 
pentru angajați pe baza 
performanței ÎCC 

 Identifica populația care a 
ramas în afara screeningului 

 Liste lunare ale femeilor care 
urmează să fie supuse 
screeningului de către fiecare 
clinică 

 Statisticile de performanță de ÎCC 
pentru fiecare clinică, laborator și 
membru al personalului 

 Recomandări EMC pentru fiecare 
membru al personalului 

 AMP 
 Citopatologie 
 Colposcopie 
 Histopatologie 

 A se vedea mai jos    Liste lunare ale femeilor care 
urmează să fie supuse 
screeningului: 
- Rechemare de screening în 

regim normal (2 ani) 
- Rechemare scurtă (6 luni) 
- Repetare test Pap (3 luni) 

 Rezultatele testului Papanicolau, 
cu recomandări de intervenții 
ulterioare 

 Listele femeilor: care nu au 
participat la screening, repetare 
teste Papanicolau, re- screening 
sau referire 

 Operaționalizarea mecanismului 
de siguranță pentru a semnala 
discrepanțele de proces pentru a 
fi investigate 

 

  Alte baze de date 

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

 Incidența și mortalitatea din 
cauza cancerului de col uterin 

 Auditul cazurilor de cancer pentru a identifica și rezolva 
problemele funcționării programului  

 Măsurarea performanțelor programului și urmărirea progresului în 
timp 

 Registrul deceselor  Identificarea femeilor de vârstă 
de screening care au decedat 

 Îndepărtarea din baza de date de femeilor eligibile pentru 
screening de col uterin a femeilor care au decedat 

 

AMP 

Date Expediate către CNAM Acțiunile AMP Date Primite de la CCPS 

 Identificarea clinicii 
 Identificarea specialistului (pentru fiecare 

test Papanicolau) 

  

 Femei care au fost supuse screeningului 
 Recoltare satisfăcătoare / nesatisfăcătoare 
 Data ultimei menstruații 
 Tipul probei: col uterin sau fornix vaginal 
 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 au migrat sau nu au 

fost de găsit 

 Identificarea și recrutarea femeilor eligibile 
pentru a fi supuse screeningului 

 Liste lunare ale femeilor care urmează să fie 
supuse screeningului 

 Rechemare la screening în regim normal (2 
ani) 

 Rechemare scurtă (6 luni) 
 Repetare testul Pap (3 luni) 

  Consilierea femeilor cu privire la rezultate și 
la necesitatea de repetare a procedurii în 3 
luni 

 Rezultatul Pap testului - nesatisfăcător, 
repetarea testului Papanicolau în 3 luni 

  Înștiințarea femeilor despre rezultate și 
reamintirea cu privire la rechemare în 2 ani  

 Rezultatul Pap testului – fără anomalii, 
rechemare în regim normal 

  Consilierea femeilor cu privire la rezultate și 
la necesitatea de repetare a procedurii în 6 
luni 

 Rezultatul Pap testului impune un re-
screening în 6 luni 

 Femeile referite la colposcopie sau pentru 
investigații suplimentare la IO 

 Femeile care au fost referite, dar au refuzat 
 Femeile care au migrat din zona de trai 
 Femeile care nu pot fi de găsit 

 Consilierea femeilor cu privire la rezultate și 
investigațiile ulterioare necesare 

 Rezultatele testului Papanicolau care 
necesită referire, cu recomandările referirii și 
detaliile de contact ale citopatologului, 
pentru informații suplimentare, după caz 

 Persoanele referite la colposcopie, care nu s-
au prezentat 

 Persoanele care nu s-au prezentat care 
renunță la investigațiile ulterioare 

 Persoanele care nu s-au prezentat care nu 
sunt de găsit 

 Consilierea pacienților- restanțieri ale 
screeningului cu privire la riscurile cancerului 
de col uterin și încurajarea acestora de a se 
conforma recomandărilor privind 
intervențiile ulterioare 

