
Consultare publică Cluj – document de poziție

Participanții la procesul de consultare publică, in urma analize de nevoi, au identificat soluții
care pot fi avansate pentru rezolvarea problemelor specifice identificate:

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.

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, în
parteneriat public-privat.

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

3. Imbunătățirea cadrului legislativ privind serviciile integrate.

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

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

Soluții:

1. Organizarea de programe de formare profesională in domeniul prevenției;

2. Organizarea de dezbateri publice cu scopul informării și responsabilizării autorităților
publice;

3. Informarea/educarea prin campanii a publicului general si autorităților publice (campanii de
informare și advocacy);

4. Acordarea de fonduri pentru programe pilor care să demonstreze utilitatea prevenției.



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

Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate

Soluții:

1. Dezvoltarea centrelor dedicate bolilor neuro-degenerative, linga spitalele mari (proximitate,
acces facil la facilitațile pentru diverse investigații);

2. Dezvoltarea de programe de formare pentru specialiști (formări, practica studenților)

3. Dezvoltarea de protocoale de screening pe care sa le aplice medicii de familie;

4. Dezvoltarea de programe de suport/consiliere pentru aparținători, după diagnosticare.

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

Soluții:

1. Concesionarea serviciilor untilizănd parteneriatul public-privat;

2. Elaborare de politici publice coerente și țintite; Elaborare legislație coerentă;

3. Educație comunitară;

4. Servicii adecvate și adaptate nevoilor  pacienților/beneficiarilor.

5. Validarea în România a aunor modele de bună practică.

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

Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate

Soluții:

1. Alocarea de fonduri pentru cercetare de nevoi si monitorizarea incidenței diagnosticului

2. Regrlementarea situației reprezentantului legal (cazuri sociale)

3. eliminarea discrepanțelor dintre standardele prevăzute în legislație si practică.

4. Creșterea capacității de a accesa linii de finanțare cu fonduri europene disponibile.

5. Organizarea de campanii de informare pentru publicul larg.


