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BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL  REPUBLICII  MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА

  In conformitate  cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004  «Cu privire la statistica 

oficială» organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice si juridice, indiferent de forma de 

proprietate;

- asigura соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute si utilizarea lor numai in scорuri  statistice.

Refuzul, prezentarea cu întîrziere a datelor statistice, prezentarea datelor eronate sau în volum 

incomplet constituie contravenţie administrativă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной 

статистике»  органы официальной статистики: 

-имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц   

независимо от формы собственности;

-гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их 

использование только в статистических целях.

Отказ, представление статистических данных с опозданием, представление ошибочных 

данных или не в полном объеме являются административными правонарушениями  и влекут 

за собой  применение санкций в соответствии                                                                                                                  

с действующим законодательством.  

             Aprobat de BNS al Republicii Moldova prin ordinul 

             Nr. 116 din  04.11.2014
             Утвержден приказом НБС Республики Молдова   

             № 116  от  04.11.2014
              Prezintă:                      

- instituţia medico-sanitară raională, direcţia/secţia sănătăţii   mun. Chişinău, mun. Bălţi 

  şi UTA Găgăuzia dările de seamă a instituţiilor subordonate, instituţia medico-sanitară

  republicană, care efectuează întreruperea de sarcină şi introducerea steriletelor 

  intrauterine - Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (Centrului Naţional de 

  Management în Sănătate)  trimestrial la  data  de 10 după perioada de raportare, 

  anual în  termenele fixate de ultimul;  

  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (Centrului Naţional de Management în 

  Sănătate)   în   termenele  fixate de ultimul;

) 

  centralizator anual la 3 martie - Biroului Naţional de Statistică. 

               Представляют:

- районное учреждение здравоохранения, управление/отдел здравоохранения 

  мун. Кишинэу, мун. Бэлць и  АТO Гагаузия отчеты подведомственных им 

  учреждений, республиканское учреждение здравоохранения, производящие 

  прерывание беременности и введение внутриматочных спиралей - 

  Министерству Здравоохранения Республики Молдова (Национальному центру

  менеджмента в здравоохранении)  квартально 10 числа после отчетного периода,

  за год в установленные  последним сроки;   

- учреждения здравоохранения других Министерств, частные  учреждения 

  здравоохранения – Министерству Здравоохранения Республики Молдова 

  (Национальному центру менеджмента в здравоохранении)   в установленные 

  последним  сроки; 

- Министерство Здравоохранения Республики Молдова (Национальный центр 

  менеджмента в здравоохранении) сводные данные за год 3 марта – 

  Национальному Бюро Статистики. 

                             

PRIVIND    ÎNTRERUPEREA   DE  SARCINĂ         

( ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)

RAPORT STATISTIC Nr. 13

(trimestrial, cumulativ, anual)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  № 13

(квартальный, накопительный, годовой)

Cod CUIÎO

    О ПРЕРЫВАНИИ    БЕРЕМЕННОСТИ                  

( В СРОКИ ДО 21 НЕДЕЛЬ )

Denumirea:    Наименование: 

Total RM (a+s)

Raionul (municipiul)

Основной вид деятельности

Cod CAEM, ediţia 2005 

Район (муниципий)

Satul (comuna) 

Село (коммуна)

Cod  INDO

Activitatea principală 



pînă la

15 ani

до 15 лет

15-17   

ani

15-17   

лет

18-19 

ani

18-19 

лет

20-34 ani          

20-34  

лет

35 ani

şi peste

35 лет

и 

старше

A B C 1 2 3 4 5 6 7

Întreruperi de sarcină - total                            

(suma rînd 2-10) 

Прерывания беременности- всего                         

(сумма строк 2-10)          

1 14059 8 231 752 10116 2952 7012

Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

Искусственные добровольные прерывания 

беременности:

  - pînă la 12 săptămîni

    до 12 недель

2 O  04 9948 5 133 532 7202 2076 4869

Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii 

medicale:

Искусственные прерывания беременности по 

медицинским показаниям:

  - pînă la 12 săptămîni

    до 12 недель

3
O  04

o parte

536 21 24 386 105 302

  - de la 13 pînă la 21 săptămîni 

    c 13 до 21 недели
4

O  04

o parte 178 3 18 116 41 101

Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii 

sociale:

Искусственные прерывания беременности по 

социальным показаниям:

  - pînă la 12 săptămîni

     до 12 недель

5
O  04

o parte 
61 2 3 7 35 14 46

  - de la 13 pînă la 21 săptămîni 

    c 13 до 21 недели 
6

O  04     

o parte 
34 5 3 19 7 23

Întreruperi  spontane de sarcină:

Самопроизвольные (спонтанные) прерывания 

беременности:

  - pînă la 12 săptămîni

    до 12 недель

7 O  03 2875 1 55 145 2078 596 1438

  - de la 13 pînă la 21 săptămîni 

    c 13 до 21 недели
8 O  03             425 11 23 278 113 232

Întreruperi  ilegale de sarcină:

Нелегальные прерывания беременности:

  - pînă la 12 săptămîni

    до 12 недель

9 O  05

  - de la 13 pînă la 21 săptămîni 

    c 13 до 21 недели  
10 O  05            2 2 1

Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la 

primigeste

Из общего числа прерываний беременности 

(строка 1) у первобеременных

11 1795 5 174 408 1111 97 794

Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1)

 în termenele pînă la 12 săptămîni-total

Число прерываний беремености              

(из строки 1) в сроки  до 12 недель-всего

12 13420 8 212 708 9701 2791 6655

Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 

Подготовка шейки матки Мизопростолом
13 2536 2 68 212 1877 377 969

Metode de anestezie în timpul întreruperii de 

sarcină:                                                     

Методы обезболивания при прерывании 

беременности:             

