Consultare publică- Brașov
Document de poziție
Tema 1. – Nevoi și resurse în domeniul promovării informațiilor privind
tulburările
neuro-degenerative
(în
particular
a
demențelor)
și
instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medico-social;
Insuficienta promovare a informațiilor privind tulburările neuro-degenerative (în
particular a demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medicosocial
Soluții:
1.Asigurarea unei linii permanente de finanțare; crearea de materiale de
informare; asigurarea accesului la canalele de promovare, prin mass-media, pentru
realizarea de campanii in comunitate;
2. Realizarea unui plan național prin colaborarea între Consiliul Național al
Sănătății Mintale, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu
privire la prevenția, diagnosticarea, intervențiași comunicarea in domeniul
sănătății mintale;
3. Realizarea întalnirilor de rețea, crearea unei platforme on-line accesibile
rețelei, un schimb de resurse in cadrul rețelei;
4. Crearea unui ghid care sa cuprindă tipuri de servicii, informații despre boală,
cauze, evoluție, prevenție, intervenție, instituții la care se poate apela; crearea de
manuale destinate echipei de specialiști;
Tema.2 – Nevoi și resurse privind serviciile de prevenție a tulburărilor neurodegenerative, la nivel comunitar și al sistemului de îngrijiri primare;
Insuficiența serviciilor de prevenție
Soluții:
1. Terapii ocupaționale; socializare; bugete alocate pentru educație preventivă;
2. Înfiintarea unor centre de informare cu privire la prevenirea tulburărilor neurodegenerative; organizarea de campanii de informare/educare ( prin mijloace massmedia); colaborarea directă cu medicul de familie, medicul specialist și psiholog;
promovarea activităților care mențin starea de sănătate;

3. Elaborarea unui program national de educație pentru sănătate; instruire
specialiști; școala părinților; realizarea de schimburi experiență;
4. Monitorizare clara din partea echipei de specialiști: cardiolog, neurolog, medic
de familie etc.; instituții / organizații care asigură ingrijire la domiciliu;
Tema 3. – Nevoi și resurse Servicii de Evaluare și Diagnosticare privind
tulburările neuro-degenerative;
Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate
Soluții:
1. Campanii de promovare/informare in media; in rîndul medicilor de familie;
2. Educație în școli/universități;
3. Modificări ale legislației in vigoare (prescrierea de catre medicul de familie a
investigațiilor paraclinice necesare stabilirii diagnosticului – de ex. CT cap);
4. O mai buna finanțare a sistemului;

Tema 4. – Nevoi și resurse privind serviciile în comunitate pentru pacienți și
familiile/îngrijitorii acestora;
Insuficienta dezvoltare a
ingrijitorii/aparținătorii lor

serviciilor

comunitare

pentru

pacienți

și

Soluții:
1. Evaluarea nevoilor reale ale comunității din care sa rezulte ostrategie realistă;
2. Externalizarea serviciilor; alocarea de fonduri pentru zona privată;
3. Campanii de informare la nivel național (ex. broșuri); înființarea de centre de
informare; colaborare instituționala; crearea unei baze de date - a unui sistem de
înregistrare/monitorizare a beneficiarilor;
4. Adaptarea legilor existente la nevoile reale; simplificarea legilor și a normelor
de aplicare a acestora;consultarea la nivel european cu privire la legislația
existentă;

Tema 5. – Nevoi și resurse privind serviciile de îngrijire instituționalizate.
Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate
Soluții:

1.Campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la nevoile persoanelor
dependente de servicii sociale de tip permanent; lobby și advocacy pentru
susținerea de servicii sociale pentru persoanele dependente;
2. Simplificarea, urgentarea și adaptarea legislației la nevoile reale;
3. Acordarea de finanțări pentru sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea serviciilor
de tip permanent;
4. Identificarea și angajarea specialiștilor în domeniu (de ex. medici geriatri);
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