Consultare publica - Bucuresti
Facts Sheet – Cauze și consecințe.

Tema 1. – Nevoi și resurse în domeniul promovării informațiilor privind tulburările neurodegenerative (în particular a demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psihomedico-social;
Insuficienta promovare a informațiilor privind tulburările neuro-degenerative (în particular a
demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medico-social

Cauze
Lipsa personalului specializat la nivel
național (psihiatrii, geriatrii)
Creșterea speranței de viață – in mod natural,
crește expunerea la riscul de a dezvolta la
virste inaintate tulburări neuro-cognitive.
Absența unui sistem de monitorizare
funcțional care să ofere sistematic date
statistice,
anliza
privind
frecvența
diagnosticării, incidența, impactul pentru
acest tip de patologie.
Insuficiența programelor și protocoalelor de
comunicare între instituții; intre instituții și
pacienți.
Slaba coordonare a serviciilor psiho-medicosociale
Lipsa inițiativelor structurate de reformă
(lipsa motivației)

Consecințe
Diagnosticare insuficientă
Creșterea
incidenței
neurodegenerative

bolilor

Slabirea capacității de identificare corectă a
problemei de politcă publică; capacitate
redusă de analiză.

Stigmatizarea
și
pacienților/familiilor.

marginalizarea

Lipsa echipelor interdisciplinare
Scaderea calitații vieții pentru cei afectati de
tulburarile neuro-cognitive.

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
Consecințe
Lipsa unei campanii de informare/educare la Adresabilitate scăzută la medic, boala
nivelul comunității.
Alzheimer
sub-diagnosticată
sau
diagnosticată tîrziu.
Lipsa unui protocol/proceduri de comunicare Scaderea calității vieții pacienților si
medic de familie-familie
familiilor lor in coteztul nediagnosticării la
timp, pierderea rapidă a autonomiei

pacientului.
Lipsa echipei de susținere a serviciilor de idem
prevenție (ex. Psihologi clinicieni instruiti în
evaluarea cognitiv-comportamentală)
Lipsa unui program național de prevenție
Creșterea costurilor medicale și sociale
Lipsa unei baze de date actualizate cu privire Lipsa programelor de formare pentru
la activitățile de prevenție
personalul medical din echipele multidisciplinare.
Cunoaștere limitată privind potențialul Servicii de prevenție insuficiente, dezvoltate
diverselor organizații publice sau private de a la standarde minime.
se implica in promovarea programelor de
prevenție.
Lipsa fondurilor pentru programele de Limitarea accesului la serviciile de prevenție.
prevenție
Lipsa cadrului juridic pentru managementul idem
serviciilor de prevenție.
Tema 3. – Nevoi și resurse Servicii de Evaluare și Diagnosticare privind tulburările neurodegenerative;
Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate
Cauze
Lipsa unui cadru legal specific (CIF)

Consecințe
Lipsa unui buget specific alocat; lipsa
coordonarii politicilor și programelor publice;
Insuficiența specializărilor în domeniul Slaba investiție in cercetare; lipsa unui
evaluării și diagnosticării tulburărilor program național de monitorizare;
neurodegenerative (evaluare complexa CIF)
Slaba implicare a familiei/aparținătorilor in Lipsa unui program național de prevenție;
gestionarea pacienților diagnosticați cu amînarea diagnosticului si deteriorarea
tulburări neurodegenerative
calității vieții pacienților si familiei; Cesterea
cheltuielilor pentru persoanele cu handicap
generat de tulburările neurodegenerative.
Lipsa reprezentării intereselor pacienților cu Problema serviciilor de evaluare si
tulburări neurocognitive in forurile de decizie diagnosticare
pentru
tulburarile
de politică publică (Parlament, grupuri de neurodegenerative lipsește de pe agenda
lucru consultative in ministere, autorităti publică.
locale etc)

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
Insuficienta cunoaștere a nevoilor pacienților
și îngrijotorilor la nivelul factorilor de
decizie.
Fragmentarea serviciilor medicale și sociale
(lipsa de proceduri de diagnosticare și
acordare a îngrijirilor)

Consecințe
Lipsa de coerență a politicilor de profil

Persoane vîrstnice care nu beneficiază de
servcii, conform nevoilor lor; comunicare
defectuoasă intre componenta medicală și cea
socială a serviciilor destinate pacienților.
Lipsa personalului specializat (la nivel SPAS, Lipsa de ajutor specilizat conduce la deces
clinici, centre de sănătate mintală, asistent prematur sau scaderea calității vieții
personal, ingrijitor la domiciliu)
pacientului și familiei.
Lipsa interesului factorilor de decizie pentru Marginalizare, excluziune, instituționalizare.
servicii reformate, modernizate
Tema 5. – Nevoi și resurse privind serviciile de îngrijire instituționalizate.
Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate
Cauze
Necorelarea numărului de persoane cu
afecțiuni neuro-degenerative ale SNC cu
politicile sociale
Absența spațiilor pentru dezvoltarea
serviciilor medico-sociale specializate
Lipsa de personal calificat

Necorelarea standardelor minime de calitate
cu standardul de cost
Lipsa parteneriatelor de tip public/privat in
dezvoltarea serviciilor.

Consecințe
Suprapopularea centrelor existente

idem
Acordarea îngrijirii de către familie (care nu
are o pregătire specifică și e limitată de timp
și resurse materiale)
Risc de abandon
Subfinanțare