  -  blocul paracervical 

     парацервикальная блокада 

14 7701 2 102 347 5523 1727 4429

  -  anestezia generală

     общая анестезия
15 3888 5 85 212 2752 834 1497

13994 8 230 738 10074 2944 6987

Din 

Nr.total 

(rub.1) 

locuitori 

rurali 

Из общего 

числа (гр.1) 

сельские 

жители

Denumirea

Наименование

Nr.

rînd

№ 

строки

Cifru

conform 

CIM 

revizia X

Шифр

по МКБ 

Х пере-

смотра

Total

Всего

din ele la femei în vîrsta de:

из них у женщин в возрасте

2



pînă la

15 ani

до 

15 лет

15-17 

ani

15-17 

лет

18-19 ani

18-19 

лет

20-34 

ani          

20-34  

лет

35 ani

şi peste

35 лет

и старше

A B C 1 2 3 4 5 6 7

Metodele întreruperilor de sarcină :                                           

Методы прерывания беременности:                   

 - vacuum aspiraţia manuală

   мануальная вакуум аспирация

16
Z 30.3                      

o parte 
5585 4 71 260 4055 1195 2942

 - vacuum aspiraţia electrică

   электрическая вакуум аспирация
17

Z 30.3       

o parte 
3380 3 52 156 2395 774 1575

 - chiuretaj  

   выскабливание
18

O 03

O  04

o parte 

2818 66 154 1935 663 1534

 - medicamentoasă

   медикаментозное
19

O  04

o parte 
2211 1 41 168 1689 312 936

Consilierea înaintea întreruperii de sarcină

Консультация перед  прерыванием 

беременности

20 14059 8 231 752 10116 2952 7012

Consilierea după întreruperea de sarcină

Консультация после прерывания беременности
21 14059 8 231 752 10116 2952 7012

Număr complicaţii după întreruperea de sarcină 

– total ( suma rînd 22.1-22.13)   

Число осложнений после прерывания 

беременности – всего 

 сумма строк (22.1-22.13)  

22

O 03 0-4;  

O 06;        

O 08

Z30.3

86 4 4 58 20 57

           inclusiv:                в том числе:

    - întreruperea incompletă de sarcină

      неполное прерывание беременности 22.1

O 03. 0-4 

O 04. 0-4 

O 05. 0-4 

O 06. 0-4

Z30.3

14 8 6 6

    - leziunea colului uterin

       повреждения шейки матки
22.2

O 08.6          

o parte 

    - perforaţiа de uter: 

      перфорация матки:

                  uşoară    

                  легкая                                     

22.3
O 08.6              

o parte 

                  gravă       

                  тяжелая
22.4

O 08.6          

o parte 
1 1

 - infecţia aparatului genital şi 

   organelor pelviene:

   инфекция половых путей и 

   тазовых органов:                                            

         endometrită      

         эндометрит                 

22.5
O 08.0                

o parte
11 1 7 3 10

        salpingooforită    

        сальпингоофорит
22.6

O 08.0                   

o parte 

        pelvioperitonită

        пельвиоперитонит
22.7

O 08.0                   

o parte 

        peritonită           

        перитонит
22.8

O 08.0                   

o parte 

        şoc septic   

        септический шок
22.9

O 08.0                   

o parte 

        alte  infecţii a aparatului genital şi      

        organelor pelviene   

        другие инфекции половых путей 

        и тазовых органов 

22.10
O 08.0                   

o parte 
2 2 1

     hemoragie uterină care necesită    

     internare  şi   transfuzie de sînge

     маточное кровотечение, требующее 

     госпитализации и переливания  крови 

22.11
O 08.8           

o parte 
4 1 3 3

      reacţii alergice

      аллергические реакции
22.12

O 08.8     

o parte 

     - alte complicaţii după întreruperea de sarcină  

       другие осложнения после   

       прерывания беременности

22.13

O 08.        

2-5,7,9

Z30.3

54 3 3 37 11 37

14059 8 231 752 10116 2952 7012
10757 7 165 584 7758 2243 5341

din ele la femei în vîrsta de:

из них у женщин в возрасте

Din 

Nr.total 

(rub.1) 

locuitori 

rurali 

Из общего 

числа (гр.1) 

сельские 

жители

Denumirea

Наименование

Nr.

rînd

№ строки

Cifru

conform 

CIM 

revizia X

Шифр

по МКБ Х 

пере-

смотра

Total

Всего

3



pînă la

15 ani

до 15 

лет

15-17 

ani

15-17 

лет

18-19 

ani

18-19 

лет

20-34 

ani          

20-34  

лет

35 ani

şi peste

35 лет

и старше

A B C 1 2 3 4 5 6 7

Număr sterilete intrauterine introduse 

în condiţii 

de ambulator şi staţionar  -total*

Число внутриматочных спиралей 

введенных  в амбулаторных 

условиях и в стационаре -всего

23 6777 21 403 4247 2106 3468

 - inclusiv introduse imediat după 

   întreruperea de sarcină                        

   в том числе введенных сразу 

   после прерывания беременности

24 109 2 82 25 74

Număr femei,cărora li s-au oferit 

contraceptive orale combinate (COC) 

imediat după întreruperea de sarcină                                        

Число женщин,которым 

предоставленны комбинированные 

оральные контрацептивы (КОК) 

сразу после прерывания 

беременности

25 1410 1 28 124 1018 239 671

Număr femei,cărora  li s-au oferit 

рrezervative  masculine  imediat după  

întreruperea de sarcină                                                               

Число женщин,которым 

предоставленны мужские  

презервативы сразу после 

прерывания беременности

26 1191 16 58 874 243 346

14059 8 231 752 10116 2952 7012

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в  амбулаторных  

условиях  (ЦСВ) и в стационаре 

 * În rîndul 23 se includе în mod obligator suma steriletelor  intrauterine introduse în condiţii de ambulator  (CMF) şi staţionar

din ele la femei în vîrsta de:

