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Proiectul își propu-
ne ca 165.001 persoa-
ne, dintre care minim 
50% aparținând grupu-
rilor vulnerabile, să be-
nefecieze de servicii de 
screening pentru identi-
ficarea pacienților cu risc 
cardiovascular și 900 de 
specialiști implicați în de-
rularea screeningului să 
participe la programe de 
formare, în vederea asi-
gurării unui înalt nivel de 
competențe. Scopul pro-
iectului este promovarea 
incluziunii sociale, com-
baterea sărăciei și a orică-
rei forme de discriminare, 
prin creșterea accesului la 
servicii accesibile, durabile 
și de înaltă calitate, inclu-
siv asistență medicală și 
servicii sociale de interes 
general, prin organizarea 
de programe de sănăta-
te și servicii orientate, res
pectiv screeningul pentru 
identificarea pacienților cu 
risc cardiovascular. „Pro-
iectul este de o amploa-
re și de o importanță is-
torice. Cei șase parteneri 

implicați în program șiau 
propus să găsească cele 
mai bune instrumente și 
cea mai bună formulă de 
adresare sistemică a boli-
lor cardiovasculare. Este o 
inițiativă foarte ambițioasă 
 mai ales dacă ne uităm 
la statisticile care indică 
faptul că rata de mortali-
tate în România din cau-
ze cardiovasculare este de 
trei ori mai mare decât în 
alte țări din Uniunea Euro-
peană. Ne dorim, pe de o 
parte, reducerea diferen-
țelor față de media euro-
peană în ceea ce priveș-
te durata și calitatea vie-
ții pacienților cu boli car-
diovasculare, precum și 
ajutarea celor mai vulne-
rabili  persoane cu nivel 
socioeconomic și nivel de 
educație mai scăzute, ca-
re găsesc cu mai mare di-
ficultate calea spre servi-
ciile medicale necesare”, a 
declarat conf. dr. Alexan-
dra Maria Cucu, director 
CNEPSS  INSP, potrivit 
unui comunicat remis pre-
sei de INSP.

Mai bine de 
jumătate dintre 
românii cu afecțiuni 
reumatismale 
inflamatorii 
întâmpină 
mari probleme 
în perioada 
pandemiei. 

Reorganizarea spita-
lelor le limitează foarte 
mult accesul la controale-
le de specialitate și le în-
greunează posibilitatea 
de ași ameliora dureri-
le. Avertismentul vine din 
partea reprezentanților 
Coaliției Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România 
(COPAC) și a Asociației 
Pacienților cu Boli Reuma-
tismale Inflamatorii din 
Transilvania ART, în urma 
unui studiu pe care  lau 
desfășurat și lau pre-
zentat, săptămâna trecu-
tă, la Forumul Naționl al 
Asociațiilor de Pacienți.

Cercetarea relevă fap-
tul că lipsa accesului la ser-
vicii medicale și dificulta-
tea de a ajunge la spital 
îi determină pe mulți din-
tre pacienții cu boli reu-
matismale să se teamă de 
infecția cu SARSCoV2. 
“36,1% dintre pacienții cu 
boli reumatismale inflama-
torii spun că cea mai mare 
problemă cu care se con-
fruntă în perioada pan-
demiei este lipsa accesu-
lui la servicii medicale. Pen-
tru 20,2% problema majo-
ră constă în dificultatea de 
a ajunge la spital, pentru 
2,9% lipsa tratamentului 

și pentru 2,8% lipsa unui 
anumit medicament. Pen-
tru 38% prevalează teama 
de a nu se infecta cu SARS 
CoV2. Aceste rezultate 
sunt cuprinse întro cerce-
tare realizată de Asociația 
Pacienților cu Boli Reuma-
tismale Inflamatorii din 
Transilvania ART și Coaliția 
Organizațiilor Pacienților cu 
Afecțiuni Cronice din Ro-
mânia în cadrul Forumului 
Național al Asociațiilor de 
Pacienți, ce se desfășoară 
în perioada 2830 octom-
brie în varianta online. Stu-
diul a fost realizat în luna 
octombrie pe un eșantion 
de 224 pacienți cu boli reu-
matismale inflamatorii (po-
liatrită reumatoidă, spon-
dilită anchilozantă, scle-
rodermie, artrită psoriazi-
că, lupus și alte afecțiuni 
din gama artritelor). Un 
procent de 35,9% dintre 
pacienți au răspuns că nu 
au fost niciodată la medi-

cul reumatolog în 2020, iar 
21,5% dintre ei au fost de 
doar trei ori.  Doar 33,5% 
dintre cei chestionați au 
răspuns că au fost la me-
dicul reumatolog de câte 
ori au avut nevoie”, susțin 
reprezentanții COPAC. 

Mai mult de 
un sfert dintre 
pacienți și-
au întrerupt 
tratamentul

Potrivit membrilor 
acestor organizații, mai 
grav este că 29,5% dintre 
pacienți șiau întrerupt tra-
tamentul, menționând mo-
tive precum: 
 Lipsa accesului la 

medicul curant, 
 Spitalul în cauză 

nefiind accesibil și bolnavi-
lor cronici, 
 Perioade în care nu 

sa găsit medicamentul ne-

cesar, 
 Lipsa accesului la 

controlul periodic, 
  Imposibi l i tatea 

schimbării medicației în 
situațiile în care acest lu-
cru se impunea, din cauză 
că a lipsit accesul la medi-
cul curant, 
 Necunoașterea pla-

nului de tratament în lipsa 
comunicării cu medicul. 

Iată ce nevoi au 
acești oameni! 

“Pacienții spun că toa-
te spitalele ar trebui să ai-
bă circuite și pentru bolna-
vii cronici, nu doar pentru 
cei cu COVID, iar cronicii 
ar trebui să aibă acces un-
de au fost tratați și înain-
te. 29% dintre respondenți 
spun că au avut nevo-
ie de internare în aceas-
tă perioadă, însă nu au fă-
cut acest lucru din cau-
ze precum: frica de conta-
minare, spital devenit CO-
VID, așteptare lungă pen-
tru a ajunge la programa-
re, lipsa locurilor în spital. 
23,6% dintre pacienți afir-
mă și că au avut dificultăți 
la locul de muncă, din cau-
za bolii. Aici sa specificat 
dificultatea de a ajunge la 
birou din cauza probleme-
lor de sănătate, dar și a te-
merii de a merge cu trans-
portul în comun, precum și 
acceptarea cu dificultate a 
telemuncii sau suspenda-
rea pe o perioadă a con-
tractului de muncă”, mai 
spun membrii asociațiilor 
de pacienți.

Fără acces la tratamente și controalele de 
specialitate…  

Românii cu boli reumatismale 
sunt speriaţi de infecţia COVID-19

Institutul Național de Sănătate Publică 
(INSP) a lansat proiectul „Totul pentru 
inima ta - program de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular”. Peste 165.000 de români 
vor beneficia de programul care se va 
desfășura până în anul 2023. 
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