
Consultare publică- Brasov

Facts Sheet

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-medico-
social

Cauze:

1. Insuficiente resurse pentru realizarea și distribuirea materialelor informative;
insuficienta accesare a canalelor de promovare disponibile;

2. Absenta unui program național de centralizare și de distribuire a informației
specifice sănătății mintale;

3. Slaba colaborare public-privată în domeniul medico-social în ceea ce privește
centralizarea, distribuirea și promovarea informațiilor privind tulburările neuro-
degenerative (in particular a demențelor);

4. Absenta de informații destinate comunității, familiei și echipei de intervenție
(psiho-medico-sociale) despre incidența, prevenția, caracteristicile, evoluția și
modalitățile de intervenție în tulburările neuro-degenerative;

Consecințe:

1. Neaccesarea serviciilor; lipsarecunoașterii și conștientizării prezenței
tulburărilor neuro-degenerative și abordarea incorectă a acestora;

2. Absența unei viziuni unitareasupra problematicii la nivel local și regional;

3. Lipsa specialiștilor și a organizațiilor publice sau private care să realizeze
programe de formare profesională specifică;

4. Scăderea calității vietii atât pentru beneficiari cât și pentru aparținatori;
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Tema.2 – Nevoi și resurse privind serviciile de prevenție a tulburărilor neuro-
degenerative, la nivel comunitar și al sistemului de îngrijiri primare;

Insuficiența serviciilor de prevenție

Cauze:

1. Motive economice: nealocarea fondurilor pentru educația generațiilor tinere
(copii, adolescenți); nealocarea fondurilor pentru formarea continuă a
specialiștilor; nealocarea fondurilor pentru crearea unor centre de prevenție si
pentru formareaunei rețele de specialiști; capacitate scăzuta de accesare a
fondurilor europene;

2. Lipsa campaniilor de informare, conștientizare și promovare a conceptului de
‘stare de sănătate’; lipsa unui program național de prevenție pentru tulburările
neuro-degenerative

3. Lipsa psihoeducației, a educației medicale și a educației alimentare la nivel pre-
universitar și universitar;

4. Educatia privind un stil de viață sănătos.

Consecințe:

1. Fonduri insuficiente; lipsa de specialiști; lipsa centrelor de prevenție;

2. Populatie neinformata; degradarea stării de sănătate; degradarea calității vieții;
identificare târzie a simptomelor; afectarea echilibrului între muncă, viață
personală

3. Debutul bolii; degadarea calității vieții; afectarea persoanelor apropiate;

4. Stilul de viață nesănătos poate contribui la declanșarea bolii;necunoașterea
factorilor cauzatori de boală;

Tema 3. – Nevoi și resurse Servicii de Evaluare și Diagnosticare privind
tulburările neuro-degenerative;

Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate

Cauze:

1. Insuficienta informare a populației cu privire la sănătatea mintala;

2. Carențe în educație; ignoranța; lipsă de comunicare;

3. Accesul cu întârziere la serviciile de evaluare/diagnosticare (liste de așteptare
pentru programarea la specialist; nevoia deinvestigații paraclinice; birocrație; lipsa
fonduri din sistemul public);



4. Sincope in acordarea serviciilor medicale datorate lipsei de specialist,
subfinanțării sistemului de sănătate și veniturilor modeste ale pacienților;

Consecințe:

1. Creșterea numărului de bolnavi nediagnosticați sau prezentarea acestora in
stadiile avansate/ complicate ale bolii;

2. Nerecunoașterea simptomatologiei bolilor; abordarea cu superficialitate a
necesității urmării unui tratament; lipsa de complianță la tratament;

3. Întârzierea diagnosticului; consum psihic și agravarea diagnosticului; abandonul
accesării serviciilor medicale; exces în accesarea serviciilor spitalicești și
suprasolicitarea spitalelor; creșterea costurilor de îngrijire; afectarea colaterala a
celor din jur (familie, vecini);

4. Întârzieri în diagnostic și tratament; deficiențe in monitorizarea ulterioarăa
cazurilor confirmate;

Tema 4. – Nevoi și resurse privind serviciile în comunitate pentru pacienți și
familiile/îngrijitorii acestora;

Insuficienta dezvoltare a serviciilor comunitare pentru pacienți și
ingrijitorii/aparținătorii lor

Cauze:

1. Evaluarea insuficientă a situației nevoilor comunitare – muncă de teren

2.Alocarea neadecvată a fondurilor, cu discrepanțe între domeniile public și privat;

3. Lipsa de informare a aparținătorilor și a comunității cu privire la identificarea
simptomelor și consecințelor bolilor neuro-degenerative;

4. Birocratie; legislație neadaptata nevoilor comunitare actuale;

Consecințe:

1.Nevoile actuale nu sunt luate in calculîn stabilirea strategiilor din domeniu; nu se
consideră prioritare serviciile comunitare necesare; gestionarea inadecvata a
cazurilor; creșterea costurilor (cu spitalizarea, serviciile, etc) cu impact asupra
comunității;

2. Afectarea servicilor sociale având ca și consecințe – servicii limitate pentru
beneficiar, personae care nu acceseaza beneficii la care au drept, creșterea
problemelorîn comunitate;

3. Accesibilitate redusă la serviciile sociale; apariția de noi problem sociale;



4. Descurajarea comunității ONG-urilor în a avea initiative și în a dezvolta servicii;
birocratizarea proceselor în defavoarea beneficiarilor; servicii de slabă calitate;
alocare de resurse în direcții neprioritare;

Tema 5. – Nevoi și resurse privind serviciile de îngrijire instituționalizate.

Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate

Cauze:

1. Necunoașterea nevoilor persoanelor dependente de servicii; necunoașterea
modalităților de accesare a serviciilor; lipsa informațieidespre îngrijirea
permanentă;

2. Legislație neadaptată și incompletă;

3. Lipsa finanțărilor;

4. Lipsa resurselor umane (a specialiștilor in domeniu)

Consecințe:

1. Creșterea numarului persoanelor care nu beneficiază de servicii; scăderea
calității vieții acestora;

2. Lipsa creării și dezvoltării serviciilor; descurajarea furnizorilor de servicii;
creșterea numărului de persoanelor care au nevoie și agravarea situației lor;

3. Nu se pot inființa, dezvolta și susține servicii medico-sociale pentru persoanele
dependente; nu se pot implementa strategii de dezvoltare;

4. Nu se pot oferi și susține servicii de calitate fără personal specializat;
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