 Femeile referite pentru investigații 
colposcopie sau suplimentare, care nu au 
participat 

  Permite personalului AMP și managerilor de 
clinici să înțeleagă modul în care 
performanța lor se compară cu standardele 
stabilite, alte clinici și mediile programului la: 
- Identificarea performanței sub-standard, 

 Rapoarte privind ÎCC care compară 
performanța programului, clinicii și 
personalului privind: 
- Recrutarea pentru programul de screening 
- Conformitatea cu invitația de screening 
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Anexa 8: Registrul de screening: cerințe fața fluxul de date  
 

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. 

- Ponderea femeilor rechemate 
- Conformitatea cu invitația de rechemare 

 Timpul de la primirea rezultatelor și: 
- Raportarea rezultatelor/referirea femeilor 
- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare 
- Procentul de screen pozitive  
- Distribuirea rezultatelor citologice 
- Rata de referire pentru intervenții 

ulterioare 
- Conformitatea cu referirile 

 

Citopatologia 
Date Expediate către CNAM Utilizarea datelor Date Primite de la CCPS 

 Identificarea laboratorului 
 Identificarea personalului (pentru fiecare test 

Papanicolau) 
 Tipul specimenului 
 Rezultatele celulelor scuamoase 
 Rezultatele celulelor endocervicale 
 Analize altele decât a celulelor non-cervicale 
 Recomandări de urmat 

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

 Investigarea și rezolvarea notificărilor de 
prevenire a defecțiunilor 

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

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 

 Testele Papanicolau anterioare 
 Data ultimei menstruații 
 Tipul probei: col uterin sau fornix vaginală 
 Aspectul colului uterin 
 Comentarii clinice suplimentare 
 Anunțurile de prevenire a defecțiunilor care 

urmează a fi investigate 
 Rapoarte de ÎCC care compară performanța 

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

până la raportarea rezultatelor 
- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare 
- Procentul de screen pozitive 
- Distribuirea rezultatelor citologice 

 

Colposcopia și chirugia colului uterin 
Date Expediate către CNAM Utilizarea datelor Date Primite de la CCPS 

 Identificarea clinicii 
 Identificarea colposcopistului 
 Adresare conform programării 
 Amploarea leziunii 
 Avizul colposcopic 
 Biopsie efectuată (da/nu) 
 Rezultatul biopsiei 
 Recomandări de urmat 

 Anticiparea programării pacientului și 
inițierea urmăririi pacienților- restanțieri 

 Asigură accesul la rezultatul testului Pap 
referit și informații clinice conexe 

 Investigarea și rezolvarea anunțurilor de 
prevenire a defecțiunilor 

 Permite personalului din colposcopie și 
managerilor de clinică să înțeleagă cum se 
compară performanța lor cu standardele 
stabilite și alte clinici la: 
- Identificarea performanței sub-standard, 

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 referite și data referirii 
 Identificarea clinicii/clinicianului care a emis 

referirea  
 Rezultatul testului Pap referit și/sau 

indicațiile clinice 
 Istoria testului Papanicolau 
 Comentarii clinice suplimentare 
 Rapoarte de ÎCC vizând performanța clinicii 

colposcopice și a personalului: 
- Timpul de la referire la programare 
- Rata de biopsie 
- Ponderea femeilor tratate după detectarea 

CIN1 în cadrul screeningului 
- Ponderea femeilor tratate după detectarea 

în cadrul screeningului ≥CIN2 
- Ponderea femeilor cu histerectomie după 

detectarea CIN în cadrul screeningului 
- Valoarea pozitivă predictivă a referirilor la 

colposcopie 
- Distribuirea rezultatelor histologice 
- Incidența cancerului după tratarea CIN  

 

Histopatologia 
Date Expediate către CNAM Utilizarea datelor Date Primite de la CCPS 

