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CARTE DE VIZITĂ „LOW VISION” 
 
Asociația Obștească Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW 
VISION” își desfășoară activitatea din 29 aprilie 2009, grație suportului şi asistenței tehnice oferite de 
Organizația de Caritate „Hjelp Moldova” din Norvegia.  
 
Din 01 aprilie, 2017, o parte din serviciile Centrului „LOW VISION” au fost contractate de către Compania 
Națională de Asigurări în Medicină.  
Misiunea Centrului se axează pe acordarea serviciilor de reabilitare medico-socială persoanelor cu vedere 
slabă din Republica Moldova.  
 
Obiectivele Centrului „LOW VISION” corelează în mod direct cu responsabilitățile Guvernului Republicii 
Moldova de a asigura persoanele cu dizabilități cu mijloace ajutătoare tehnice, reglementate de art. 43 
și 51 din Legea Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 
Obiectivele Centrului „LOW VISION” corespund cu obiectivele trasate de către Organizația Mondială 
a Sănătății, Programul Vision 2020 – combaterea cecității evitabile. 
 
Centrul „LOW VISION” acordă servicii la nivel național şi este unicul prestator de servicii medico-sociale 
de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități de vedere din țară. Centrul oferă și servicii medicale de 
înaltă performanță, cum sunt tomografia în coerență optică a retinei și nervului optic etc. 
 
Acest gen de servicii de reabilitare este unul nou pentru Moldova și toate serviciile sunt oferite gratis. 
Activitatea Asociației Obștești Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă 
”LOW VISION” se desfășoară în incinta spațiului arendat în incinta CREPOR din orașul Chișinău. 

Asociația Obștească dispune de: 
- sală de așteptare 
- birou administrație 
- secție de oftalmologie (cabinet de examinări, cabinet laser, cabinetul medicului oftalmolog) 
- debara 
- anexe. 
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ECHIPA „LOW VISION” 
 
În cadrul Centrului activează:  
1. 1 Director  
2. 2 Medici oftalmologi  
3. 1 Asistentă medicală  
4. 1 Registrator medical  
5. 1 Optometrist  
6. 1 Infirmieră  
7. 1 Contabil  
 

 
 
  
 
Anul 2021 a fost un an dinamic, dar și plin de provocări – un an marcat în continuare de restricțiile impuse 
de pandemia COVID 19. În pofida pandemiei Centrul „LOW VISION” și-a continuat activitățile, printre care: 
examenul oftalmologic/optometric, screening-ul complicațiilor oculare ale diabetului zaharat și oferirea 
gratis a dispozitivelor de ajutor vizual și ochelarilor complicați.  
 
Astfel, un nou grup de persoane cu dizabilități de vedere au beneficiat de aceste dispozitive (CCTV, lupe 
de mână, lupe electronice, hiperoculari, ochelari complicați). Grație acestor dispozitive, persoanele cu 
vedere slabă vor fi capabile să mențină ̆un mod de viață̆ activ. 
 

Dr. Tatiana GHIDIRIMSCHI  
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PARTENERI 
 

 
 
 

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale al 
Republicii Moldova

Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova

Uniunea Europeană
Compania Națională de 
Asigurări în Medicină 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
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Organizația de Caritate 
„Hjelp Moldova” Norvegia

Fundația SOROS Moldova
Keystone Human Services 

International Moldova 
Association

Asociația Obștească 
„Institutum Virtutes Civilis”

Alianța Organizațiilor pentru 
Persoane cu Dizabilități din 

Republica Moldova

Asociația ”I Care -
Norway”

Centrul Republican de 
Reabilitare pentru Copii

Centrul de Intervenție 
Precoce Voinicel

Asociația Obștească 
”Alianța INFONET” 

Liceul Teoretic cu profil 
tehnologic pentru copii cu 

vederea slabă

Instituția publică specială de 
Educație Timpurie nr. 135 

pentru recuperarea vederii 
copiilor cu dizabilități vizuale

Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din 

Urmă - Moldova

Asociația Tinerilor cu 
Diabet din Republica 

Moldova

Asociația Obștească 
”INIMI SOLIDARE” din 

Republica Moldova

Centrul Republican
Experimental Protezare, 
Ortopedie Și Reabilitare
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OBIECTIVELE PRINCIPALE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI 

Obiectiv 1. Acordarea serviciilor de examinare și reabilitare medico-socială pentru persoane cu 
vedere slabă în baza unei planificări individualizate. 
 
În cadrul Centrului de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” se 
acordă asistență medicală oftalmologică specializată în domeniul vederii slabe.  
 
Centrul este înzestrat cu utilaj modern pentru diagnosticare și tratament: (vizometrie, kerato- și 
atorefractometrie, biomicroscopie, oftalmoscopie, perimetrie, Computer Tomograf în Coerență 
Optică, Laser de Pol Posterior ș.a.), precum și cu dispozitive de corecție optică și ajutor vizual. 
 

Cifre pentru anul 2021 

 
 
Beneficiarii noștri sunt încadrați în cele mai diverse domenii de activitate și se înscriu în diverse grupuri 
de risc ale problemelor de vedere. 
Aria geografică de proveniență a beneficiarilor se extinde în toată țara. 
 

