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Sumarul prezentării

- Prezentarea problemelor prioritare de sănătate și 
dezvoltare cu care se confruntă adolescenții la etapa 
actuală în Republica Moldova

-Rewiul factorilor determinanți  ai sănătății și 
dezvoltării adolescenților

-Acțiunile strategice orientate spre asigurarea 
sănătății și potențialului de dezvoltare  a 
adolescenților 



Proporția adolescenților în structura populației generale este în proces de 
descreștere, constituind în 2014 doar 12%.
Totodată impactul stării de sănătate  a adolescenților asupra calitățiii vieții ulterioare 
crește.
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Dezvoltarea Potențialul social

•intelectual

•de muncă

•reproductiv

•cultural

•politic

•fizică

•pubertară

•psiho-sexuală

•psihică

•socială

Valoarea socială a adolescenților
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Rata mortalității generale printre adolescenți, 
(la 100000 populație de 15-19 ani, 2012), 
Republica Moldova în context est-european

*http://www.transmonee.org/Downloads/EN/2014/TM%202014_EN.xls,

Cu toate că mortalitatea generală printre adolescenți are nivelul scăzut în 
comparație cu alte grupuri de vîrstă în Republica Moldova, acest indicator este 
unul dintre cele mai mari în Europa de Est
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*http://www.transmonee.org/Downloads/EN/2014/TM%202014_EN.xls,

Rata mortalității la adolescenți  a sporit  din cauze evitabile,  
cum ar fi accidentele, intoxicațiile, suicidul și este semnificativ 
mai mare printre băieți
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Rata nașterilor la adolescente,
(la 1000 femei de 15-19 ani, 2012), 
Republica Moldova în context est-european

*http://www.transmonee.org/Downloads/EN/2014/TM%202014_EN.xls,
-NB! Last available data for Albania are for 2011, for Uzbekistan for 2010, for Turkmenistan for 2006

** DHS Survey 2012, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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Rata avorturilor la adolescente, 
(la 1000 femei de 15-19 ani, 2012), 
Republica Moldova în context est- european
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Incidența prin ITS (sifilis și gonoree) la adoelscenții de 
15-19 ani  (la 100000 populație de vîrsta respectivă), 2012 

*http://www.transmonee.org/Downloads/EN/2014/TM%202014_EN.xls,
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Incidența cu HIV, Republica Moldova, 2001-2012
(la 100000 populație)

Incidenta HIV/SIDA printre populatia in virsta de 15-24 ani Incidenta HIV/SIDA, total

Sursa: Biroul Național de statistică RM, www.statistica.md

http://www.statistica.md/�
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Indicile masa corpolal la adolescentii de 15-19 
ani în Republica Moldova, 2012

<18,5 18,6-24,9 25-29.9 30-34.9 >35

Circa o pătrime din 
adolescenții de 15-19 
ani din Republica 
Moldova  au IMC  
abnormal:
-13 %  subponderal
- 12% supraponederal

Sursa: Studiu KAP Sănătatea și dezvoltarea adolescenților, Asociația 
Sănătate p-u tineri, 2012



Comportamentele de risc pentru sănătate printre 
adolescenților în Republica Moldova

•Fiecare al unsprezecelea  adolescent (10-19 ani) a indicat că fumează în 
prezent.

•72% de adolescenți de 10-19 ani au indicat ca au experință de utilizare a 
alcoolului, iar 11,4% - ulilizeză băutuiri alcoolice 1-2 ori in lună și mai frecvent

•11%  de adolescenți  de 10-19 ani au indicat că li s-a propus să utilizeze droguri   
(6% - în discotecă, 5% - în stradă, 2%- la școală și 1%- acasă) și 3%  dintre 
adolescenți  - le utilizează.

•36% de adolescenti de 15-19 ani au indicat in 2013 ca au relații sexuale (28% in 
2012).

•Numai jumătate dintre adolescentii sexual-activi de 10-19 ani au folosit 
consistent prezervativul în decursul ultimului an, iar circa 20%  - nu utilizează nici  
o metodă de contracepție în practica curentă

Studiu KAP Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților, 2012, Asociația Sănătate pentru Tineri



Determinanții sănătății adolescenților

•Mai mult de 1/з adolescenți locuiesc fără unul sau ambii 
părinti (MPSFC)

•87 % adolescenții de  11-15 ani și 62% 16-18 ani sunt implicați 
în procesul de învățămînt. Subiectele legate de formarea 
deprinderilor de viață sunt incluse doar parțial in curricula
obligatorie a instituțiilor de învățămînt (ME)