 Caracterul adecvat al specimenului 
 Statutul marginal 
 Rezultatul histologic 
 Recomandările patologului 

 Anticiparea programării pacientului și 
inițierea urmăririi pacienților- restanțieri 

 Asigură accesul la informații clinice necesare 
 Investigarea și rezolvarea anunțurilor de 

prevenire a defecțiunilor 
 Permite personalului și managerilor 

laboratorului să înțeleagă cum se compară 
performanța lor cu standardele stabilite, alte 
laboratoare și mediile programului la: 
- Identificarea performanței sub-standard, 

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 

 Specimenele referite și data referirii 
 Identificarea clinicii/clinicianului care a emis 

referirea 
 Avizul colposcopic și detaliile clinice 
 Rapoarte de ÎCC: 

- Timpul de la primirea probelor la 
raportarea rezultatelor 

- Ponderea rezultatelor nesatisfăcătoare 
- Procentul de screen pozitive 
- Distribuirea rezultatelor histologice 
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Anexa 9: Cerințe minime de raportare a datelor 
Serviciul Date 

AMP - depunerea 
testului 
Papanicolau 67 

 Numele de familie al pacientului 
 Prenumele pacientului 
 Numele de familie al pacientului la naștere și orice nume de familie anterior 
 Adresa pacientului + codul poștal 
 Adresa de corespondență a pacientului (dacă este diferită de adresa înregistrată) 
 Data nașterii a pacientului 
 Numărul poliței de asigurare de sănătate a pacientului 
 Numele instituției, adresa și numărul de înregistrare 
 Numele angajatului și numărul de înregistrare (persoana care a recoltat proba de col uterin) 
 Data ultimei menstruații 
 Tipul probei: col uterin sau fornixul vaginal 
 Aspectul colului uterin: normal, suspicios, sau nu poate fi vizualizat 
 Confirmarea faptului că colul uterin a fost vizualizat complet și a fost recoltată o proba de 360°  
 Rezultatele testului Papanicolau anterioare 
 Comentarii clinice suplimentare 

Citopatologia  Tipul specimenelor 
 Rezultatele celulelor scuamoase 
 Rezultatele celulelor endocervicale 
 Analize altele decât a celulelor non-cervicale 
 Recomandări de urmat 

AMP – referirea la 
colposcopie 

 Indicația referirii: screening citologic anormal; frotiu anormal după colposcopie; col uterin suspect 
clinic; simptome suspecte; altele 

 Citologia de col uterin: fără citologie; negativ (citologie normală); inadecvată; ASC-US, ASC-H; AGUS; 
LSIL, HSIL;? cancer invaziv;? neoplazie glandulară 

Colposcopie și 
chirurgie de col 
uterin

68
 

 Participarea: participat; neparticipat (anulat de către pacient în prealabil; anulate de către pacient în 
aceeași zi; anulat de către clinică; nu a participat - fără un avertisment prealabil; a sosit cu întârziere; a 
plecat fără să fi fost examinat) 

 Amploarea leziunii: ectocervix; se extinde în canalul endocervical (se vede limita superioară); se 
extinde în canalul endocervical (limita superioară nu se vede); se extinde pe vagin 

 Avizul colposcopic: 
- De col uterin: fără col uterin; normal; HPV/inflamator/benign; CIN de grad scăzut; CIN de grad înalt; 

invazie; altele; nu a fost efectuată 
- Vaginal: normal; HPV/inflamator/benign; VaIN de grad scăzut; VaIN de grad înalt; invazie; altele; nu a 

fost efectuată 
 Biopsia: fără biopsie; biopsie prin ciupire (col uterin, vagin); multiple biopsii prin ciupire (col uterin, 

vagin); biopsie prin excizie; biopsie conizată (bucla de diagnosticare) 
 Recomandări de urmat: eliberare; colposcopie ulterioară; tratament; tratare de cancer; altele 
 Metoda de tratament: fără tratament; ablație (coagulare rece, crioterapie, diatermie, laser); excizie 

buclă/cu laser; buclă extinsă; cuțit conic; histerectomie; altele 
 Analgezia: fără analgezie; analgezie locală; anestezie generală 
 Complicații: tehnică hemostatică adițională, necesară în plus față de metoda de tratament; internare 
 Recomandări de urmat: eliberare; colposcopie ulterioară; tratament; tratare de cancer; altele 