 
  

au fost oferite 1019 servicii de examinare și reabilitare, dintre care 449 primar și 570 
secundar. 

24,64% din totalul consultațiilor au fost acordate copiilor, iar 75,36% – adulților 

45,34% din servicii au fost acordate bărbaților, iar 54,66% – femeilor

60,15% din beneficiari provin din mediul urban, iar 39,85 – rural 
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Indicatori de bază ai activității medicale pentru anul 2021 
 

 Indicator Adulți Copii Total 

 Nr.de consultații 768 251 1019 

Tip 
consultație 

Primar 374 75 449 

Secundar 394 176 570 

Gen 
Bărbați 333 129 462 

Femei 435 122 557 

Mediu de 
trai 

Urban 471 142 613 

Rural 297 109 406 

V
âr

st
ă 

Pînă-7ani - 76 76 

7-18 ani - 175 175 

19-29 ani 46 - 46 

30-39 ani 77 - 77 

40-49 ani 90 - 90 

50-59 ani 132 - 132 

60-69 ani 231 - 231 

70-79 ani 133 - 133 

80 ani 59 - 59 

C
at

e
g

o
ri

e
 

d
e

 

d
iz

ab
ili

ta
te

 Cu dizabilități de vedere 78 103 181 

Cu alte tipuri de dizabilități 165 55 220 

Fără dizabilități - 93 93 

C
at

e
g

o
ri

e
 în

ca
d

ra
re

 în
 

câ
m

p
u

l m
u

n
ci

i/
st

u
d

ii 

Asociația Nevăzătorilor din 
Moldova 

122 - 122 

Pensionari 269 - 269 

Angajați 62 - 62 

Angajați cu dizabilități 53 - 53 

Neangajați 66 - 66 

Studenți (inclusiv cu 
dizabilități) 

5 8 13 

C
at

e
g

o
ri

e
 g

ru
p

 d
e

 
ri

sc
 

Screening 114 17 131 

Grup de risc ,,Miopie,, 15 19 34 

Grup de risc ,,Glaucom,, 13 3 18 

Grup de risc ,,Diabet Zaharat,, 72 1 73 
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Indicatori de bază privind dispozitivele asistive/de ajutor vizual distribuite în anul 2021 
 
 

Nr. Categorie dispozitiv asistiv/de 
ajutor vizual (DAV) 

Cantitate 

1.  Telescop monocular 24 

2.  Clame telescop 2,8x 1 

3.  Ochelari telescopici MAX TV 5 

4.  Ochelari telescopici MAX Event 5 

5.  Lupă de mână fără lumină 57 

6.  Lupă de mână cu lumină 17 

7.  Lupă de buzunar 6 

8.  Lupă de buzunar cu lumină 39 

9.  Lupă electronică 8 

10.  Ochelari cu magnificare binoculari 2 

11.  Ochelari cu magnificare 
monoculari 

20 

12.  CCTV 17(5*) 

13.  Ochelari cu protecție UV 21 

14.  Clame 7 

15.  Blublocker 11 

16.  Ochelari cu corecție optică (+) 190 

17.  Ochelari cu corecție optică cu ( -) 13 

18.  Ochelari MD 34 

19.  Ochelari H Bj. 24 

20.  Ochelai (Inimi Solidare) 33 

21.  Telescop monocular 24 

22.  Clame telescop 2,8x 1 

23.  Ochelari telescopici MAX TV 5 

 Total DAV 534 

24.  Masă p-u CCTV 4 

25.  Tocuri 36 

26.  Lampă cu sursă de lumină 3 

27.  Lampă cu lupă cu sursă de lumină 2 

28.  Baston p/u nevăzători 1 

29.  Oglindă 5x 1 

 Total Accesorii 47 

 TOTAL DAV+Accesorii =581  
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Istorii de succes 
 
Vederea slabă nu este un obstacol! 
Pentru o persoană cu vedere sănătoasă cititul este o acțiune practic automatizată și nu neapărat 
asociată cu vreun efort. 
 
Unul din pacienții Centrului „LOW VISION” la o vârstă fragedă a fost diagnosticat cu maladia Stargardt. 
Maladia are o incidență de aproximativ 1/10 000, debutează în copilărie. Aceasta deja de un an a început 
să își lase amprenta pe acuitatea vizuală a micului pacient, vederea scade progresiv și ireversibil în cazul 
dat.  
 
Chiar dacă vederea este afectată, iar tratament efectiv nu există la moment, băiețelul își dorește cu 
mult entuziasm să citească și să scrie. Din fericire, pacientul a fost redirecționat la Centrul „LOW 
VISION”, unde i s-au distribuit dispozitive de ajutor vizual. Cu scopul optimizării vederii la aproape și 
distanță, au fost distribuite telescop monocular pentru distanță și Sistem Televizat cu Circuit Închis 
(CCTV). Astfel, beneficiarul va avea parte de un proces educațional alături de colegii săi la o școală 
obișnuită, iar abilitățile sale vizuale în sarcinile didactice, cotidiene au fost sporite semnificativ. 

 
 
 
Oportunitățile pot fi identificate în pofida vederii slabe! 
Să fii free-lancer la 15 ani nu este o performanță atinsă fără efort. Daniel vede lucrurile din jurul său prin 
ceață și lipsite de anumite culori. El vede inclusiv multiple oportunități prin care să se dezvolte 
profesional și intelectual.  
 
