Serviciul oncologic - În Republica Moldova în anul 2012 au fost luaţi la
evidenţă 8204 pacienţi primari depistaţi cu tumori maligne, indicii morbidităţii
constituind 230,5‰, iar indicii mortalităţii 161,1‰, fiind înregistrate 5 734
decese.Aceşti indici au rămas practic la nivelul anilor precedenţi.
În structură generală a morbidităţii oncologice nu s-au produs schimbări
esenţiale faţă de 2011. Cancerul colorectal a fost depistat cel mai frecvent şi s-a
situat pe I loc cu 12,2 % - 1004 pacienţi (a. 2011 - 12,6 % - 1015 cazuri), pe locul
II cancerul glandei mamare cu 10,6 % - 871 paciente (a. 2011 - 11,1 % - 895
cazuri), pe locul III s-a situat cancerul pulmonar cu 10,2 % - 836 pacienţi (a. 2011 11,1% - 893 cazuri), pe locul IV- cancerul pielii cu 10,1 % - 828 pacienţi (a. 2011 9,7% - 784 cazuri), apoi urmează hemoblastozele (locul V) - cu 6,3% - 516
pacienţi (a. 2011 - 6,0 % - 488 cazuri), cancerul gastric (locul VI ) - cu 5,9% - 484
pacienţi (a. 2011- 5,4% - 437 cazuri).
Aceste localizări în ansamblu alcătuiesc circa 55,3 % şi constituie grupul de
patologii oncologice cel mai frecvent depistate la populaţia republicii.
Un rol deosebit de important în diagnosticul, tratamentul şi reabilitarea
bolnavilor oncologici revine depistării precoce a tumorilor maligne care în anul
2012 a constituit 37,9 % faţă de 34,3 % în 2011, sau a crescut cu 3,6 %.
La rândul său depistarea tardivă a procesului malign în anul 2012 a constituit –
25,3% (a.2011–25,8%), reprezentînd astfel o tendinţă spre scădere.
În CCD au fost efectuate 167.411 vizite în comparaţie cu 156.510 în anul 2011,
sau cu 10901(6,5%) mai mult. 150521 pacienţi consultaţi în CCD (90 % din
numărul total de consultaţii) deţineau Poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală. Au fost înregistrate 39.503 (25%) consultaţii primare, celelalte 127.908
(75%) fiind adresări repetate. Din numărul total de vizite primare, 25 % au
constituit patologiile oncologice maligne, 58,2% - tumorile benigne şi numai
16,8% - patologii neoncologice.
În secţiile de laboratoare au fost efectuate 713.852 investigaţii (a.2011 –
714.119), inclusiv 38.120 (a.2011 – 36.029) în laboratorul imunogenetic. În
laboratorul morfologic s-au realizat 104.361 investigaţii histologice (a.2011 –
99.184) şi 110.345 (a.2011 – 110.415) – citologice. Printre analizele citologice,
43% au fost efectuate cu scop de diagnostic şi celelalte 57% - cu ţel profilactic.
În laboratorul Medicină Nucleară au fost efectuate 1918 investigaţii,
majoritatea (60%) fiind reprezentate prin scintigrafia scheletului.
Activitatea curativă a staţionarului IMSP Institutului Oncologic în anul 2012 sa desfăşurat pe 950 paturi, inclusiv 445 în sectorul chirurgie oncologică şi 505 în
sectorul terapie oncologică.
În total în IMSP IO au fost trataţi în anul 2012 – 38298 pacienţi, inclusiv –
24431 (63,8 %) în staţionar 24/24 ore, 13867 (36,2 %) – în staţionarul de zi, din ei
1038 (7,4 %) în staţionarul de zi al staţionarului şi 12829 (92,6 %) în staţionarul de
zi al Centrului Consultativ Diagnostic. În total au fost trataţi în condiţii spitaliceşti
24431(anul 2011-24021) pacienţi, inclusiv 14751 în sectorul terapeutic şi 9680 în
sectorul chirurgical. Din numărul total de 14751 care au primit terapie oncologică
antitumorală 7373 (54,1%)pacienţi tratat în 3 secţii chimioterapie, 4005 – (27,1%)
– în 3 secţii hematologie şi 2772 (18,8%) – în 4 secţii radioterapie.

