
• 20 specialiști în citologie din cadrul a 5 labo-
ratoare la nivel național au fost capacitați în 
domeniul citopatologiei ginecologice cu sprijinul 
oferit din partea experților internaționali;

• 5 specialiști, medici anatomopatologi din 
cadrul a 5 instituții medicale la nivel național au 
fost capacitați în domeniul histopatologiei gine-
cologice cu sprijinul oferit din partea experților 
internaționali.
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����• Unitatea de Coordonare a Implementării Screening-ului de Col Uterin – creată în cadrul Institutu-

lui Mamei și Copilului, responsabilă pentru implementarea mecanismelor eficiente de coordonare a 

serviciilor medicale parte a  screeningului cervical.  

• Centrul Național de Referire în Colposcopie – creat în cadrul Institutului Mamei și Copilului, oferă 

servicii de colposcopie de calitate pentru femei și cursuri de formare continuă, inclusiv certificare în 

colposcopie pentru specialiștii din domeniu.

• Registrul Screening Cervical  - soluție tehnologică avansată dezvoltată pentru implementarea unui 

program de screening cervical organizat la nivel național. Modulul  permite obținerea datelor în timp real 

despre acoperirea femeilor cu vârsta de 25-61 de ani cu servicii de screening de col uterin și moni-

torizarea stărilor de sănătate. Registrul facilitează, de asemenea, elaborarea politicilor și luarea deci-

ziilor bazate pe dovezi privind prevenirea și controlul cancerului de col uterin la nivel național. 

• Evaluare realizată a corespunderii prestării de către instituțiile de Asistență Medicală Primară, labora-

toarele de citologie și histologie și oficiile de colposcopie a serviciilor de screening cervical cu preveder-

ile Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova.
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Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

Asociația Internațională privind Prevenirea Cancerului de Col Uterin (ICCPA)

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României (RoAid)

Ambasada Japoniei în Republica Moldova
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• Curriculum elaborat și integrat în cadrul programului de educație al instituțiilor de învățămînt 
medical pentru instruirea în domeniul screening-ului cervical (medicina de familie, citologie, histo-
patologie și colposcopie);

• Curriculum în colposcopie acreditat la nivel internațional în noiembrie 2020 de către Federația 
Europeană de Colposcopie pentru o perioadă de trei ani.

• 5 ginecologi certificați internațional în domeniul colposcopiei:

         4 ginecologi certificați internațional în cadrul Programului regional UNFPA / IFCPC / IARC pentru 
colposcopie și prevenirea cancerului de col uterin (Lyon, Franța);

         1 reprezentant al Departamentului Obstetrică și Ginecologie din cadrul Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” instruit și certificat internațional în colposcopie (St. Mary Hospi-
tal, Birmingham, Marea Britanie);

• 1 reprezentant al Departamentului Morfopatologie din cadrul Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „N. Testemitanu” instruit în domeniul citopatologiei cervicale (South West Regional 
Cytology Training Centre, Bristol, Marea Britanie);

• 10 specialiști din cadrul instituțiilor de 
învățământ medical, inclusiv 3 din stânga 
Nistrului, au fost instruiți în calitate de formato-
ri naționali de către experții irlandezi din cadrul 
CervicalCheck în domeniul screening-ului 
cervical în Republica Moldova;
• 250 specialiști din cadrul Asistenței Medi-
cale Primare din Republica Moldova și 75 spe-
cialiști medicali din stânga Nistrului au fost 
instruiți în cadrul cursurilor teoretice și practice 
în domeniul serviciilor de screening cervical în 
conformitate cu recomandările internaționale.

Citologie al Centrului Republican de Diagnosticare 
Medicală; 
•  Dotarea cu echipament modern de colposcopie 
a Centrului Național de Referire în Colposcopie, 
creat în cadrul Institutului Mamei și Copilului;
• Dotarea tuturor instituțiilor de învățământ medi-
cal din Republica Moldova cu simulatoare pentru 
formarea deprinderilor practice de examinare 
ginecologică, inclusiv pentru formarea abilităților 
personalului  medical de colectare corectă a testu-
lui citologic; 

• Standardul de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical 
în Republica Moldova –  elaborat în conformitate cu cele mai recente reco-
mandări internaționale și aprobat de Ministerul Sănătății, destinat tuturor 
prestatorilor de servicii de sănătate implicați în prestarea serviciilor de 
screening cervical. 

• Cost re-estimat pentru investigația citopatologică (Pap-test convențional) 
a frotiului cervico-vaginal în cadrul screening-ului cancerului de col uterin și 
considerat în prezent în actele normative privind oferirea serviciilor de 
screening cervical.

Realizarea campaniei naționale pentru prevenirea cancerului de 
col uterin „Păstrează sănătatea! Fă testul citologic”, inclusiv și în 
timpul pandemiei COVID-19 cu sloganul „Sănătatea femeii este 
importantă și în timp de pandemie!”
• Crearea paginii web dedicate reflectării subiectelor legate de 
serviciile de screening cervical în contextul prevenirii cancerului 
de col uterin: www.paptest.md
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• Organizarea studiului KAP (baseline/2018 și post-intervenție/2020) pentru evaluarea progresului 
îmbunătățirii cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind prevenirea cancerului de col uterin în 
Republica Moldova. 

• Dotarea cu echipament medical performant a Laboratorului de Histopatologie al Institutului Mamei 
și Copilului, Departamentului de Morfopatologie al Spitalului Clinic Republican și Laboratorului de 
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