Deși distinge vizual doar 4%, utilizează dispozitive de magnificare optică de mai mult de 10 ani pentru 
o integrare completă la studii, inclusiv vorbind fluent limba engleză. 
 
Daniel își dorește să își perfecționeze abilitățile, să învețe lucruri care nu îi sunt accesibile în țară și să 
capete noi experiențe prin intermediul unui program internațional pentru care a fost acceptat.  
Reușitele beneficiarului Centrului ”LOW VISION” sunt motivul pentru care susținem 
crearea/dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate a ochilor centrate pe-persoană și promovăm 
vederea ca o prioritate.  
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Obiectiv 2. Formarea unui sistem complex de asistență medicală şi psihopedagogică 
 
Acest obiectiv este realizat prin ridicarea nivelului de calificare şi profesionalism a personalului 
centrului.  
Pe parcursul anului colaboratorii Centrului au beneficiat de specializări și formări profesionale. 
 
I. Lista lucrărilor științifice publicate (unde) 

1. Eye health indicators for universal health coverage: results of a global expert prioritization process. 
McCormick I, et al. Br J Ophthalmol 2021;0:1–9. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-318481, PMID: 33712481. 
Coautor.  

(https://bjo.bmj.com/content/bjophthalmol/early/2021/03/11/bjophthalmol-2020-318481.full.pdf, 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33712481/). 
 
2. The role of an optometrist in medical system of the Republic of Moldova Tatiana Gavriliuc , Tatiana 

Ghidirimschi , Hans Bjorn Bakketeig, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae 
Testemitanu”, Department of Ophthalmology – Optometry, “LOW VISION” Centre, Chisinau, 
Republic of Moldova. Congresul 19 al Societății oftalmologice al Marii Negre, 24-26 septembrie, 2021. 
Coautor. 

 https://aom.md/wp-content/uploads/2021/10/ABSTRACT-BOOK_web.pdf 
 
II. Teze și prezentări la congrese conferinte nationale și internationale, Participarea la foruri 
nationale și international 

1. 20.11.2021. Retina în diabet. Dispozitive asistive în vederea slabă (prezentare). DIAfest 2021. Eveniment 
organizat de Asociația Tinerilor cu Diabet DIA. 

2. 24-26.09. 2021 The role of an optometrist in medical system of the Republic of Moldova.  19th black sea 
ophthalmological society congress September Chisinau, Republic of Moldova. 

3. 12.01. 2021. Prezentare - Mecanismul de cooperare intersectorială de identificare, evaluare, referire, 
asistență și monitorizare a copilului cu dizabilități de vedere în cadrul Ședinței specialiștilor locali din 
domeniile medical și social din localitățile pilot or. Singerei, s. Vrănești, comuna Pepeni si comuna 
Chișcăreni. Organizator CCF Moldova. 

 
III.  Webinare și instruiri online, sedinte de instruire 

 
1. 17.11. 2021. IAPB Focus on Diabetes Webinar: Integrated Care for Diabetes and Eye Health 
2. 16.11. 2021. IAPB Focus on Diabetes Webinar: Diabetic Retinopathy and the Decade of Action for SDGs. 
3. 24-26.09. 2021. Congresul  19 al Societatii oftalmologice a Mării Negre. Chisinau, Moldova. 
4. 15.11. 2021. IAPB Focus on Diabetes Webinar: People Oriented Care. 
5. 27.06. 2021. Conferința cu participare internațională  - Intervenția timpurie în copilărie – standarde și 

servicii de calitate. Organizator: AO Voinicel. Chișinău.  
6. 23-25 06. 2021. Atelier privind abordările transversale şi precondițiile pentru dezvoltarea incluzivă. - 

atelier de lucru privind abordarile intersectoriale si preconditiile pentru dezvoltarea incluziva / UNDP 
Moldova. 

7. 01.06.2021. Beyond Eyes. IAPB event. 
8. 25.05.2021.  The 74th World Health Assembly side event on Universal Health Coverage and Eye Health: 

New Targets for a New Decade . IAPB event. 
9. 10.05.2021. How to Avoid Misdiagnosis of Orbit and Periocular Disease: Learning from Atypical 

Presentations. Cybersight. 
10. 04.05.2021. IAPB Workshop: Advocacy in Action: Evidence Based Advocacy.  
11. 13.04.2021. IAPB Webinar: Advocacy to Action: Introduction to global eye health advocacy. 

https://bjo.bmj.com/content/bjophthalmol/early/2021/03/11/bjophthalmol-2020-318481.full.pdf
https://aom.md/wp-content/uploads/2021/10/ABSTRACT-BOOK_web.pdf
https://www.facebook.com/AsociatiaTinerilorcuDiabetDIA/
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Obiectiv 3. Extinderea colaborărilor și parteneriatelor în vederea ameliorării calității serviciilor și 
optimizării accesibilității serviciilor de reabilitare. 
 
1. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) 
Semnarea Acordului de prestare a serviciilor medicale pentru anul 2021. 
 