Pentru anul 2012 au fost contractate cu CNAM 22338 cazuri pentru tratament
spitalicesc. În realitate au fost trataţi 21710 bolnavi asiguraţi.
Pe parcursul anului 2012 patul a funcţionat 314 (anul 2011 - 320) zile (276 în
chirurgie şi 348 în terapie). Rulajul patului a constituit 26,4 (anul 2010 - 25,2),
inclusiv 22,6 în chirurgie şi 29,7 în terapie. Durata de tratament în condiţii
spitaliceşti a fost în mediu 12,0 (anul 2011 - 12,4) zile (12,8 zile în chirurgie şi
12,0 zile în terapie).
Majoritatea pacienţilor trataţi în staţionar 24/24 ore (82,2 %) au fost cu tumori
maligne, 7,9 % - cu stări precanceroase, 8,7 % - cu tumori benigne şi numai 1,2 %
cu maladii neoncologice. Pacienţii neoncologici au fost internaţi pentru diagnostic
diferenţial fiind transportaţi direct în secţia internare a IO în stare gravă.
În sectorul chirurgie în anul 2012 s-au tratat 9680 pacienţi (anul 2011 – 9553
bolnavi). Au fost externaţi 9591 bolnavi (anul 2011 - 9437).
Lucrul patului în mediu a scăzut de la 280 zile în anul 2011 la 276,5 în anul
2012.
Rulajul patului a crescut de la 21,7 în anul 2011 la 22,6 în anul 2012.
Aflarea medie a pacientului în pat a scăzut - 12,8 zile în anul 2012 faţă de13,2
zile în anul 2011. Durata de internare preoperatorie a rămas constantă 4,1 zile în
anul 2012 şi 4,1 zile în anul 2011.
Numărul pacienţilor operaţi a rămas practic neschimbat –8513 în anul 2011 şi
8508 în anul 2012.
Numărul intervenţiilor chirurgicale constituie în anul 2011 –9077, în anul 2012
- 8961. Activitatea chirurgicală în anul 2012 a constituit 88,7% (anul 2011 –
90,2%). Mortalitatea postoperatorie în anul 2012 a constituit 0,5% în comparaţie
cu 0,8% în anul 2011.
Din numărul total de 1025 pacienţi trataţi în staţionarul de zi al secţiilor
terapeutice, 493 (48,1 %) au primit tratament specific medicamentos în secţiile
chimioterapie, 253 (24,7 %) – tratament radioterapic şi 279 (27,2 %) au fost trataţi
medicamentos în secţiile hematologie.
Din numărul total de 12829 pacienţi, trataţi în staţionarul de zi al Centrului
Consultativ Diagnostic, 11490 (89,6 %) au primit tratament specific chimioterapic
şi hormonoterapic pentru tumori maligne solide şi terapie medicamentoasă pentru
maladii hematologice, iar la 1339 pacienţi (10,4%) au fost efectuate intervenţii
chirurgicale cu anestezie locală inclusiv la 366 (27%) au fost efectuate rezecţii
sectorale ale glandelor mamare pentru patologii oncologice benigne.
8 echipe mobile consultative formate din specialiştii IMSP IO în anul 2012 au
activat în mun. Chişinău şi raioanele republicii. Pentru ridicarea nivelului
profesional al lucrătorilor medicali în problemele oncologiei în aceste localităţii au
fost petrecute 12 seminare cu tematica «problemele depistării precoce a
cancerului». Au fost consultaţi peste 1500 pacienţi, din care 259 cu suspiciune la
procesul malign, direcţionaţi către Institutul Oncologic pentru investigaţii.

