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JAARVERSLAG 2012
Voor U ligt het jaarverslag van de STICHTING SMILES FOR MOLDOVA. (SfM). De
jaarrekening is op verzoek beschikbaar.
De stichting Smiles for Moldova heeft zich ten doel gesteld geld in te zamelen voor het oprichten
van een praktijkkamer en de implementatie van de zorg in het Centrum voor maxillofaciale
prothetiek in het Oncologisch ziekenhuis in Chisinau.
In 2010 werd de renovatie en inrichting van een ruimte voor de MFP behandelkamer en
techniekruimte en de renovatie van de bijbehorende peri-operatieve zorg in de Hoofd-hals
oncologie afdeling van het Oncologisch ziekenhuis (PMSI) te Chisinau gerealiseerd. Alle
sponsoren werd hiervan verslag gedaan. Een accountantsverslag werd opgemaakt.
In 2011 heeft het Oncologische ziekenhuis met de volksverzekering in de republiek Moldavie een
overeenkomst gesloten voor het behandelen van 24 oncologische patiënten middels prothesen. Dit
kan worden aangemerkt als een goed begin van de exploitatie van het centrum voor MFP binnen de
gezondheidszorg.
Het doel van de Stichting SfM voor 2012 was om de patiënten behandeling te ondersteunen
middels workshops in het Oncologische ziekenhuis en het verstrekken van verbruiksmaterialen.
De workshop werd gehouden van 10 tot 15 september. Dr Didier Maurice van de Universiteit de
Paris nam ook deel aan de workshop..
Gedurende deze 5 dagen warden 59 patienten behandeld.
Verdeeld in: 23 patienten voor eerste consult
6 patienten voor behandeling met gecombineerde behandeling (2) en oogbol defecten (4)
met PESS. (Post Enucleating Socket Syndrome).
hands on training voor dr Valentina Luca en de MFP-technicus Ivan Vilcu.
Totaal aantal behandelde patiënten 2012
-ocular- 54,
-auricular-0
-maxillary-12,
-nasal-1,
-facial-7,
-combined-0,
-orbital-4,
-consultatie, -20/ follow up consult 40
Gedurende het gehele jaar werden casus besprekingen per email besproken op initiatief van de
coordinator Drs Rodica Mindruta (PMSI-Chisinau).
Voorts werd deelgenomen aan het Medische congres “Moldmedizin” met een voordracht:
Five years evaluation of setting up a Centre for Maxillofacial Prosthetics at The PMSI-Ocologic
hospital in Chisinau.
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Op 8 oktober promoveerde Dr Rodica Mindruta aan de faculteit geneeskunde, daarbij was de
voorzitter van de Stichtting aanwezig.
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