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INIȚIATIVA „SOLIDARI PENTRU SĂNĂTATE”
Combaterea pandemiei COVID-19 și fortificarea sistemelor de sănătate în țările Parteneriatului Estic

348 000 
respiratoare

36 000
halate de izolare

2276
lucrători medicali

P E R S O A N E  I N S T R U I T E  

Asigurarea condițiilor sigure pentru cei din 
prima linia de răspuns la COVID-19
• 1,2 milioane de măști medicale, 16.200 ochelari 
de protecție, 348.000 respiratoare, 330.000 
mănuși și 36.000 halate de protecție livrate.

Fortificarea capacităților specialiștilor 
implicați în măsurile de răspuns
• Distribuirea informațiilor de ultimă oră privind 
măsurile de prevenire și control ale infecțiilor 
pentru lucrătorii medicali din mai mult de 1.500 
de instituții de asistență medicală primară și 67 
de spitale republicane, municipale și raionale.

• 57 de instruiri online organizate și șase 
misiuni tehnice pentru prestatorii de servicii 
din centrele comunitare de sănătate mintală, 
medicii de familie și clinicieni privind 
actualizările la protocolul și tratamentul 
COVID-19, prevenirea și controlul infecțiilor, 
utilizarea echipamentului personal de 
protecție, sănătate mintală, reabilitare și 
îngrijiri la domiciliu.

• 1.469 de lucrători medicali instruiți în 
managementul clinic COVID-19 în cadrul a cinci 
webinare.

Proiectul Uniunii Europene și a Biroului Regional OMS pentru Europa, în valoare de 35,2 milioane de 
euro și cu o durată de 2 ani, este destinat celor șase țări ale Parteneriatului Estic – Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

• 12 instruiri privind prevenirea și controlul 
infecțiilor organizate pentru spitalele 
desemnate COVID-19.

• 6 seminare tematice, inclusiv pentru 250 de 
lucrători medicali în regiunea transnistreană.

• 75 de lucrători medicali instruiți privind 
terapia cu oxigen, prioritară în tratamentul 
copiilor.

• 150 de angajați din departamentele de 
terapie intensivă instruiți privind aplicarea 
managementul clinic COVID-19.
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41
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67
de spitale

Asigurarea serviciilor și echipamentelor 
esențiale pentru pacienți
• 356 concentratoare de oxigen și 210 
pulsoximetre, 34 aparate pentru respirație 
asistată și 41 monitoare pentru pacienți 
distribuite.

• 67 de autoevaluări ale spitalelor realizate cu 
scopul identificării lacunelor în complianța la 
măsurile de prevenire și control al infecțiilor.

Consolidarea laboratoarelor
• 13 laboratoare dotate, sporindu-se 
capacitatea de testare la COVID-19 de la 
câteva sute la circa 3.200 teste pe zi.

• 20 de specialiști de laborator instruiți în 
metodologia de investigație de laborator.

Îmbunătățirea procesului național de 
coordonare, supraveghere și colectare a 
datelor
• Elaborarea și actualizarea Planului național de 
pregătire și răspuns la COVID-19 și elaborarea 
planului de acțiuni pentru implementarea 
Regulamentului Internațional Sanitar.

• Crearea Centrului operativ de coordonare în 
urgențe de sănătate publică pentru o mai bună 
coordonare a răspunsului la COVID-19 și 
asigurarea accesului la date în timp real.   

• Lansarea unui mecanism inovativ IT de 
monitorizare și raportare privind capacitățile 
instituțiilor spitalicești, disponibilitatea 
medicamentelor, monitorizarea și mobilizarea 
resurselor umane.

• Supravegherea infecțiilor respiratorii acute 
în gripă și extinderea testării integrate la 
COVID-19.

• 312 lucrători medicali instruiți în 
supravegherea serologică la COVID-19.

Sporirea complianței publicului la măsurile 
de sănătate 
• 3 runde ale studiului privind 
comportamentele în pandemia COVID-19, 
cunoștințele și perceperea riscului realizate, 
rezultatele fiind aplicate în ajustarea 
acțiunilor de comunicare.

• Campanie de informare privind stigma 
asociată cu COVID-19, ajunsă la 1 milion de 
persoane în trei luni.