из них у женщин в возрасте
Din Nr.total 

(rub.1) 

locuitori 

rurali 

Из общего 

числа (гр.1) 

сельские 

жители

Denumirea

Наименование

Nr.

rînd

№ 

строки

Cifru

conform 

CIM revizia 

X

Шифр

по МКБ Х 

пере-

смотра

Total

Всего

4



Cod Denumire indicator Valoare absoluta Indicator

f13_i1
Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină 

        - total 
9948,00

f13_i2   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 5,00

f13_i3         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 133,00

f13_i4         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 532,00

f13_i5         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 665,00

f13_i6         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 7202,00

f13_i7   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2076,00

f13_i8         - la femei locuitori rurali 4869,00

f13_i9
Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii medicale  

        - total  
714,00

f13_i10   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00

f13_i11         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 24,00

f13_i12         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 42,00

f13_i13         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 66,00

f13_i14         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 502,00

f13_i15   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 146,00

f13_i16         - la femei locuitori rurali 403,00

f13_i17
Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii sociale         

        - total  
95,00

f13_i18   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 2,00

f13_i19         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 8,00

f13_i20         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 10,00

f13_i21         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 18,00

f13_i22         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 54,00

f13_i23   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 21,00

f13_i24         - la femei locuitori rurali 69,00

f13_i25
Număr întreruperi de sarcină spontane         

        - total  
3300,00

f13_i26   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 1,00

f13_i27         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 66,00

f13_i28         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 168,00

f13_i29         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 234,00

Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.

«PRIVIND    ÎNTRERUPEREA   DE  SARCINĂ         ( ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»



f13_i30         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2356,00

f13_i31   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 709,00

f13_i32         - la femei locuitori rurali 1670,00

f13_i33
Număr întreruperi de sarcină ilegale        

        - total  
2,00

f13_i34   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00

f13_i35         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00

f13_i36         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00

f13_i37         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00

f13_i38         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2,00

f13_i39   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00

f13_i40         - la femei locuitori rurali 1,00

f13_i41
Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni  

        - total  
13420,00

f13_i42   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 8,00

f13_i43         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 212,00

f13_i44         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 708,00

f13_i45         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 920,00

f13_i46         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 9701,00

f13_i47   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2791,00

f13_i48         - la femei locuitori rurali 6655,00

f13_i49
Număr întreruperi de sarcină cu anestezie 

        - total  
11589,00

f13_i50   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 7,00

f13_i51         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 187,00

f13_i52         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 559,00

f13_i53         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 746,00

f13_i54         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 8275,00

f13_i55   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2561,00

f13_i56         - la femei locuitori rurali 5926,00

f13_i57
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total

        - total  
86,00

f13_i58   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00

f13_i59         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 4,00

f13_i60         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 4,00

f13_i61         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 8,00



f13_i62         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 58,00

f13_i63   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 20,00

f13_i64         - la femei locuitori rurali 57,00

f13_i65

Număr complicaţii după întreruperea de sarcină –  perforaţie de 

uter 

        - total  

1,00

f13_i66   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00

f13_i67         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00

f13_i68         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00

f13_i69         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00

f13_i70         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1,00

f13_i71   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00

f13_i72         - la femei locuitori rurali 0,00

f13_i73

Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – infecţia 

aparatului genital şi organelor pelviene 

        - total  

13,00

f13_i74   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00

f13_i75         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 1,00

f13_i76         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00

f13_i77         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 1,00

f13_i78         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 9,00

f13_i79   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 3,00

f13_i80         - la femei locuitori rurali 11,00

f13_i81
Număr întreruperi de sarcină la 100 născuţi vii

        - total  
14059,00 34,16

f13_i82
Întreruperi  artificiale de sarcină voluntară:

  - pînă la 12 săptămîni
9948,00 24,17

f13_i83
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
536,00 1,30

f13_i84   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 178,00 0,43

f13_i85
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
61,00 0,15

f13_i86   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 34,00 0,08

f13_i87
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
2875,00 6,98

f13_i88   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 425,00 1,03



f13_i89
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00 0,00

f13_i90   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 2,00 0,00

f13_i91 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 1795,00 4,36

f13_i92
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
13420,00 32,60

f13_i93
Număr întreruperi de sarcină la femei în vîrstă de 15-19 ani la 100 

născuţi vii 
983,00 47,46

f13_i94
Număr întreruperi de sarcină la femei în vîrstă peste 35 ani la 100 

născuţi vii
2952,00 129,30

f13_i95
Număr întreruperi de sarcină la 1000  femei de vîrstă fertilă

        - total
14059,00 14,76

f13_i96   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 8,00 0,03

f13_i97         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 231,00 3,73

f13_i98         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 752,00 15,40

f13_i99         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 983,00 8,88

f13_i100         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 10116,00 21,34

f13_i101   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2952,00 3,00

f13_i102         - la femei locuitori rurali 7012,00 13,44

f13_i103

Număr întreruperi de sarcină la 1000  femei de vîrstă fertilă

Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni

9948,00 10,44

f13_i104
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
536,00 0,56

f13_i105   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 178,00 0,19

f13_i106
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
61,00 0,06

f13_i107   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 34,00 0,04

f13_i108
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
2875,00 3,02

f13_i109   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 425,00 0,45

f13_i110
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00 0,00

f13_i111   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 2,00 0,00

f13_i112 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 1795,00 1,88



f13_i113
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
13420,00 14,09

f13_i114
Structura întreruperilor de sarcină

        - la femei în vîrstă pînă la 15 ani
8,00 0,06

f13_i115         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 231,00 1,64

