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 Aderența scăzută la tratament este o problemă importantă de sănătate la nivel
mondial, cu impact semnificativ asupra sistemului de sănătate. Organizația Mondială a
Sănătății estimează că numai 50% dintre pacienții cu afecțiuni cronice sunt aderenți la
tratamentul prescris de medicul curant.

 În România, estimăm că peste 50% dintre pacienții diagnosticați cu astm / BOPC
renunță la tratament în primele 3 luni de la diagnosticare.

Context

 Creșterea aderenței pacienților cu astm/ BPOC la
tratamentul prescris este elementul care poate
conduce la creșterea calității vieții și controlul bolii
pe termen lung pentru aceștia

 Aderența crescută a pacienților cu astm/ BPOC la
tratamentul prescris are implicații pozitive asupra
sistemului de sănătate și a tuturor jucătorilor din
piață



Obiectivul proiectului:

Creșterea aderenței la tratament a pacienților cu afecțiuni respiratorii obstructive cronice, prin 
dezvoltarea unui program educativ pilot pentru pacienții cu astm / BPOC, bazat pe organizarea de sesiuni 
educative de grup pentru pacienți de către medicii specialiști și de familie + materiale educaționale de 
suport. 

Univers potențial:

• Pacienți

– Pacienți nou diagnosticați cu astm/ BPOC: 

• 5.000 pacienți expuși informației din materialele educative printate + platformă digitală

• 1.500 pacienți participanți la sesiuni educative

• Cadre medicale

– Medici pneumologi la nivelul a 5 centre universitare pilot (echipe 2-8 medici/ centru)

Parteneri în program: 

• Societatea Română de Pneumologie – inițiator și coordonare științifică

• Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) - partener
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Sesiuni educativeSesiuni educative

Materiale printateMateriale printate

Platformă digitalăPlatformă digitală

1.

2.

3.

Susținerea de
sesiuni educative
de către medicii 
specialiști

Accesul tuturor
pacienților pe 
platforma web 
educativă

Livrarea de
materiale educative 
tipărite

Customizarea programului pe nevoile de informare și 
educare ale pacienților: elementul cheie pentru succes

Abordare educativă integrată
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50 sesiuni 
educative

5 centre 
universitare pilot 
(în medie, 10 sesiuni 
educative/ centru)

Medici specialiști 
și medici de 
familie implicați 
(echipe mixte)

1.500 pacienți 
diagnosticați cu 
astm/ BPOC 
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Realizarea sesiunilor educative: septembrie – noiembrie 2017
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5 întâlniri/centru sunt dedicate MEDICILOR DE FAMILIE
• Întâlnirile sunt creditate cu puncte de educație medicală continua (EMC)
• Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) este partenerul Societății 

Române de Pneumologie, cu implicarea activa a membrilor ei
• Programul se adresează unui număr de câte 100 medici de familie din fiecare 

centru universitar

• Locurile sunt limitate!

Centru Contact

București adelaiancu@yahoo.com

Cluj amfclujsecretariat@gmail.com

Constanța dr.sergiu.chirila@gmail.co

Craiova comiselgabriela@yahoo.com

Timișoara claudia_iftode@yahoo.com

Coordonatorii regionali SNMF, care sunt și persoanele de contact

mailto:adelaiancu@yahoo.com
mailto:amfclujsecretariat@gmail.com
mailto:dr.sergiu.chirila@gmail.co
mailto:comiselgabriela@yahoo.com
mailto:claudia_iftode@yahoo.com


Constanța Craiova București Cluj Timișoara

8 septembrie
29 septembrie
6 octombrie
19 octombrie
8 noiembrie

30 septembrie
14 octombrie 
21 octombrie
28 octombrie
4 noiembrie

15 septembrie
20 septembrie
16 octombrie
25 octombrie
8 noiembrie

21 septembrie
27 septembrie
11 octombrie
26 octombrie

noiembrie

15 septembrie
19 septembrie

octombrie
octombrie
noiembrie
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Planificarea întâlnirilor cu medicii de familie
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Actualități în managementul astmului bronșic – Ghidul GINA 2017

Dificultăți și soluții pentru aderența la tratament pentru pacienții cu astm bronșic

Actualități în managementul bronhopneumopatiei cronice obstructive – Ghidul GOLD 

2017

Dificultăți și soluții pentru aderența la tratament pentru pacienții cu BPOC

Colaborarea medic de familie - medic specialist: un reper fundamental pentru succesul

tratamentului pacientului cu astm sau BPOC

ATELIER PRACTIC

Profilul psihologic al pacientului cu astm – cum trebuie să procedăm?

Profilul psihologic al pacientului cu BPOC – cum trebuie să procedăm?

Discuții și concluzii

Agenda întâlnirilor cu medicii de familie



Descrierea programului (7)

5 întâlniri/centru sunt dedicate PACIENȚILOR

• Grupe de câte 20 pacienți per întâlnire

• Desfășurarea sesiunilor va avea loc în cadrul spitalelor desemnate pentru fiecare 

centru participant

Centru Contact

București Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”

Cluj Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie "Leon Daniello”

Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa

Craiova
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
"Victor Babeş"

Timișoara
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie

"Dr. Victor Babeş"

Lista spitalelor



• În cadrul acestor sesiuni educative vor fi distribuite și materiale educative 
tipărite, pentru pacienții cu Astm si BPOC – ghiduri practice
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VĂ MULȚUMIM 
PENTRU 

IMPLICARE ȘI 
SUPORT!


