
Ziua Mondială a Diabetului 

 

Dreptul la un viitor 
sănătos 



Dovezi IDF  

• Femeile cu diabet au nevoie de acces echitabil la 

medicație esențială, screening, îngrijire și educație 

pentru a-și gestiona diabetul  

 

• Femeile cu DZ1  - risc crescut de avort spontan sau copil 

cu malformații 

 

• Femeile cu DZ2 – de 10 ori mai expuse la boală 

coronariană  

 

 



Statistici-cheie. Lume 

 199 mln femei cu DZ  

    (313 milioane – 2040) 

 2/5 femei cu DZ - vârstă reproductivă  

    (60 milioane femei) 

 2,1 mln decese pe an – femei cu DZ 

 1/7 nașteri – DZG 

 50% femei cu DZG  -  DZ2 peste 5-10 ani  

 50% DZG - sub 30 ani (țări sărace) 

 



 

Statistici-cheie. Moldova 

 
 50.000 femei cu DZ  
     (50% din 96.000 total DZ) 

 20.000 femei cu DZ - vârstă reproductivă 
    (2/5 sau 40%) 

 >4.800 femei/fete DZ1 

   (50% din 9.600 DZ1) 

 5.340 nașteri cu DZG  
     (1/7 din 37.394 nașteri/an în 2016) 

  9.800 femei DZ2 

 50 nașteri anual (2001-2005) 

 



 

 

Produse & servicii îngrijire a diabetului.  

Pachet de bază 

 • Medicație esențială – insulină 

    PCN-33: Insulină umană sau analogi de insulină    

 

    Tehnologii administrare insulină 

     Seringi? Ace? Penuri? Pompe? 

 

• Educație terapeutică 

    Standarde de calitate? Profesioniști? 

 

• Tehnologii monitorizare glicemie  

     invazive (glucometru) 

     neinvazive (sistem monitorizare continuă - senzori) 



 

Reglementări. Accesul la analogi de insulină 

 
Obiectivul PND 2011-2015 : 70% pacienți - analogi de insulină  

 2016      9% sau 1350 pacienți AI  

<2013     50%  PND & 50% PMD  

>2013     1x 3 luni, buget de stat prin Comisia SCR sau SCRC  

(Ord MS nr.750 din 26.06.2013 Tratament compensat insulină & Ord.MS nr. 99 din 

15.02.2011 Tratament costisitor) 

2016      1x lună,  AI prin AMP 

(Ord. MS 97/85  din 22.02.2016 abrogat 

2016      1x 2 luni, AI prin AMP, prioritate copiii  

(Ord. MS nr.610 din 25.07.2016) 

2017      Achiziții AI prin PNUD, baza - consum istoric (comisii) - cu 

24% mai puțin 

 



 

 

Criterii selectare pacienți - Analogi de insulină 

 
Pacienți instruiți:  

 Copii cu DZ1 (0-18 ani) 

 Pacienți cu hipoglicemii frecvente, cu DZ1 sau DZ2 

 Tineri cu DZ1, cu debut în copilărie sau adolescență, 

tratat anterior cu AI  

 Elevi, studenți (>18 ani) și încadrați în câmpul  muncii 

 Pacienți cu DZ2 insulinotratat, dezechilibrat 

 



 
Dacă ești pacient nou… Acte - Comisia SCR sau IMC  

 

 Cerere semnată 

 Trimitere F027e (endocrinolog) cu argumentare 

 Fișa medicală de ambulatoriu  F025e + HbA1c & profil 

glicemic 6 luni 

 Caiet de autocontrol 

 Copia BI + viza reședință 

 Copia poliței de asigurare medicală 

 



 
Comisia SCR sau IMC – CMC pacienți tratament 

costisitor  
 

- extras din fișa medicală (F027e) 

- AI recomandat 

- schema de tratament și doza 

- durata tratamentului. 

 



 

 

Acces la insulina umană – cartuș & stilou preumplut 

(compensate) 

 Copii     Comisia IMC 

<2016    Adulți – CMC   

 (Ord. MS 750 din  26.06.2013 Tratament compensat cu insulină) 

>2016  Adulți – Comisia SCR sau IMC, în limitele mijloacelor 
financiare FAOAM  

 

(Lista medicamentelor compensate din FAOAM pentru tratamentul de 
susţinere (de durată) în condiţii de ambulator - Conform deciziei 
Comisiei specializate a Ministerului Sănătăţii, în limitele cantitative 
anuale aprobate şi în limitele mijloacelor financiare a FAOAM destinate 
capitolului dat) 

 

Ordinul MS şi CNAM nr. 492/139A din 22.04.2013 & Ord. MS şi CNAM Nr. 
562/299-A din 30.06.2017. 

 



 

Criterii – insulină umană cartuș 

 

 pacienţii cu DZ din copilărie (după împlinirea vîrstei de 

18 ani) 

 studenţii 

 pacienţii cu cecitate 

 pacienţii integraţi în cîmpul muncii 

 



 

 

Provocări. Acces produse specifice diabet 

  AI, disponibilitate stoc 

 IU cartuș + Pen 1un. 

 Pen 0,5 un (copii 0-12 ani) 

 AI cartuș (copii 0-12 ani) 

 Ace 4, 5 mm (copii, adulți scunzi) 

 Ace 6, 8 mm (4,5-5,1 lei x 1 buc) 

 Teste glicemie (4,5-5,5 lei x 1 buc) 

 CGM (300 euro kit start +120 euro lunar) 

 Pompă (1600 euro + 200 euro lunar) 
 



Recomandări – autorități 

• Aprobare PND 2017-2021 

• Registru național de diabet 

• Analogi de insulină – compensate 

• Standarde de calitate Educație terapeutică 

• Teste glicemie asigurate 

• Reprezentant pacient – comisia Endo a MSMPS 

• Transpunere Ghiduri clinice internaționale la nivel 

național (PCN 33, Diabet & sarcina, DZ complicat) 