f13_i116         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 752,00 5,35

f13_i117         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 983,00 6,99

f13_i118         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 10116,00 71,95

f13_i119   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2952,00 21,00

f13_i120         - la femei locuitori rurali 7012,00 49,88

f13_i121

Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de 

întreruperi de sarcină 

        - total  

9948,00 70,76

f13_i122   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 5,00 62,50

f13_i123         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 133,00 57,58

f13_i124         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 532,00 70,74

f13_i125         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 665,00 67,65

f13_i126         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 7202,00 71,19

f13_i127   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2076,00 70,33

f13_i128         - la femei locuitori rurali 4869,00 69,44

f13_i129

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii medicale 

pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de  sarcină 

artificiale la  indicaţii medicale 

        - total  

536,00 75,07

f13_i130   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i131         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 21,00 87,50

f13_i132         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 24,00 57,14

f13_i133         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 45,00 68,18

f13_i134         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 386,00 76,89

f13_i135   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 105,00 71,92

f13_i136         - la femei locuitori rurali 302,00 74,94

f13_i137

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii medicale de 

la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de  

sarcină artificiale la  indicaţii medicale 

        - total  

178,00 24,93

f13_i138   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!



f13_i139         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 3,00 12,50

f13_i140         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 18,00 42,86

f13_i141         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 21,00 31,82

f13_i142         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 116,00 23,11

f13_i143   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 41,00 28,08

f13_i144         - la femei locuitori rurali 101,00 25,06

f13_i145

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii medicale din 

numărul total de întreruperi artificiale de sarcină 

        - total  

714,00 5,08

f13_i146   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i147         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 24,00 10,39

f13_i148         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 42,00 5,59

f13_i149         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 66,00 6,71

f13_i150         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 502,00 4,96

f13_i151   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 146,00 4,95

f13_i152         - la femei locuitori rurali 403,00 5,75

f13_i153

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii sociale pînă 

la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la  

indicaţii sociale

        - total

61,00 64,21

f13_i154   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 2,00 100,00

f13_i155         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 3,00 37,50

f13_i156         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 7,00 70,00

f13_i157         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 10,00 55,56

f13_i158         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 35,00 64,81

f13_i159   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 14,00 66,67

f13_i160         - la femei locuitori rurali 46,00 66,67

f13_i161

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii sociale de la 

13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de 

sarcină la indicaţii sociale

        - total

34,00 35,79

f13_i162   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i163         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 5,00 62,50

f13_i164         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 3,00 30,00

f13_i165         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 8,00 44,44

f13_i166         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 19,00 35,19



f13_i167   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 7,00 33,33

f13_i168         - la femei locuitori rurali 23,00 33,33

f13_i169

Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicaţii sociale din 

numărul  total întreruperi artificiale de sarcină 

        - total

95,00 0,68

f13_i170   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 2,00 25,00

f13_i171         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 8,00 3,46

f13_i172         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 10,00 1,33

f13_i173         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 18,00 1,83

f13_i174         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 54,00 0,53

f13_i175   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 21,00 0,71

f13_i176         - la femei locuitori rurali 69,00 0,98

f13_i177

Ponderea întreruperi de  sarcină spontane la femei pînă la 12 

săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane

        - total

2875,00 87,12

f13_i178   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 1,00 100,00

f13_i179         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 55,00 83,33

f13_i180         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 145,00 86,31

f13_i181         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 200,00 85,47

f13_i182         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2078,00 88,20

f13_i183   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 596,00 84,06

f13_i184         - la femei locuitori rurali 1438,00 86,11

f13_i185

Ponderea întreruperi de  sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 

21 săptămîni săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină 

spontane

        - total

425,00 12,88

f13_i186   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i187         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 11,00 16,67

f13_i188         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 23,00 13,69

f13_i189         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 34,00 14,53

f13_i190         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 278,00 11,80

f13_i191   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 113,00 15,94

f13_i192         - la femei locuitori rurali 232,00 13,89

f13_i193

Ponderea întreruperi de  sarcină spontane din numărul total de 

întreruperi de sarcină 

        - total

3300,00 23,47



f13_i194   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 1,00 12,50

f13_i195         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 66,00 28,57

f13_i196         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 168,00 22,34

f13_i197         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 234,00 23,80

f13_i198         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2356,00 23,29

f13_i199   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 709,00 24,02

f13_i200         - la femei locuitori rurali 1670,00 23,82

f13_i201

Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din 

numărul întreruperi de sarcină ilegale 

        - total

0,00 0,00

f13_i202   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i203         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i204         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i205         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i206         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i207   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i208         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i209

Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 

săptămîni din numărul  total întreruperi de sarcină ilegale

        - total

2,00 100,00

f13_i210   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i211         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i212         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i213         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i214         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2,00 100,00

f13_i215   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i216         - la femei locuitori rurali 1,00 100,00

f13_i217

Ponderea întreruperi de sarcină ilegale  total din numărul total 

întreruperi de sarcină

        - total

2,00 0,01

f13_i218   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i219         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i220         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i221         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i222         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2,00 0,02

f13_i223   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00



f13_i224         - la femei locuitori rurali 1,00 0,01

f13_i225

Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total 

întreruperi de sarcină 

        - total

1795,00 12,77

f13_i226   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 5,00 62,50

f13_i227         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 174,00 75,32

f13_i228         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 408,00 54,26

f13_i229         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 582,00 59,21

f13_i230         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1111,00 10,98

f13_i231   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 97,00 3,29

f13_i232         - la femei locuitori rurali 794,00 11,32

f13_i233

Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din 

numărul total întreruperi de sarcină 

        - total

13420,00 95,45

f13_i234   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 8,00 100,00

f13_i235         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 212,00 91,77