Centrul „LOW VISION” acordă conform acestui contract asistență medicală specializată de 
ambulatoriu (AMSA) prevăzută de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și 
normele metodologice de aplicare a acestuia și Servicii de Înaltă Performanță (SÎP). Suma contractuală 
anuală este stabilită în mărime de 422 947.00 MDL – AMSA și 91 200.00 MDL – SÎP.  
 

 
 
2. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) 
 
În calitate de membru al AOPD, „LOW VISION” a fost cooptat în 2017. În 2021 activitatea de colaborare 
a continuat prolific pe dimensiunea activităților de advocacy 
 
3. I Care – Norway 
 

”I Care – Norway” este un partener cu care se continuă 
colaborarea și implicarea optometristului Hans Bjorn 
BAKKETEIG pe dimensiunea suportului consultativ și 
umanitar. 
 

 

 

 

 

4. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților Zilelor din Urmă în Republica Moldova  
Colaborare pe dimensiunea asigurării sustenabilității serviciilor pe perioada pandemiei. 
 
Anul 2021 a impus în continuare exigențe în activitatea Centrului din considerente de rigori pandemice, 
partenerii noștri au dat dovadă de Solidaritate, Empatie și Ajutor. Ne-am asumat responsabilitatea de 
a reduce răspândirea virusului și totodată de a asigura sustenabilitatea serviciilor medico-sociale 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 
 
În acest context, un factor important în asigurarea continuității accesului la serviciile medico-sociale, 
în perioada de pandemie, este necesitatea sporită în echipamentul individual de protecție. Centrul 
„LOW VISION” a beneficiat de suport oferit din partea ,,Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților Zilelor din 
Urmă în Republica Moldova”, care a donat la 25 ianuarie 2021 un lot de echipament individual de 
protecție, atât pentru colaboratori, cât și pentru beneficiari. Acest echipament a constat din: măști 
medicale și respiratorii, șervețele cu alcool, mănuși chirurgicale, halate de protecție, bahile, produse 
dezinfectante, ș.a.  
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5. Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova 

În colaborare cu Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova în 2021 au fost 
efectuate investigații pentru mai mulți copii, iar împreună cu un centru de optică specializat au fost 
realizate unele din cele mai complexe comenzi de ochelari.  

 
Astfel 31 rame au încadrat 62 lentile, cu o execuție profesionistă pentru a reda pentru 30 copii șansa 
de a vedea lumea clar, în culori intense și pentru a se putea integra cât mai ușor în procesul educațional. 
Geografic intervențiile s-au extins în 26 localități din 13 raioane, dintre care 6 orașe și 20 localități rurale. 
Astfel copii din Basarabeasca, Bălți, Cahul, Cantemir, Călărași, Chișinău, Criuleni, Drochia, Hîncești, 
Orhei, Rîșcani, Soroca, Ungheni poartă ochelari funcționali. 
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5. Deplasări în teren și Consultații centralizate 
Pe parcursul anului 2021 echipa Centrului ”LOW VISION” a avut mai multe deplasări în teren: 
 

02.09.2021 Liceul Teoretic cu profil tehnologic 
pentru copii cu vederea slabă, municipiul Chișinău  
Colaborarea durabilă dintre Centrul „LOW VISION” și 
Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă s-a 
transpus în 2021 în donarea unor dispozitive mai mult 
decât necesare pentru derularea procesului 
educațional și încadrarea elevilor din instituție la 
lecții. 4 CCTV-uri (dispozitiv televizat cu circuit închis) 
și 1 CCTV cu cameră de luat vederi au fost livrate 
pentru sălile de clasă, iar modul de funcționare a 
acestora a fost explicat responsabililor din Liceu cu 
testarea funcțiilor de contrast, magnificare, focusare, 

etc. Lotul de dispozitive completează donațiile anterioare făcute de „LOW VISION” in parteneriat cu 
Organizatia Hjelp Moldova din Norvegia și are ca scop integrarea fără impedimente în activitățile 
educaționale desfășurate in avantajul copiilor cu vedere slabă. 
 
28.10.2021 Grădinița nr.135 pentru copii cu deficiențe 
de vedere, municipiul Chișinău  
La Instituția publică specială de Educație Timpurie nr. 
135 pentru recuperarea vederii copiilor cu dizabilități 
vizuale din Chișinău, echipa LOW VISION a revăzut pe 11 
din cei mai perseverenți micuți care au putut distinge 
„o imină”, „un plătat”, „un dinte”, „un serc” sau „un 
trăpat”. Totul pentru a putea repeta intervențiile de 
examinare oftalmologică, pentru a ne asigura că 
discipolii Grădiniței poartă ochelarii corespunzători sau 
a face recomandări necesare pentru adaptarea 
materialelor instructiv-didactice.  
Astfel putem contribui la menținerea sănătății ochilor 
lor și primi repetat motivația de a continua implicarea 
”LOW VISION”. Acest lucru este posibil datorită 
deschiderii și receptivității Administrației Instituției, 
precum și suportului generos al Hjelp Moldova. 
 