Histopatologie 
(biopsie, țesut 
excizat) 

 Caracterul adecvat al biopsiei: satisfăcător; nesatisfăcător 
 Histologia: nesatisfăcătoare / inadecvată; normală (fără HPV sau cervicită); HPV sau cervicită; CIN 1; 

CIN 2; CIN 3; invazivă scuamoasă (Ia1); invazivă scuamoasă (Ia2); invazivă scuamoasă (Ib +); CGIN, 
adenocarcinom invaziv; VaIN 1; VaIN 2; VaIN 3; carcinom vaginal invaziv, 

 Statutul marginal (nu se aplică pentru biopsiile prin ciupire): excizată incomplet la marginea 
endocervicală; complet excizată la marginea endocervicală; stare exciziei nu este specificată; nu se 
aplică 
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Anexa 10: Indicatorii de performanță pentru screeningul de col uterin22 
 Indicatorul Estimarea 

1 Extinderea / acoperirea programului estimată la nivel regional și național No femeilor din grupul țintă 
în zona de calcul   

N
o
 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 

No femei supuse screeningului 
în intervalul de screening 

No femeilor vizate 
care trăiesc în zona de calcul 

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

No femeilor invitate, supuse 
screeningului 

No femei invitate 

4 Ponderea femeilor eligibile rechemate în intervalul de screening No femei rechemate        . 
No femei eligibile pentru 

rechemare 

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

No femei rechemate supuse 
screeningului 

No femei 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 / femeie verificată (include numai testul inițial Papanicolau, nu și 
testele repetate, cum ar fi cele efectuate după testele nesatisfăcătoare sau pentru 
investigațiile ulterioare) 

No teste Pap în acest interval 
No femei supuse screeningului în 

intervalul respectiv 

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

No femeilor care necesită teste 
repetate Papanicolau 

No femei supuse screeningului 

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

No femei care au repetat Pap. 
No femei referite pentru Pap 

repetat 

10 Ponderea femeilor screen pozitive (se calculează pentru programarea inițială la 
screening și programarea rechemată la screening) 

No femei cu Pap pozitiv 
No femei supuse screeningului 

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

No fiecărui diagnostic citologic 
No femei supuse screeningului 

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

No femei referite la colposcopie 
No femei supuse screeningului 

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

No femei trec colposcopia 
No femei referite la colposcopie 

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

N
o
 femei supuse biopsiei 

No femei supuse colposcopiei 

15 Ponderea femeilor tratate după ce screeningul a depistat CIN1 No femei cu CIN1 tratat 
No femei cu CIN1 

16 Ponderea femeilor tratate după ce screeningul a depistat ≥CIN2 
 

N
o
 femei cu CIN2/3 tratat 
No femei cu CIN2/3 

17 Ponderea femeilor supuse histerectomiei după ce screeningul a depistat CIN No femei cu CIN 
supuse histerectomiei 

No femei cu CIN 

18 Valoarea predictivă pozitivă a referirii colposcopice (se calculează în general și 
pentru referirea citologică, programarea inițială la screening, programarea 
rechemată la screening și pentru amploarea CIN) 

No femei cu ≥ CIN1 
No femei referite la colposcopie 

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

No femei cu CIN+ 
No femei supuse screeningului 

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

No femei cu 
cancer după o citologie normală 
No persoane-ani de femei supuse 

screeningului pentru aceeași 
perioadă după o citologie normală 
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