f13_i236         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 708,00 94,15

f13_i237         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 920,00 93,59

f13_i238         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 9701,00 95,90

f13_i239   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2791,00 94,55

f13_i240         - la femei locuitori rurali 6655,00 94,91

f13_i241

Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul 

de întreruperi de sarcină 

        - total

11589,00 82,43

f13_i242   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 7,00 87,50

f13_i243         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 187,00 80,95

f13_i244         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 559,00 74,34

f13_i245         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 746,00 75,89

f13_i246         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 8275,00 81,80

f13_i247   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 2561,00 86,75

f13_i248         - la femei locuitori rurali 5926,00 84,51

f13_i249

Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc 

paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină 

        - total

7701,00 54,78

f13_i250   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 2,00 25,00

f13_i251         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 102,00 44,16



f13_i252         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 347,00 46,14

f13_i253         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 449,00 45,68

f13_i254         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 5523,00 54,60

f13_i255   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 1727,00 58,50

f13_i256         - la femei locuitori rurali 4429,00 63,16

f13_i257

Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din 

numărul de întreruperi de sarcină 

        - total

3888,00 27,65

f13_i258   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 5,00 62,50

f13_i259         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 85,00 36,80

f13_i260         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 212,00 28,19

f13_i261         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 297,00 30,21

f13_i262         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2752,00 27,20

f13_i263   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 834,00 28,25

f13_i264         - la femei locuitori rurali 1497,00 21,35

f13_i265

Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspiraţie manuală 

din numărul total de întreruperi de sarcină 

        - total

5585,00 39,73

f13_i266   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 4,00 50,00

f13_i267         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 71,00 30,74

f13_i268         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 260,00 34,57

f13_i269         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 331,00 33,67

f13_i270         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 4055,00 40,09

f13_i271   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 1195,00 40,48

f13_i272         - la femei locuitori rurali 2942,00 41,96

f13_i273

Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspiraţie electrică 

din numărul total de întreruperi de sarcină

        - total

3380,00 24,04

f13_i274   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 3,00 37,50

f13_i275         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 52,00 22,51

f13_i276         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 156,00 20,74

f13_i277         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 208,00 21,16

f13_i278         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2395,00 23,68

f13_i279   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 774,00 26,22

f13_i280         - la femei locuitori rurali 1575,00 22,46



f13_i281

Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de 

întreruperi de sarcină 

        - total

2818,00 20,04

f13_i282   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i283         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 66,00 28,57

f13_i284         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 154,00 20,48

f13_i285         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 220,00 22,38

f13_i286         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1935,00 19,13

f13_i287   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 663,00 22,46

f13_i288         - la femei locuitori rurali 1534,00 21,88

f13_i289

Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul 

total de întreruperi de sarcină 

        - total

2211,00 15,73

f13_i290   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 1,00 12,50

f13_i291         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 41,00 17,75

f13_i292         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 168,00 22,34

f13_i293         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 209,00 21,26

f13_i294         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1689,00 16,70

f13_i295   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 312,00 10,57

f13_i296         - la femei locuitori rurali 936,00 13,35

f13_i297

Ponderea întreruperi de sarcină cu complicaţii din numărul de 

întreruperi de sarcină total 

        - total

86,00 0,61

f13_i298   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i299         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 4,00 1,73

f13_i300         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 4,00 0,53

f13_i301         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 8,00 0,81

f13_i302         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 58,00 0,57

f13_i303   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 20,00 0,68

f13_i304         - la femei locuitori rurali 57,00 0,81

f13_i305

Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul  total de 

complicaţii 

        - total

14,00 16,28

f13_i306   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i307         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i308         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 0,00



f13_i309         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i310         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 8,00 13,79

f13_i311   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 6,00 30,00

f13_i312         - la femei locuitori rurali 6,00 10,53

f13_i313

Ponderea întreruperi de sarcină cu perforaţie de uter total din 

numărul total de complicaţii 

        - total

1,00 1,16

f13_i314   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i315         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i316         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i317         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i318         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1,00 1,72

f13_i319   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i320         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i321

Ponderea întreruperi de sarcină cu perforaţie de uter uşoară din 

numărul total de perforaţii de uter

        - total

0,00 0,00

f13_i322   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i323         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i324         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i325         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i326         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i327   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i328         - la femei locuitori rurali 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i329

Ponderea întreruperi de sarcină cu perforaţie de uter gravă din 

numărul total de perforaţii de uter

        - total

1,00 100,00

f13_i330   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i331         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i332         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i333         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i334         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1,00 100,00

f13_i335   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i336         - la femei locuitori rurali 0,00 #ДЕЛ/0!



f13_i337

Ponderea întreruperi de sarcină cu infecţia aparatului genital şi 

organelor pelviene - total din numărul total de complicaţii 

        - total

13,00 15,12

f13_i338   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i339         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 1,00 25,00

f13_i340         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i341         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 1,00 12,50

f13_i342         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 9,00 15,52

f13_i343   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 3,00 15,00

f13_i344         - la femei locuitori rurali 11,00 19,30

f13_i345

Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total 

de infecţii ale aparatului genital şi organelor pelviene

        - total

11,00 84,62

f13_i346   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i347         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 1,00 100,00

f13_i348         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i349         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 1,00 100,00

f13_i350         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 7,00 77,78

f13_i351   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 3,00 100,00

f13_i352         - la femei locuitori rurali 10,00 90,91

f13_i353

Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul 

total de infecţii ale aparatului genital şi organelor pelviene

        - total

0,00 0,00

f13_i354   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i355         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i356         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i357         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i358         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i359   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i360         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i361

Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul 

total de infecţii ale aparatului genital şi organelor pelviene

        - total
0,00 0,00

f13_i362   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i363         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00



f13_i364         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i365         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i366         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i367   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i368         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i369

Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de 

infecţii ale aparatului genital şi organelor pelviene

        - total

0,00 0,00

f13_i370   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i371         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i372         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i373         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i374         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i375   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i376         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i377

Ponderea întreruperi de sarcină cu şoc septic din numărul total de 

infecţii ale aparatului genital şi organelor pelviene 

        - total

0,00 0,00

f13_i378   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i379         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i380         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i381         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i382         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i383   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i384         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i385

Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecţii ale aparatului 

genital şi organelor pelviene din numărul  total de infecţii ale 

aparatului genital şi organelor pelviene 

        - total

2,00 15,38

f13_i386   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i387         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i388         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i389         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i390         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 2,00 22,22

f13_i391   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i392         - la femei locuitori rurali 1,00 9,09



f13_i393

Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care 

necesită spitalizare şi transfuzie de sînge din numărul total de 

complicaţii 

        - total

4,00 4,65

f13_i394   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i395         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i396         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 1,00 25,00

f13_i397         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 1,00 12,50

f13_i398         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 3,00 5,17

f13_i399   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i400         - la femei locuitori rurali 3,00 5,26

f13_i401

Ponderea întreruperi de sarcină cu reacţii alergice din numărul 

total de complicaţii 

        - total

0,00 0,00

f13_i402   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i403         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i404         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i405         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 0,00 0,00

f13_i406         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 0,00 0,00

f13_i407   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 0,00 0,00

f13_i408         - la femei locuitori rurali 0,00 0,00

f13_i409

Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicaţii din numărul 

total de complicaţii 

        - total

54,00 62,79

f13_i410   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!

f13_i411         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 3,00 75,00

f13_i412         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 3,00 75,00

f13_i413         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 6,00 75,00

f13_i414         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 37,00 63,79

f13_i415   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 11,00 55,00

f13_i416         - la femei locuitori rurali 37,00 64,91

f13_i417

Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după 

întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine 

introduse în condiţii de ambulator şi staţionar 

        - total

109,00 1,61

f13_i418   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 #ДЕЛ/0!



f13_i419         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i420         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 2,00 0,50

f13_i421         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 2,00 0,47

f13_i422         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 82,00 1,93

f13_i423   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 25,00 1,19

f13_i424         - la femei locuitori rurali 74,00 2,13

f13_i425

Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după 

intreruperea de sarcină din numărul  total de sterilete intrauterine 

introduse imediat după intreruperea de sarcină 

        - la femei în vîrstă pînă la 15 ani

0,00 0,00

f13_i426         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 0,00 0,00

f13_i427         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 2,00 1,83

f13_i428         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 2,00 1,83

f13_i429         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 82,00 75,23

f13_i430   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 25,00 22,94

f13_i431         - la femei locuitori rurali 74,00 67,89

f13_i432

Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de 

femei cu intrerupere de sarcină 

        - total

1410,00 10,03

f13_i433   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 1,00 12,50

f13_i434         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 28,00 12,12

f13_i435         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 124,00 16,49

f13_i436         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 152,00 15,46

f13_i437         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1018,00 10,06

f13_i438   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 239,00 8,10

f13_i439         - la femei locuitori rurali 671,00 9,57

f13_i440

Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după intreruperea de sarcină  din numărul total de 

femei cărora li s-au oferit  COC-uri după intreruperea de sarcină 

        - la femei în vîrstă pînă la 15 ani

1,00 0,07

f13_i441         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 28,00 1,99

f13_i442         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 124,00 8,79

f13_i443         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 152,00 1,08

f13_i444         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 1018,00 72,20



f13_i445   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 239,00 16,95

f13_i446         - la femei locuitori rurali 671,00 47,59

f13_i447

Ponderea femei cărora li s-au oferit prezervative (masculine)  

imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei 

cu intrerupere de sarcină

        - total

1191,00 8,47

f13_i448   - la femei în vîrstă pînă la 15 ani 0,00 0,00

f13_i449         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 16,00 6,93

f13_i450         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 58,00 7,71

f13_i451         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 74,00 7,53

f13_i452         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 874,00 8,64

f13_i453   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 243,00 8,23

f13_i454         - la femei locuitori rurali 346,00 4,93

f13_i455

Ponderea femei cărora li s-au oferit prezervative (masculine)  

imediat după intreruperea de sarcină  din numărul total de femei 

cărora li s-au oferit  prezervative (masculine) după intreruperea de 

sarcină 

        - la femei în vîrstă pînă la 15 ani

0,00 0,00

f13_i456         - la femei în vîrstă 15 - 17 ani 16,00 1,34

f13_i457         - la femei în vîrstă 18 - 19 ani 58,00 4,87

f13_i458         - la femei în vîrstă 15 - 19 ani 74,00 6,21

f13_i459         - la femei în vîrstă 20 - 34 ani 874,00 73,38

f13_i460   - la femei în vîrstă  35 ani şi peste 243,00 20,40

f13_i461         - la femei locuitori rurali 346,00 29,05

f13_i462

Cifre absolute 

TOTAL

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 

14059,00

f13_i463
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
9948,00

f13_i464
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
536,00

f13_i465   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 178,00

f13_i466
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
61,00

f13_i467   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 34,00



f13_i468
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
2875,00

f13_i469   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 425,00

f13_i470
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i471   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 2,00

f13_i472 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 1795,00

f13_i473
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
13420,00

f13_i474 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 2536,00

f13_i475
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
7701,00

f13_i476   -  anestezia generală 3888,00

f13_i477
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
5585,00

f13_i478    - vacuum aspiraţia electrică 3380,00

f13_i479    - chiuretaj  2818,00

f13_i480    - medicamentoasă 2211,00

f13_i481 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 14059,00

f13_i482 Consilierea după întreruperea de sarcină 14059,00

f13_i483
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
86,00

f13_i484
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
14,00

f13_i485     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i486
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i487                   gravă 1,00

f13_i488
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
11,00

f13_i489          salpingooforită 0,00

f13_i490          pelvioperitonită 0,00

f13_i491          peritonită 0,00

f13_i492          şoc septic  0,00

f13_i493          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  2,00



f13_i494
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
4,00

f13_i495       reacţii alergice 0,00

f13_i496      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 54,00

f13_i497
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
6777,00

f13_i498  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 109,00

f13_i499
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
1410,00

f13_i500
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
1191,00

f13_i501
La femei în vîrsta de pînă la 15 ani

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
8,00

f13_i502
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
5,00

f13_i503
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i504   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i505
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
2,00

f13_i506   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i507
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
1,00

f13_i508   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i509
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i510   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i511 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 5,00

f13_i512
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
8,00

f13_i513 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 2,00

f13_i514
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
2,00

f13_i515   -  anestezia generală 5,00

f13_i516
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
4,00



f13_i517    - vacuum aspiraţia electrică 3,00

f13_i518    - chiuretaj  0,00

f13_i519    - medicamentoasă 1,00

f13_i520 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 8,00

f13_i521 Consilierea după întreruperea de sarcină 8,00

f13_i522
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
0,00

f13_i523
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
0,00

f13_i524     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i525
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i526                   gravă 0,00

f13_i527
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
0,00

f13_i528          salpingooforită 0,00

f13_i529          pelvioperitonită 0,00

f13_i530          peritonită 0,00

f13_i531          şoc septic  0,00

f13_i532          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  0,00

f13_i533
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
0,00

f13_i534       reacţii alergice 0,00

f13_i535      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 0,00

f13_i536
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
0,00

f13_i537  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 0,00

f13_i538
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
1,00

f13_i539
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
0,00

f13_i540
La femei în vîrsta de 15-17 ani

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
231,00

f13_i541
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
133,00



f13_i542
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
21,00

f13_i543   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 3,00

f13_i544
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
3,00

f13_i545   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 5,00

f13_i546
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
55,00

f13_i547   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 11,00

f13_i548
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i549   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i550 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 174,00

f13_i551
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
212,00

f13_i552 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 68,00

f13_i553
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
102,00

f13_i554   -  anestezia generală 85,00

f13_i555
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
71,00

f13_i556    - vacuum aspiraţia electrică 52,00

f13_i557    - chiuretaj  66,00

f13_i558    - medicamentoasă 41,00

f13_i559 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 231,00

f13_i560 Consilierea după întreruperea de sarcină 231,00

f13_i561
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
4,00

f13_i562
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
0,00

f13_i563     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i564
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i565                   gravă 0,00

f13_i566
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
1,00



f13_i567          salpingooforită 0,00

f13_i568          pelvioperitonită 0,00

f13_i569          peritonită 0,00

f13_i570          şoc septic  0,00

f13_i571          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  0,00

f13_i572
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
0,00

f13_i573       reacţii alergice 0,00

f13_i574      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 3,00

f13_i575
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
21,00

f13_i576  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 0,00

f13_i577
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
28,00

f13_i578
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
16,00

f13_i579
La femei în vîrsta de 18-19 ani

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
752,00

f13_i580
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
532,00

f13_i581
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
24,00

f13_i582   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 18,00

f13_i583
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
7,00

f13_i584   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 3,00

f13_i585
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
145,00

f13_i586   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 23,00

f13_i587
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i588   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i589 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 408,00

f13_i590
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
708,00

f13_i591 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 212,00



f13_i592
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
347,00

f13_i593   -  anestezia generală 212,00

f13_i594
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
260,00

f13_i595    - vacuum aspiraţia electrică 156,00

f13_i596    - chiuretaj  154,00

f13_i597    - medicamentoasă 168,00

f13_i598 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 752,00

f13_i599 Consilierea după întreruperea de sarcină 752,00

f13_i600
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
4,00

f13_i601
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
0,00

f13_i602     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i603
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i604                   gravă 0,00

f13_i605
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
0,00

f13_i606          salpingooforită 0,00

f13_i607          pelvioperitonită 0,00

f13_i608          peritonită 0,00

f13_i609          şoc septic  0,00

f13_i610          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  0,00

f13_i611
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
1,00

f13_i612       reacţii alergice 0,00

f13_i613      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 3,00

f13_i614
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
403,00

f13_i615  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 2,00

f13_i616
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
124,00

f13_i617
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
58,00



f13_i618
La femei în vîrsta de 15-19 ani

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
983,00

f13_i619
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
665,00

f13_i620
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
45,00

f13_i621   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 21,00

f13_i622
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
10,00

f13_i623   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 8,00

f13_i624
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
200,00

f13_i625   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 34,00

f13_i626
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i627   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i628 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 582,00

f13_i629
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
920,00

f13_i630 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 280,00

f13_i631
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
449,00

f13_i632   -  anestezia generală 297,00

f13_i633
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
331,00

f13_i634    - vacuum aspiraţia electrică 208,00

f13_i635    - chiuretaj  220,00

f13_i636    - medicamentoasă 209,00

f13_i637 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 983,00

f13_i638 Consilierea după întreruperea de sarcină 983,00

f13_i639
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
8,00

f13_i640
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
0,00

f13_i641     - leziunea colului uterin 0,00



f13_i642
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i643                   gravă 0,00

