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Reuniunea Națiunilor Unite pe tema bolilor netransmisibile

Cu toții suntem de acord că bolile cronice reprezintă o provocare extrem de importantă pentru
sistemele de sănătate din întreaga lume în secolul 21.
Deoarece întâlnirea Națiunilor Unite de la New York pe tema bolilor netransmisible va avea loc în
curând, dorim să aducem în discuție câteva teme care se referă în mod deosebit la rolul vital al asistenței
medicale primare în obținerea celor mai bune rezultate pentru sănătatea populației:
1. Integrat, nu separat: programele verticale orientate pe boală ar trebui integrate într-un sistem
orizontal puternic de asistență medicală primară. Sistemul orizontal de asistență medicală primară
asigură oportunitatea pentru integrare și aduce în discuție problema inechității, permițând alocarea
atenției cuvenite bolilor netransmisibile (NCD) și în același timp asigurând accesul la îngrijiri și pentru
alte probleme de sănătate. Este evitată astfel discriminarea, “inechitatea bazată pe boală”.
2. Promovarea cunoștințelor științifice: dovezi mai bune care iau în considerare natura complexă,
determinanții sociali ai sănătății și sistemului de sănătate, în special în relația cu bolile cronice. Bolile
cronice, într-o măsură mult mai mare decât bolile infecțioase, sunt influențate de percepția și
comportamentul pacienților. Managementul eficient al bolilor netransmisibile (NCD) necesită o
“schimbare de macaz” dinspre îngrijirile medicale orientate pe probleme spre îngrijirile medicale
orientate spre ținte, obiective. Managementul pe termen lung al bolilor cronice necesită
împuternicirea pacienților, reducerea barierelor care stau în calea unui stil de viață sănătos și îngrijiri
care reflectă valorile individuale ale pacienților. Sunt necesare studii care să ateste dovezile legate de
eficiența asistenței medicale primare în ceea ce privește reducerea internărilor în spital pentru cauze
legate de bolile netransmisibile. O atenție specială ar trebui acordată studiului comorbidităților și cum
pot fi ele abordate de asistența medicală primară.
3. Utilizarea unei strategii cuprinzătoare: un sistem de sănătate este atât de puternic pe cât de puternic
este sistemul său de asistență medicală primară. Solicităm asumarea din nou a angajamentului
convenit prin Rezoluția WHA62.12 a Adunării Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2009, care
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cere statelor membre să“încurajeze ca programele verticale, inclusiv programele
orientate pe anumite boli, să fie dezvoltate cu integrarea și implementarea în contextul
asistenței medicale primare integrate”.
http://www.who.int/hrh/resources/A62_12_EN.pdf

4. Sprijinirea asistenței medicale primare, inclusiv îngrijirile privind sănătatea mintală: în cazul bolilor
netransmisibile cele mai multe diagnostice sunt puse și cele mai multe tratamente au loc în cadrul
sistemului de asistență medicală primară. Trebuie să existe un număr suficient de profesioniști în
domeniul asistenței medicale primare și a sănătății mintale pregătiți să asigure îngrijiri la acest nivel, ca
prim punct de contact, pentru a obține îmbunătățiri semnificative și vizibile în privința povarei pe care
o aduc bolile netransmisibile.
Temele menționate mai sus sunt prezentate și într-un articol din următoarea ediție a prestigioasei
reviste științifice The Lancet, intitulat “Tackling the NCDs: a different approach is needed”, autor Prof. Dr. Jan
De Maeseneer, președinte al Forumului European pentru Asistență Medicală Primară (EFPC).
Societatea Națională de Medicina Familiei salută eventuala invitație la o discuție cu delegația României
la summitul Națiunilor Unite, în vederea oferirii unor informații suplimentare.

Cu deosebită considerație,
Preşedinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu

