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Sumarul prezentării

• Nevoia de colaborare

• Strategii de colaborare

• Provocări și lecții învățate



Problemele prioritare de sănătate şi dezvoltare 
ale tinerilor

Serviciile de sănătate pritenoase tinerilor vor contribui esenţial 
la rezolvarea următarelor probleme prioritare de sănătate şi 
dezvoltare ale tinerilor:

• ITS/HIV/SIDA
• Sarcina precoce
• Probleme de sănătate mentală in rezultatul abuzului de 

substante (alcoolism, narcomanie)
• Tulburări psiho-emotionale şi de personalitate
• Probleme de sănătate in rezultatul violentei
• Dereglări de nutriţie, în special a malnutritia (I,Fe)  
• Tulburări de dezvoltare pubertara 



Evoluția CSPT în Moldova

2001-2002 - 3 
CSPT pilot, cu 

suportul 
UNICEF

2005 –
crearea a 12 

CSPT cu 
suportul FG, 

BM și UNICEF

2007 – toate 
CSPT sunt 

integrate în 
sistemul de 

sănătate

2011 – a fost 
inițiat 

procesul de 
extindere a 

SSPT

2014  - 37 
CSPT sunt 

contractate de 
CNAM



CADRUL DE POLITICI

• Colaborarea intersectorială- Una din acțiunile 
strategice ale sistemului de sănătate 

• Plan intersectorial raional
• Cadru raional de referire

• Strategia națională în sănătatea și dezvoltarea 
copilului



Dezvoltarea capacităților 
profesioniștilor

• 1100 persoane-resursă instruite în 
promovarea sănătății și dezvoltării 
adolescenților – 16 raioane

• 2400 medici și asistente medicale – 16 raioane
• Strategie de învățare colaborativă elaborată și 

aplicată în 16 raioane



Studii și cercetări

• Studiul CAP 2012
• Studiul HBSC  2014-2015



Resurse
• 2 Ghiduri pentru profesioniști
• 2 pagini web- sspt.md,  neovita.md, teenslive.info



Provocări

• Suport pentru revizuirea curriculei la educația 
civică.

• Mecanism integrat de referire
• Extinderea altor sectoare în promovarea 

sănătății adolescenților
• Programul de voluntariat



Report OMS

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section6/page3/quality-&-coverage.html



Vă mulțumesc pentru atenție
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