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Document de poziție

1. Insuficienta promovare a informațiilor privind tulburările neuro-degenerative
(în particular a demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psiho-
medico-social

Posibile soluții:

1. Dezvoltarea unui cadru de politică publică modern și adaptat nevoilor identificate ale
pacienților, specialiștilor și comunitatii, care să permită dezvoltarea de servicii specializate, in
parteneriat public-privat.

2. Creșterea alocării bugetare pentru programe educaționale specifice in domeniul bolilor
neoro degenerative.

3. Imbunătățirea cadrului legislativ privind serviciile integrate.

4. Organizarea și lansarea unei campanii naționale de informare/educare.

2. Insuficiența serviciilor de prevenție

Posibile soluții:

1. Elaborarea unui program național de prevenție, cu alocarea fondurilor necesare.

2. Formarea personalului medical in vederea creșterii capacității de diagnosticare și
intervenție precoce.

3. Realizarea unui campanii naționale de informare specializată privind maladia Alzheimer
prin canale media, sistemul de îngrijiri primare și asociații interesate (cu accent pe
problematica legată de cauzalitate și etică).

4. Realizarea unui sistem de monitorizare privind pacienții diagnosticați cu Alzheimer, care să
alimenteze cu informație sistematică o bază de date la nivel național privind activitățile de
prevenție timpurie și rezultatele lor.

5. Crearea unui cadru juridic pentru realizarea managementului serviciilor de prevenție.

3. Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate

Posibile soluții:

1. Realizarea și adoptarea unei strategii naționale de profil, cu finanțare inclusă in buget;



2. Dezvoltarea de programe formare pentru echipe multidisciplinare;

3. Lansarea unei campanii naționale de educație și conștientizare pe probleme de sănătate
mintală.

4. Dezvoltarea unor organizații de reprezentare pentru persoanele diagnosticate.

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

1. Creșterea nivelului de cunoaștere a problemelor generate de dezvoltarea precară a
serviciilor comunitare prin elaborare de  studii, evaluări comunitare.

2. Mai buna integrare a serviciilor sociale și comunitare prin incurajarea protocoalelor
stabilite între instituții partenere.

3. Programe de formare pentru personalul specializat; Formarea asistenților personali;
cunoaștere mai bună a modelelor de succes de la nivel internațional.

4. Mai buna dezvoltare a grupurilor și campaniilor de advacacy; incurajarea dezbaterilor
publice.

4. Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate

Posibile soluții:

1. Dezvoltarea de politici publice –e.g. ”Strategia Națională privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap”.

2. Inființarea de noi centre cu personal specializat în diagnosticarea și îngrijirea persoanelor
cu deficiențe neuro-degenerative (echipe mixte –prisiatru/psiholog/neurolog/geriatru)

3. Politici de incurajare a dezvoltării parteneriatelor public/privat in domeniul serviciilor de
profil.

4. Dezvoltarea rețelei de Asistenți Personali Profesioniști.