27.10.2021 Grădinița nr. 44 pentru copii cu 
deficiențe de vedere , orașul Tiraspol 
Echipa Centrului “LOW VISION” a revenit la 
Instituția municipală (corecțională) pentru copii cu 
deficiențe de vedere Nr.44 din orașul Tiraspol. Au 
fost examinați 7 copii cu deficiențe de vedere, 
cărora li s-a prescris corecție optică și de ajutor 
vizual. La fel, pacienții au fost redirecționați la 
Centrul “LOW VISION” pentru efectuarea 
tomografiei în coerență optică a retinei, cu scopul 
obținerii unei examinări ample.  
Această colaborare a început în anul 2014 în cadrul 
proiectului - Reabilitarea copiilor cu deficiențe de 
vedere de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat 
prin programul ''Susținerea Măsurilor de 

Promovare a Încrederii'', finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat şi implementat de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
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10.11.2021 Penitenciarul nr.9 – Pruncul, 
municipiul Chișinău  
Centrul ”LOW VISION” împreună cu un grup 
de studente de la specialitatea de 
Optometrie, USMF “Nicolae Testemițanu” au 
desfășurat examene 
optometrice/oftalmologice și au oferit 
ochelari unui grup de persoane din cadrul 
Penitenciarului nr.9. Au fost desfășurate 
consultații pentru persoanele cu vedere slabă 
care își ispășesc pedeapsa privativă de 
libertate în Penitenciarul nr.9-Pruncul, 
oferindu-le gratuit ochelari adaptați. La 
consultații au participat 55 condamnați și au fost oferite 46 perechi de ochelari. Această acțiune a 
avut drept scop de a demonstra că handicapul persoanelor nevăzătoare/slab-văzătoare nu reprezintă 
o barieră pentru integrarea în societate şi realizarea pe plan individual, social şi profesional. 
 

03.12.2021 Centrul OPTIC PLUS, municipiul Comrat 
Centrul „LOW VISION” a oferit servicii de examinare 
medicală în beneficiul a 11 pacienți din raionul Comrat. 
Intervenția a fost susținută de Centrul optic.plus, Doamna 
Oftalmolog Tatiana RADCOVA și Domnul Optometrist 
Andrei RADCOV.  
Această colaborare a oferit oportunitatea pentru oferirea 
suportului adulților și copiilor cu probleme de vedere prin 
prescrierea ochelarilor de vedere și dispozitivelor asistive 
sau preluarea unor comenzi de ochelari complicați. 
A fost inclusiv un prilej pentru a întâlni oameni motivați să-
și depășească dizabilitatea și care impresionează prin 
perseverență și implicare. Această acțiune a coincis cu 
marcarea Zilei Mondiale a persoanelor cu dizabilități sub 
sloganul „Liderismul și participarea persoanelor cu 
dizabilități către o lume post-COVID-19 incluzivă, accesibilă 
și durabilă.” 
 

 
10.12.2021 Centrul Republican de Reabilitare 
pentru Copii (CRRC) 
Acordul semnat cu Centrul Republican de 
Reabilitare pentru Copii (CRRC) ne oferă cadrul 
pentru examinarea copiilor cu deficiențe de 
vedere și asociate incluși în programul de 
reabilitare al CRRC. 
6 copii, însoțiți de părinții lor, au fost consultați și 
li s-au oferit recomandările necesare pentru a 
păstra o sănătate a ochilor cât mai bună.  
Aceste intervenții reprezintă actul de solidaritate 
cu prioritatea pentru incluziune și autonomie a 
copiilor cu dizabilități de vedere și asociate.  
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Obiectiv 4. Extinderea serviciilor medico-sociale prin 
crearea, dezvoltarea şi implementarea serviciilor 
medicale specializate, tehnologiilor noi 
 
Centrul „LOW VISION” este dotat cu suporturi 
medicale și dispozitive necesare realizării scopurilor 
statutare. 
 Laser fotocuagulator GYC-500, NIDEK, Japonia 
 Tomograf în coerență optică RS-330, NIDEK,  
Japonia, inclusiv: 
 Software NAVIS-EX, NIDEK, Japonia 
 Perimetru pentru cîmp vizual central HENSON 
9000 
 Lampă cu fantă SLM-4ER, China 
 Lampă cu fantă Nikon NS-1, Japonia 
 Oftalmoscop BETA 200, 3.5V, Germania 
 Retinoscop BETA 200 ParaStop, 3.5V, Germania 
 Oftalmoscop HEINE, Germania 
 Retinoscop HEINE, Germania 
 Set teste pentru verificarea acuității vizuale cu 
suport și boxă cu iluminarea testelor, SUA 
 Ramă pentru probă ochelari 
 Autorefractometru Canon AUTO REF R-22, 
Japonia  
 Combină oftalmologică cu scaun medical 
 Set de lentile cu ramă SKY OPTICAL, Germania 
 Set de lentile, Japonia 
 Tonometru mecanic de braț Microlife BPAG1-80, 
China 
 Tonometru Icare ic100TA011, Finlanda 
 Tonometru Maclacov, Rusia  
 Lensmetru LM-350, Japonia 
 Termometru clinic Romed 1 
 Termometru cu infraroșu N1 IT-122 
 
Centrul „LOW VISION” intenționeză să extindă 
serviciile oferite prin dezvoltarea Serviciului 
Psihosocial. Crearea unui Serviciu psiho-social 
funcțional pentru creșterea accesului pentru 
persoanele cu dizabilități de vedere și asociat și 
elaborarea Programului național de Sănătate a 
Ochilor va contribui la asigurarea accesului echitabil la 
servicii integrate pentru persoanele cu dizabilități de 
vedere și asociate.   
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Obiectiv 5. Suport metodologic și instruire universitară 
 
Colaborarea pe dimensiunea instruire și suport metodologic cu Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) se materializează prin oportunitățile de instruire privind 
dispozitivele asistive/de ajutor vizual și oportunitățile de stagiere pentru studenții de la specialitatea 
Optometrie. 
 
În 2021 a fost lansată prima promoție de optometriști care au absolvit USMF „Nicolae Testemițanu”. 
Cu suportul implicit al Centrului ”LOW VISION” au fost elaborate curricula pentru programul de studii 
și stagii practice pentru cele 8 semestre (2017-2021), prelegeri pentru toate modulele, precum și 
coordonarea examenelor semestriale sau finale. 
 
Doctorul în științe medicale, Tatiana GHIDIRIMSCHI, în calitate de profesor al Cursului Vederea slabă și 
metodele de corecție în vederea slabă și Coordonator al tezelor de licență susține implicarea activă a 
studenților. Aceștia pot urmări în cadrul Centrului ”LOW VISION” examinările medicale, pot 
interacționa cu pacienți de diferite vârste și diferite patologii oculare, care uneori sunt unice în practica 
medicală. Studenții sunt implicați în: exerciții de simulare, examinarea pacienților prin aplicarea 
procedeelor optometrice, prescrierea dispozitivelor și tehnologiilor asistive. 
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Obiectiv 6. Advocacy și Sensibilizarea opiniei publice privind situația persoanelor cu vedere slabă şi 
posibilitățile de reabilitare a acestora 
 
Activitățile de advocacy și sensibilizare a opiniei publice privind situația, nevoile și oportunitățile 
persoanelor cu vedere slabă au continuat să fie o prioritate în 2021, pe care le-am putut promova prin 
intermediul rețelelor de socializare sau mijloace media.  
 
Activitățile de pledoarie și participarea la diferite grupuri de lucru (circa 15) și inițiative s-au derulat în 
strânsă colaborare cu comunitatea, autoritățile publice centrale (Parlamentul, Guvernul, Ministerele 
Sănătății, Protecția Socială, Educația) și locale (ONU - PNUD Moldova), ONG-urile active în domeniu, 
pe elaborarea, modificarea și completarea politicilor, cadrului legal și de reglementare privind 
includerea persoanelor cu deficiențe de vedere. Priorități fiind: 

- Elaborarea și adoptarea mecanismului de oferire a dispozitivelor și tehnologiilor de asistență 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere în conformitate cu prevederile legale prin 
înființarea unui Centru național terțiar pentru persoane cu vedere slabă ca activitate pe termen 
lung. 

- Dezvoltarea unui mecanism cuprinzător pentru integrarea persoanelor cu deficiențe de 
vedere. 
 

 Reportaj TVR Moldova - 14 noiembrie - Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. 
Material video realizat inclusiv pentru promovarea utilizării dispozitivelor asistive în contextul evoluției 
Diabetului zaharat și a dezvoltării retinopatiei diabetice, în cazul persoanelor afectate.  

 

 
 

 Diafest 2021 
 

La 20 noiembrie 2021 a avut loc Atelierul 
online DIAfest este o întâlnire anuală a 
persoanelor cu diabet dependente de 
insulină, la care sunt invitați reputați 
medici, psihologi și pacienți cu povești 
inspiraționale. Inițiată de Asociația 
Tinerilor cu Diabet DIA și comunitatea Noi 
și Diabetul (tip 1) din R. Moldova, în 
parteneriat cu Pacientul 2.0 (Romania), 
ediția din 2021 a fost dedicată 
centenarului insulinei. 
 

Doctorul în științe medicale, Tatiana GHIDIRIMSCHI a avut o intervenție cu subiectul ”Retina în diabet. 
Dispozitive asistive în vederea slabă”. 
 

 Atelier privind abordările transversale și precondițiile pentru dezvoltarea incluzivă (23-25 
iunie 2021/01-02 iulie 2021) 
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Atelier de lucru privind abordările transversale şi precondițiile pentru dezvoltarea incluzivă. Atelierul a 
avut scopul de a facilita înțelegerea şi familiarizarea cu prevederile Convenție privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități şi cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă incluzive din perspectiva dizabilității 
pentru a contribui la stabilirea unui înțelegeri uniforme între actorii implicați la nivel național și de a-i 
pregăti pentru participarea în procesul de analiză situațională, care urmează a fi realizată în curând. De 
asemenea, activitatea a mizat pe sporirea gradului de înțelegere privind abordările transversale care 
stau la baza tuturor programelor susținute prin intermediul Parteneriatului Națiunilor Unite cu privire 
la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD). 
 

 Raport alternativ la cea de-a 40-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, ciclul 
al treilea al Evaluării periodice universale (Universal Periodic Review) a Republicii Moldova.  

În acest document au fot argumentate principalele probleme de îngrijorare în ceea ce privește 
protecția drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere în Republica Moldova și au fost enunțate 
Recomandări pentru factorii de decizie.  
 

