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Deși este bine organizată și generoasă, 
asistența medicală limitată pe care o poate 
oferi Moldova face din această țară un loc 
de tranzit pentru ucrainenii care trăiesc 
cu o boală rară

La momentul redactării acestui articol,  UNHCR estimează că 6,5 milioane de 

ucraineni au părăsit țara ca urmare a războiului și locuiesc în special în statele vecine 

ale țării. Cu toate că propria populație se ridică la doar puțin peste 4 milioane de 

oameni, Republica Moldova se numără printre cele 5 principale gazde ale ucrainenilor 

care și-au părăsit țara – aceștia au acceptat peste 400 000 de persoane care au fugit 

din calea războiului. Aproape 3/4 dintre aceștia au părăsit țara la scurt timp după (spre 

Ucraina și România sau spre vest), restul de 100 000 de ucraineni locuind încă în 

Moldova.


După cum reiese din cifrele citate, aproximativ 75% dintre cei care intră în Moldova din 

Ucraina tranzitează către alte țări europene. Acesta reprezintă un număr substanțial de 

oameni pentru o țară care are resurse limitate. Marea majoritate a ucrainenilor care 

rămân în Moldova provin din cele mai apropiate regiuni de la granița cu Ucraina: 

.


Această sosire fără precedent a persoanelor care au fugit din calea războiului a avut 

un impact puternic asupra statului, de la economie și servicii sociale, până la 

capacitatea de a furniza asistență medicală.

UNHCR

Odesa, Mykolaiv și Herson
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https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://reliefweb.int/report/moldova/updated-displacement-survey-ukrainian-refugees-and-third-country-nationals


3



Sprijin acordat 
ucrainenilor care 
trăiesc cu o boală 
rară în Moldova

Încă din primele zile în care ucrainenii au început să fugă din calea războiului, 
conducerea Republicii Moldova și-a anunțat deschiderea de a accepta și sprijini 
cât de mulți refugiați este necesar, iar societatea în general a arătat un sprijin 
incredibil pentru populația afectată
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Va contribui la susținerea cheltuielilor  

de călătorie pentru familiile  

ucrainene și pentru personalul  

și voluntarii care le ajută


Va facilita accesul  

la terapeuți vorbitori  

de ucraineană 


Va oferi locuințe pe termen  

scurt familiilor vulnerabile  

printr-un parteneriat între  

EURORDIS și Airbnb.org
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https://www.eurordis.org/ukraineresources/rarebnb


Probleme restante  
cu prioritate ridicată
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1
Capacitatea insuficientă  

a sistemului de sănătate din 

Republica Moldova și lipsa 

resurselor cu care pacienții cu 

boli rare să fie sprijiniți cu servicii 

terapeutice

2
Locuințe adaptate, transport 

public și accesibilitate pentru 

persoanele cu mobilitate redusă

3
Lipsa de medicamente, 

dispozitive medicale și 

alimentație specializată (de 

exemplu, alimente fără gluten)

4
Capacitate redusă de  

a diagnostica boli rare

5
Sprijin psihologic pentru refugiații 

ucraineni care trăiesc cu o boală 

rară și pentru familiile și îngrijitorii 

acestora



Am avut cereri de la refugiați care necesită terapie. Avem un centru de zi 

pentru copii cu boli rare și autism, așa că au solicitat terapii. Din păcate, nu 

avem această posibilitate pentru că nu ne putem permite din punct de vedere 

financiar

Organizația pacienților din Moldova

Terapiile sunt foarte scumpe, avem doar câțiva specialiști. Și formare este 

foarte costisitor; este nevoie de mult efort pentru a identifica oameni și de 

timp pentru a-i forma […] Și, desigur, avem nevoie de fonduri pentru  

a acoperi cheltuielile

Organizația pacienților din Moldova

Părinții din Republica Moldova trebuie să plătească pentru aceasta [terapie] 

și este destul de costisitoare. Și avem nevoie de bani pentru a acoperi 

salariile personalului, pentru cei care fac ore suplimentare

Organizația pacienților din Moldova

Am avut boli genetice rare pe care nu le-am mai întâlnit până acum – le-am 

văzut pentru prima dată la refugiații din Ucraina [...] Nu avem terapii 

specializate pentru [această afecțiune]

Divizia de sănătate publică din Moldova
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O mare parte din familiile cu dizabilități […] au decis să plece în alte țări 

capabile să le ofere mai mult sprijin. […] Centrele de plasament temporar nu 

sunt adaptate din punct de vedere fizic, nu avem transport în comun adaptat 

nevoilor pacienților care suferă de boli rare și care au dizabilități astfel încât 

aceștia să se poată prezenta la medic sau să acceseze serviciile de sănătate

Organizația pacienților din Moldova

Există echipamente speciale pentru copiii cu boli genetice rare. La noi în țară 

nu se produc astfel de dispozitive. Se pot cumpăra dispozitive la mâna a 

doua, și ar trebui să avem unele dispozitive chiar și așa (la mâna a doua)

Divizia de sănătate publică din Moldova

Republica Moldova nu are consumabile pentru a începe diagnosticarea 

oamenilor. Am determinat prețul consumabilelor și încercăm să găsim 

fondurile […] Aceasta va fi o nevoie și pentru cetățenii Republicii Moldova

Organizația pacienților din Moldova

Nu avem capacitate de diagnosticare în ceea ce privește cunoștințele în 

domeniul geneticii rare [a bolilor] –  există un decalaj mare

Divizia de sănătate publică din Moldova
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Organizațiile non-guvernamentale,  
grupurile de pacienți și entitățile publice 
care contribuie la acest raport

Credite foto: unsplash.com, pexels.com 

EURORDIS se mândrește cu faptul că designul acestui document a fost realizat de profesioniști ucrainieni:  

Alona Bululukova, Harkiv


