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JAARVERSLAG 2013
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 2013 werd gehouden 25 November tot Thursday 28 november van 10:00
am tot 16:00 a.m.
In de workshop werd met het MFP team, (Dr Rodica Mindruta, H&N chirurg, Dr Valentina
Luca, tandarts prothetist, mr Ivan Vilca, prothetist and Olga de assistente ; in totaal 17
patienten behandeld in 31 consulten, verdeeld over 15 nieuwe oculaire patienten, een
nieuwe faciale combinatie prosthese patient en een nieuwe oor prosthetic patient
Het aantal behandelde patienten tot December 2013 wordt weergegeven in deze tabel en
vergeleken met de voorafgaande jaren.
Als afsluiting van de workshop werd met het hoofd van de afdeling Hoofd-Hals Oncologie,
Prof Tsibirna, een discussie gevoerd over de oorzaak van het geringe aantal verwijzingen
voor prothetische behandelingen.
Total aantal defecten van behandelde patienten in het OMF
Prosthetic Service PMSI - Moldova
2010-2011
2012
2013
oculair
20
54
50
auriculair
1
0
2
Maxilla
8
12
6
neus
2
1
0
faciaal
2
7
2
1

combined
orbital
Consultations advice
Periodical revisions
Totaal behandelde en
consult patients

2
5
7
35
82

0
4
20
40
138

3
5
17
69
154

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 van de American Academy of
Maxillofaical prosthetics en de Institute of Maxillofacial Rehabilitation In Palo Alto < New
Mexico, USA” met een posterpresentatie getiteld: ” Construction of an Outreach Clinic for
Maxillofacial Prosthetics in PMSI Center Oncological in Moldova (zie de poster
presentatie)
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