 Demersurile Centrului ”LOW VISION” s-au concretizează în posibilități de reabilitare pentru 
persoanele cu dizabilități de vedere care primesc reflecție în acte normative. 

Un exemplu este Legea Nr. 116 din 16-09-2021 pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii 
sănătății nr. 411/1995 care prevede acoperirea, de către Compania Națională de Asigurări în Medicină 
(CNAM), a cheltuielilor pentru protezele individuale și consumabilele necesare pentru reabilitarea 
chirurgicală și protetică a pacienților cu defect parțial sau total al globului ocular. Costurile sunt 
acoperite din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. 
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PROIECTE 
 
Proiectul „Servicii integrate de calitate 
adresate persoanelor cu dizabilități de 
vedere” este implementat de Asociația 
Obștească ”Centrul de Reabilitare 
Medico-Socială pentru Persoane cu 
Vedere Slabă „LOW VISION” (în 
continuare - Centrul „LOW VISION”)” 
din resursele Uniunii Europene în cadrul 
proiectului „Organizațiile societății 
civile acționează pentru servicii sociale 
mai bune”, co-finanțat și implementat 
de Fundația Soros Moldova, în 
parteneriat cu Asociația Keystone 
Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.  
 
Perioada de implementare a proiectului este 01 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2023. 
 
Scopul Proiectului este de a elabora Programul Național de Sănătate a Ochiului și a asigura accesul la 
servicii psihosociale și medicale de calitate a persoanelor cu dizabilități de vedere.  
 
Obiectiv 1. Suport în elaborarea documentului de politici privind asigurarea accesului la servicii 
medicale, sociale și educaționale a persoanelor cu dizabilități de vedere/ Programului Național de 
Sănătate a Ochilor 
A 1.1. Angajarea prin concurs deschis a 5 experți (în domeniile sănătate, protecție socială, educație, 
legal, financiar) și constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului de acțiuni aferent și a 
Programului Național de Sănătate a Ochilor 
A. 1.2. Elaborarea Planului de acțiuni aferent și a Programului Național de Sănătate a Ochilor 
A. 1.3. Consultarea Programului Național de Sănătate a Ochilor cu membrii grupului de lucru, OSC, 
persoane cu dizabilități de vedere etc. 
A 1.4. Activități de pledoarie pentru aprobarea Programului Național de Sănătate a Ochilor prin 
Hotărâre de Guvern 
A 1.5. Depunerea proiectului Programului Național de Sănătate a Ochilor spre aprobare autorității 
competente – Guvern 
 
Obiectiv 2. Prestarea Serviciului psiho-social în cadrul Centrului de Reabilitare Medico-Socială pentru 
Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” 
A 2.1. Elaborarea/Aprobarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Serviciului psiho-
social 
A 2.2. Angajarea prin concurs a asistentului social și psihologului în cadrul Centrului „LOW VISION”(2 
un. personal) 
A 2.3. Dotarea Serviciului cu materialele necesare 
A 2.4. Consolidarea capacităților angajaților Serviciului 
A 2.5. Prestarea serviciilor psiho-sociale pentru beneficiarii Centrului (anual cca pentru 250 persoane, 
dintre care cca 30% copii) 
A 2.6. Depunerea dosarului pentru Acreditarea inițială a Serviciului psiho-social de către autoritățile 
competente 
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EVENIMENTE 
Ziua mondială a vederii  
 
Ediția din 2021 a Zilei Mondiale a Vederii a fost promovată de Agenția Internațională de Prevenire a 
Orbirii VISION 2021/IAPB sub sloganul: #IubeșteŢiOchii/ #LoveYourEyes. Centrul ”LOW VISION” s-a 
orientat spre evenimente, al căror scop constă în informarea şi sensibilizarea factorilor de decizie, a 
opiniei publice despre sănătatea vederii, precum și necesitatea asigurării incluziunii sociale și 
educaționale a persoanelor cu deficiențe de vedere prin prisma respectării Drepturilor Omului. 
 
La 14 octombrie 2021 un grup de copii și adulți, care suferă de afecțiuni oculare și se confruntă zilnic cu 
impedimente legate de accesul la studii, încadrarea în câmpul muncii, deplasare sau chiar propria 
securitate, au participat la o ședință comună cu Dl Igor Grosu, Președinte al Parlamentului Republicii 
Moldova, Dl Dan Perciun, Președinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Dl Vasile Cușcă, 
Secretar de Stat și alți oficiali. Centrul ”LOW VISION” alături de Asociația Nevăzătorilor din Moldova a 
salutat deschiderea Legislativului pentru o colaborare constructivă cu societatea civilă. În cadrul 
ședinței s-au punctat dificultățile de natură legală, impedimentele legate de incluziunea persoanelor 
nevăzătoare sau slab-văzătoare sau accesul la servicii medicale.  
 
Exprimate, mesajele persoanelor cu deficiențe de vedere pot contribui la stabilirea unei agende clare 
pentru crearea unor servicii funcționale și complexe pentru persoanele care văd lumea altfel.  
 
Pentru a menține o vedere sănătoasă trebuie să acționăm prin: a PREVENI, a PROTEJA, a PĂSTRA, a 
PRIORITIZA ochii și vederea. 
 

