
Consultare publică- Iași

Facts Sheet

Tema 1. – Nevoișiresurseîndomeniulpromovăriiinformațiilorprivindtulburările neuro-
degenerative (în particular a demențelor) șiinstruirea specialiștilor din domeniulpsiho-
medico-social;

Insuficientapromovare a informațiilorprivindtulburările neuro-degenerative (în particular a
demențelor) șiinstruirea specialiștilor din domeniulpsiho-medico-social

Cauze:

1. Promovareainformațiilorprivindtulburarile neuro- degenerative nu reprezintă o
prioritatepentruuniversitățile de medicinășișcolile post-liceale de asistențămedicală; nu se
puneaccentulpepregatireaviitorilorspecialiști care sălucrezeînechipeinterdisciplinare; nu se
puneaccentulpedezvoltarea de modele/protocoale de lucru cu pacienții/apartinătorii; nu
existaprograme de educare a paciențilorsiaparținătorilor.

2. Lipsauneianalize de nevoi la nivel local cu privire la incidențabolilor neuro-degenerative.

3. Lipsaspeciliștilorsiaorganizațiilor (publice/private) care sărealizezeprograme de
informare/educare.

4. Fisuraevidentădintrepacienți/aparținători –specialiști, precumșilipsa de
coordonareîntrespecialiștiiimplicațiînintervenție (medic/psiholog/asistent
social/kinetoterapeut)

Consecințe:

1. Lipsaprogramelor de educatieformala/informalăîn care pacientulsă fie centrulintervenției;
lipsaspeciliștilorpentrudiagnosticareașitratarea/gestionareatulburărilor neuro-degenerative.

2. Nu se investeșteînprograme de educare/informare a publiculuilarg;
finantareredusăpentruprogramespecifice.

3. Lipsaprogramelor de informare/educare.

4. intreagaresponsabilitaterevinefamiliei; lipsaintervenției integrate

4. Lipsauneiviziuniunitareprivindproblemainsuficiențeiserviciilor in
domeniultulburarilorneurpo-degenerative.

Tema.2 – Nevoișiresurseprivindserviciile de prevenție a tulburărilor neuro-degenerative, la
nivelcomunitarși al sistemului de îngrijiriprimare;

Insuficiențaserviciilor de prevenție



Cauze:

1. Lipsainteresuluiautoritățilorpentruacestăcategorie de beneficiari (majoritarvîrstnici).

2. Lipsaspecialiștilor in domeniultulburarilor neuro-degenerative (medicispeciliști,
psihologișiasistențisociali) capabilisalucreze in echipa.

3. Lipsauneicampanii de
informareasupraspecificului/caracteristicilorboliișiaimportanțeidiagnosticăriiprecoce.

4. Lipsaunui program de screening facut de medicii de familie.

Consecințe:

1. Nu există o strategie de lucrușiuncadrulegislativspcificpentrutulburarile neuro-
degenerative;

2. Creștereanumărului de paciențidiagnosticatitirziu; presiuneasupraserviciilorinsuficiente
(cantitativsicalitativ)

3. Intelegereașiacceptareadiagnosticului de catrepacientșiaparținătoritirziu, in condițiile in
care boala se agravează;

4. Diagnosticareatirzieduce la costurimaimari de gestionare. Lipsesccampaniieficiente de
informare/educareșiorientare a pacienților/aparținătorilor.

Tema 3. – NevoișiresurseServicii de EvaluareșiDiagnosticareprivindtulburările neuro-
degenerative;

Servicii de evaluareșidiagnosticareinsuficientdezvoltate

Cauze:

1. Dezinteresulfactorilor de decizie (MinisterulEducațieișiMinisterulSanatatii)

2. Concentrareaspecialiștilorșiresurselorcatrealtedomenii considerate prioritare (servicii pt.
copiiaflațiîndificultate, consumatori de drogurietc)

3. Servicii de sănătatespecificesubdezvoltate

4. Lipsapresiunilor din parteasocietățiicivile.

Consecințe:

1. Programeformare/educațieinsuficiente/ineficiente



2. Informareapubliculuilargdeficitară (nu existăspecialiști care safacaasta);

3. Specialiștinepregatiticorespunzator;

4. Serviciipuțineșislabecalitativ.

Tema 4. –
Nevoișiresurseprivindserviciileîncomunitatepentrupaciențișifamiliile/îngrijitoriiacestora;

Insuficientadezvoltare a serviciilorcomunitarepentrupaciențișiingrijitorii/aparținătoriilor

Cauze:

1. Lipsaresurselor dedicate (bani, resurseumaneetc);

2. Lipsapersonaluluicalificatnecesarpentrudezvoltareaacestorservicii in comunitate;

3. Legislațiedeficitarășibirocrație;

Diferențemariîntre rural și urban privindacccesul la servicii;

Consecințe:

1. Lipsaserviciilor – centre de zi, de tip respiro (pentruingrijitori), locuințeprotejate,
serviciirezidențiale, centrsmedicalespacializate;

2. Serviciileexistentepuțineși cu eficacitatescăzută;

3. Lipsa de implicareaautorităților locale.

Tema 5. – Nevoișiresurseprivindserviciile de îngrijireinstituționalizate.

Insuficientadezvoltare a serviciilor de îngrijirepermanente – instituționalizate

Cauze:

1. Lipsaunorstrategiiadacvate care săadresezeproblematicabolilor neuro-degenerative și a
consecințelorsocialecomplexe ale acestora;

2. Nivelfoarteinaltșiinadecvatrealitătiipentrustandardeleserviciilor;

3. Disjuncțiaelementelorcomponente ale echipelormultidisciplinare;

4. Neimplicarea/indiferențaautorităților locale.



Consecințe:

1. Inexistențastudiilor de nevoi care săfundamentezeabordareastrategică;

2. Renunțarea la realizareaunorproiecte utile datoritadificultatii de aa tinge
standardelepeservicii;

3. Inexistentaproiectelorspecificepeboli neuro-degenarative in programele de finantareactuale.