• ~15% adolescenți anual au acces la servicii de sănătate 
prietenoase tinerilor (Ministerul Sănătății) în 2013 în 
comparație c circa 5% în 2011



Acțiuni strategice implementate în Republica Moldova pentru 
ameliorarea sănătății adolescenților

POLITICI 
STRATEGICE

INFORMAȚII 
STRATEGICESERVICII 

DEZVOLTATE

COLABORARE 
INTERSECTORIALĂ



POLITICI 
STRATEGICE

Legea privind sănătatea reproducerii
Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
Politica Naţională de Sănătate, 2007-2024
Strategia Naţională a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015

Conceptul Național al SSPT (aprobat de Colegiul MS, 2005)

Standardele de Calitate a SSPT (aprobate de MS in 2009)

Programul unic de asigurări obligatorii de asistență 
medicală, 

Ordinul MS nr. 956 din 13.12.2011 Privind extinderea 
serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel naţional

Ordinul nr.868 din 31.07.2013 cu privire la normele de 
activitate ale CSPT

Strategia în Sănătatea și Dezvoltarea 
Copiilor și Adolescenților, 2015-20120, 
draft spre aprobare



INFORMAȚII 
STRATEGICE

Studii epidemiologice/comportamentale
•Sănătatea și Dezvoltarea Tinerilor, Studiu CAP de bază, 2003, 
UNICEF, SPT
•Studiu MARA, 2007 (UNICEF)
•Studiile de supraveghere a infecției HIV printre tineri, 2006, 2008, 
2010, 2012 (UNAIDS, CNSP)
•Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților, Studiu CAP, 2003, SPT

•Aderarea la rețeaua HBSC –datele 
prelimiare disponibele p-u anul 2014
Statistici demografice și medicale (in mare parte nu sunt 
dezagregate pe vîrstă)

Studii de evaluare a accesului la servicii de sănătate:  Studiu de 
bază de evaluare a calității SSPT, 2009 (OMS)
•Studiu de cartografiere a SSȘ , 2011, UNFPA
•Studiu de bază de acoperire cu SSPT, 2012, SPT
•Studiu de analiza economică a CSPT, 2012-2013, UNICEF, CSRGM



SERVICII 
DEZVOLTATE

FORMAREA REȚELEI SSPT
2001-2002 – 3 CSPT pilot, cu suportul UNICEF
2005 – crearea rețelei a 12 CSPT, cu suportul GF&WB și UNICEF
2007  - toate CSPT integrate în sistemul public de sănătate, ca 
subdiviziuni a IMSP la baza cărora au fost create
2008 – CSPT au inceput sa fie finanțate de CNAM
2011- a fost inițiat procesul de extindere SSPT – in 2012 de către CNAM 
au fost contrate 28 CSPT, iar in 2013 – 36 de CSPT, in 2014 – 38 de CSPT

FORMAREA CAPACITĂ ȚILOR UMANE:
- Treninguri
-Revizuirea curriculei (USMF ”N.Testimi țanu, 
CNMF) – cursul în Sănătatea Adolescenților inclus 
în curicula de perfecționare.
-Ghiduri (PO, AISA, Promovarea Sănătă ții și Dezvoltării Adolescenților 
etc.)



COLABORARE 
INTERSECTORIALĂ

Reorganizarea Serviciul de 
Sănătate în Școli
Instruirea persoanelor de resurse in scoli , 
inceput 2012, 16 raioane (Generație Sănătoasă)

Pilotarea programului ajustat promovarea 
sănătății elevilor in cadrul cursului de educație 
civică, 2013, ME, NEOVITA

Peer programe, UNFPA, SPFM



Concluzii

Sănătatea adolescenților trebuie sa fie în continuare abordată 
ca o problema prioritară a sănătății publice

Sporirea accesului adolescenților la informații corecte referitor 
la propria sănătate și servicii calitative de sănătate în domeniu 
trebuie să fie susținute ca intervenții cheie durabile pentru a 
ameliora sănătatea și potențialul de dezvoltare a adoelscenților

Este stringent necesar de a fortifica eforturile în colaborarea 
intersectorială pentru a asigura mediul protector de dezvoltare 
si sănătate a adolescenților


	Problemele  actuale în sănătatea  și dezvoltarea adolescenților din Republica Moldova,�
	Sumarul  prezentării
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Comportamentele de risc pentru sănătate printre adolescenților în Republica Moldova�
	Determinanții sănătății adolescenților
	Acțiuni strategice implementate în Republica Moldova pentru ameliorarea sănătății  adolescenților�
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Concluzii