f13_i644
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
1,00

f13_i645          salpingooforită 0,00

f13_i646          pelvioperitonită 0,00

f13_i647          peritonită 0,00

f13_i648          şoc septic  0,00

f13_i649          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  0,00

f13_i650
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
1,00

f13_i651       reacţii alergice 0,00

f13_i652      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 6,00

f13_i653
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
424,00

f13_i654  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 2,00

f13_i655
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
152,00

f13_i656
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
74,00

f13_i657
La femei în vîrsta de 20-34 ani

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
10116,00

f13_i658
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
7202,00

f13_i659
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
386,00

f13_i660   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 116,00

f13_i661
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
35,00

f13_i662   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 19,00

f13_i663
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
2078,00

f13_i664   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 278,00

f13_i665
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00



f13_i666   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 2,00

f13_i667 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 1111,00

f13_i668
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
9701,00

f13_i669 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 1877,00

f13_i670
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
5523,00

f13_i671   -  anestezia generală 2752,00

f13_i672
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
4055,00

f13_i673    - vacuum aspiraţia electrică 2395,00

f13_i674    - chiuretaj  1935,00

f13_i675    - medicamentoasă 1689,00

f13_i676 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 10116,00

f13_i677 Consilierea după întreruperea de sarcină 10116,00

f13_i678
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
58,00

f13_i679
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
8,00

f13_i680     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i681
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i682                   gravă 1,00

f13_i683
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
7,00

f13_i684          salpingooforită 0,00

f13_i685          pelvioperitonită 0,00

f13_i686          peritonită 0,00

f13_i687          şoc septic  0,00

f13_i688          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  2,00

f13_i689
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
3,00

f13_i690       reacţii alergice 0,00

f13_i691      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 37,00

f13_i692
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
4247,00



f13_i693  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 82,00

f13_i694
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
1018,00

f13_i695
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
874,00

f13_i696
La femei în vîrsta de 35 ani şi peste

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
2952,00

f13_i697
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
2076,00

f13_i698
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
105,00

f13_i699   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 41,00

f13_i700
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
14,00

f13_i701   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 7,00

f13_i702
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
596,00

f13_i703   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 113,00

f13_i704
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i705   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 0,00

f13_i706 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 97,00

f13_i707
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
2791,00

f13_i708 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 377,00

f13_i709
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical cu 
1727,00

f13_i710   -  anestezia generală 834,00

f13_i711
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
1195,00

f13_i712    - vacuum aspiraţia electrică 774,00

f13_i713    - chiuretaj  663,00

f13_i714    - medicamentoasă 312,00

f13_i715 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 2952,00

f13_i716 Consilierea după întreruperea de sarcină 2952,00



f13_i717
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
20,00

f13_i718
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
6,00

f13_i719     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i720
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i721                   gravă 0,00

f13_i722
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
3,00

f13_i723          salpingooforită 0,00

f13_i724          pelvioperitonită 0,00

f13_i725          peritonită 0,00

f13_i726          şoc septic  0,00

f13_i727          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  0,00

f13_i728
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
0,00

f13_i729       reacţii alergice 0,00

f13_i730      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 11,00

f13_i731
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
2106,00

f13_i732  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 25,00

f13_i733
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
239,00

f13_i734
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
243,00

f13_i735
La femei locuitori rurali 

Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) 
7012,00

f13_i736
Întreruperi  artificiale voluntare de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
4869,00

f13_i737
Întreruperi artificiale de sarcină  la indicaţii medicale:

  - pînă la 12 săptămîni
302,00

f13_i738   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 101,00

f13_i739
Întreruperi  artificiale de sarcină la indicaţii sociale:

  - pînă la 12 săptămîni
46,00

f13_i740   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 23,00



f13_i741
Întreruperi  spontane de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
1438,00

f13_i742   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 232,00

f13_i743
Întreruperi  ilegale de sarcină:

  - pînă la 12 săptămîni
0,00

f13_i744   - de la 13 pînă la 21 săptămîni 1,00

f13_i745 Din număr total întreruperi de sarcină  (rînd 1) la primigeste 794,00

f13_i746
Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 

săptămîni - total
6655,00

f13_i747 Pregătirea colului uterin cu Мisoprostol 969,00

f13_i748
Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:         

  -  blocul paracervical 
4429,00

f13_i749   -  anestezia generală 1497,00

f13_i750
Metodele întreruperilor de sarcină :

   - vacuum aspiraţia manuală
2942,00

f13_i751    - vacuum aspiraţia electrică 1575,00

f13_i752    - chiuretaj  1534,00

f13_i753    - medicamentoasă 936,00

f13_i754 Consilierea înaintea întreruperii de sarcină 7012,00

f13_i755 Consilierea după întreruperea de sarcină 7012,00

f13_i756
Număr complicaţii după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 

22.1 - 22.13)  
57,00

f13_i757
           inclusiv:  

    - întreruperea incompletă de sarcină
6,00

f13_i758     - leziunea colului uterin 0,00

f13_i759
    - perforaţiа de uter: 

                  uşoară 
0,00

f13_i760                   gravă 0,00

f13_i761
    - infecţia aparatului genital şi organelor pelviene:

         endometrită    
10,00

f13_i762          salpingooforită 0,00

f13_i763          pelvioperitonită 0,00

f13_i764          peritonită 0,00

f13_i765          şoc septic  0,00

f13_i766          alte  infecţii a aparatului genital şi  organelor pelviene  1,00



f13_i767
     hemoragie uterină care necesită internare  şi   transfuzie de 

     sînge
3,00

f13_i768       reacţii alergice 0,00

f13_i769      - alte complicaţii după întreruperea de sarcină 37,00

f13_i770
Număr sterilete intrauterine introduse în condiţii 

de ambulator şi staţionar - total
3468,00

f13_i771  - inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină 74,00

f13_i772
Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate 

(COC) imediat după întreruperea de sarcină  
671,00

f13_i773
Număr femei,cărora  li s-au oferit рrezervative  masculine  imediat 

după  întreruperea de sarcină  
346,00


