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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-medico-social

Soluții:

1. Dezvoltarea de programe școlare noi, curriculă adaptata noilor presiuni și cerințe.

2. Fonduri care sa susțină analize de nevoi și programe de informare/educare, inclusiv a
factorilor de decizie.

3. Organizații nevuvernamentale care să ofere servicii cu finanțare publică sau privată și care
să dezvolte și implementeze campanii naționale/locale 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. Realizarea unei cercetari la nivel național privind impactul problemei în comunitate;

2. Elaborarea unui cadru legislativ care să conducă la implementarea unor programe naționale
de diagnosticare timpurie;

3. Dezvoltarea unor protocoale pentru implementarea programelor de lucru în echipă
multidesciplinară;

4. Dezvoltarea unor programe/campanii nationale de educare/informare.

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

Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate



Soluții:

1. Organizarea de campanii de informare/educare și dezbateri publice;

2. Imbunătățirea cadrului legislativ;

3. Organizarea de cursuri de specializare pt. ingrijire persoane cu tulburari neuro-
degenerative;

4. Programe dezvoltate de Consiliile locale pentru dezvoltarea pieței de servicii specifice.

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. Dezvoltarea de parteneriate de tip public/privat pentru susținerea efertei de servicii;

2. Dezvoltarea de echipe mobile de asistență comunitară (pentru rural) și incurajarea
voluntariatului;

3. Dezvoltarea unui cadru legislativ care să incurajeze prin facilitati diverse personalul
medical și cel din zona serviciilor medico sociale;

4. Dezvoltarea de strategii adecvate la nivel național și judetean.

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

Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate

Soluții:

1. Realizarea de studii de nevoi care sa alimenteze dezbaterea publica si dezvoltarea de
strategii de acține publică;

2. Externalizarea unor servicii care sunt blocate in sistemul public;

3. Dezvoltarea unui program național care sa finanțeze programe in zona serviciilor pentru
pacienți/aparținători. df