 
  

https://www.facebook.com/igorgrosupentrumoldova?__cft__%5b0%5d=AZWNlwWuuHmZ2Bjhoujulzu6B5qTTUGLJekWzOEwOYQbx8S9rM-huXyUj0MC2Y-JJyf6GLnbDjRkqs83e6aAcONCS9DGXIvqclXstFPbGwt8azz9GvVzGWo6aL8CteYNJ8hD0ao3Qvq_nzBa8NS9Gqau6j4mKlTXutK-G7q21O1CInEmDosfOL7fhKuPnk28Y98&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/perciundan?__cft__%5b0%5d=AZWNlwWuuHmZ2Bjhoujulzu6B5qTTUGLJekWzOEwOYQbx8S9rM-huXyUj0MC2Y-JJyf6GLnbDjRkqs83e6aAcONCS9DGXIvqclXstFPbGwt8azz9GvVzGWo6aL8CteYNJ8hD0ao3Qvq_nzBa8NS9Gqau6j4mKlTXutK-G7q21O1CInEmDosfOL7fhKuPnk28Y98&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Nev%C4%83z%C4%83torilor-din-Moldova-1098392857015797/?__cft__%5b0%5d=AZWNlwWuuHmZ2Bjhoujulzu6B5qTTUGLJekWzOEwOYQbx8S9rM-huXyUj0MC2Y-JJyf6GLnbDjRkqs83e6aAcONCS9DGXIvqclXstFPbGwt8azz9GvVzGWo6aL8CteYNJ8hD0ao3Qvq_nzBa8NS9Gqau6j4mKlTXutK-G7q21O1CInEmDosfOL7fhKuPnk28Y98&__tn__=kK-R
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DIRECŢII DE PERSPECTIVĂ ÎN CADRUL CENTRULUI ”LOW VISION” 
 
Drept direcții prioritare pentru anul 2022 au fost stabilite următoarele:  
 
 Identificarea furnizorilor de dispozitive de corecție optică și ajutor vizual pentru persoanele cu 

dizabilități de vedere. 
 Prelungirea desfășurării screening-ului retinopatiei diabetice în Republica Moldova în comun cu 

medici oftalmologi din instituțiile medico-sanitare publice din țară și realizarea Programului de 
combatere a cecității evitabile la maturi și copii sub egida OMS și agenției IAPB. 

 Desfășurarea activităților de lobby/pledoarie pentru implementarea Programului Național de 
Sănătate a Vederii cu Includerea serviciilor de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități de 
vedere în cadrul acestuia. 

 Crearea serviciului psihosocial în cadrul Centrului. 
 Includerea serviciilor oferite de către Centrul „LOW VISION” în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

şi în Legea Bugetului de Stat pentru anii viitori. 
 Participarea la diverse conferințe, congrese, workshop-uri tematice cu prezentarea publicațiilor și 

elaborarea publicațiilor științifice. 
 Perfecționarea în domeniul oftalmologiei (Examenului OCT și tratamentului laser) și vederii slabe. 
 Asigurarea cu resurse umane suplimentare: psiholog şi/sau unui asistent social, asistentă 

medicală, fiind riser, secretar referent. 
 Organizarea work – shopurilor şi seminarelor de instruire a medicilor oftalmologi, medicilor de 

familie, asistenților sociali în domeniul reabilitării pacienților cu deficiențe de vedere moderate, 
profunde şi severe, ș.a. 

 Extindere serviciilor pentru beneficiari din mediul rural. 
 Extinderea dialogului cu APL/APC și preluarea activităților de către Stat sau o implicare mai mare. 

 
Aceste direcții de activitate urmează să minimizeze inclusiv problemele sau impedimentele în 
activitatea Centrului, precum:  
 
- percepția greșită despre persoanele cu dizabiltăți de vedere, discriminarea persoanelor cu 

dizabilități de vedere, lipsa toleranței etc.  
- relevanța statisticilor naționale care sunt sumare și nu reflectă real situația, iar un șir de 

variabile lipsesc. La moment, nu există niciun document oficial, de unde am putea să aflăm care 
este numărul total al persoanelor cu dizabilități de vedere. 

- lipsa unui mecanism de punere în aplicare a prevederilor cap III, IV, V,VI, art.43 (2) din Legea 
nr.60 privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități , referitor la asigurarea 
accesibilității, educației, instruirii și pregătirii profesionale, integrarea în cîmpul muncii și 
asigurarea cu echipamente specializate de reabilitare. 
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RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR 2021 
 

 

Venituri MDL 

Sold 01.01.2022 506640,9 

Fonduri transferate de Organizația Hjelp 
Moldova 1109151,50 

Fonduri CNAM  529135,12 

Fonduri din redirecționare a 2% din impozitul pe 
venit 2020 6273,35 

Fonduri Proiect UE și Soros Moldova 131179,50 

 2282380,37 

Cheltuieli MDL 

Administrative  86530,58 

Retribuirea muncii, contribuții sociale, medicale, impozit pe 
venit 1331152,69 

Curente 141851,20 

Proiect SOROS 21670,46 

DAV (procurate din Subsidii) 500000,00 

Ochelari  40600,00 

Comision bancar 2416,50 

 2124221,43 
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