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ÎNGRIJIREA ȘI TRATAMENTUL CENTRATE PE PERSOANĂ: 

Pentru rezultate mai bune în controlul TB în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale 
 

Ce înseamnă îngrijirea centrată pe persoană? 

Îngrijirea centrată pe persoană se focusează pe bunăstarea generală, alegerile, confortul și siguranța             
fiecărei persoane în parte. Aceasta ține cont de circumstanțele sociale și personale ale persoanei, nu doar                
de cerințele unui tratament medical. 

Îngrijirea centrată pe persoană (deseori denumită și îngrijirea sau abordarea centrată pe pacient) prevede              
furnizarea de servicii și îngrijire în condiții convenabile, sigure și cost-eficiente, în limita oportunităților              
existente. În acest context, pacientul este considerat persoana cheie în perioada acordării îngrijirii. Astfel,              
se solicită înțelegerea motivării fiecărui pacient și oferirea de educație și consiliere conform așteptărilor              
sale, toate fiind acordate în contextul factorilor sociali, structurali și de cultură locală.1 

Îngrijirea și tratamentul în ambulator se referă la tratamentul și îngrijirea pacienților în afara              
instituțiilor spitalicești. În majoritatea cazurilor, îngrijirea centrată pe persoană presupune utilizarea           
modelelor eficiente de asistență medicală în ambulator, prin sprijinul tratamentului în ambulator și la              
domiciliu, ținînd cont de vulnerabilitățile sociale și economice ale persoanei. Astfel de modele depind              
adesea, de sprijinirea și suplinirea personalului medical prin implicarea activă a societății civile și a               
rețelelor de pacienți pentru a oferi sprijin direct pacienților afectați. 

În cazul TB, având în vedere că pacienții devin non-infecțioși în două săptămâni de la inițierea unui                 
tratament eficient, chiar și în cazurile cu TB multidrogrezistentă, majoritatea persoanelor pot fi tratate în               
condițiile unui tratament ambulator. 

Tratamentul centrat pe persoană nu se limitează însă, la modele de îngrijire în ambulator. Există               
potențiale complicații de sănătate pentru orice pacient cu tuberculoză și în special pentru cei cu rezistentă                
la medicamente, care pot necesita spitalizare. 

De ce sunt necesare îngrijirea și tratamentul centrat pe persoană în ambulator? 

✓ Bunăstarea psiho-socială a persoanelor cu tuberculoză 

Tratamentul în condiții de ambulator este mai bun din punct de vedere psihologic, deoarece reduce               
stigmatizarea și discriminarea.2 Viața socială a persoanelor cu TB este mai puțin perturbată. Nefiind              
internați în spitale îndepărtate, persoanele pot menține relațiile cu familia și prietenii săi, sau chiar pot                
continua să lucreze dacă se simt suficient de bine, astfel, menținîndtra veniturile familiei. 

✓ Pacientul și siguranța publică 

Tratamentul în ambulator este mai sigur. Din perspectiva sănătății publice, tratamentul în spital nu              
este un mijloc eficient de prevenire a răspândirii ulterioare a tuberculozei. Majoritatea transmisiilor a              
infecției tuberculoase are loc înainte de diagnosticare sau spitalizare. Tratamentul TB în spitalele cu              
măsuri slabe de control al infecției în aer contribuie la răspândirea în continuare a tuberculozei și                
TB-MDR. 
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 1 1O' Donnel, Daftary și colab. (2016). Re-inventarea aderenței: către un model de îngrijire axată pe pacient pentru tuberculoza rezistentă la medicamente și                       
HIV. Jurnalul internațional de tuberculoză și maladii pulmonară, 20 (4): 430-4. 

  2 Secțiunea informată prin concluziile prezentate în raportul Rucsineanu O, Andries G. (2016) "Tratamentul TB în staționar Impactul asupra vieții sociale a                      
pacientului". Bălți, Moldova. 

 

✓ Neinfecțiozitatea pacienților 

Riscul ca o persoană cu TB să infecteze alte persoane scade semnificativ în primele zile după inițierea                 
unui tratament efficient, iar după cel mult 14 zile de tratament persoana nu mai prezintă pericol de                 
infectare, fapt demonstrat chiar și în cazul persoanelor cu TB rezistentă la medicamente. 3 

Cu toate acestea, în multe țări din regiunea noastră, pacienții sunt considerați infecțioși până când               
rezultatele testelor la cultura sputei nu arată o conversie bacteriană, care poate dura luni. În Vest,                
conversia este considerată indicator al succesului tratamentului și nu un indicator al sfârșitului             
perioadei de infecțiozitate. Pacienții care au inițiat deja tratamentul nu prezintă niciun pericol pentru              
cei din jur, chiar dacă nu prezintă încă conversia bacterienă. Acest lucru face din tratamentul în                
ambulator o opțiune sigură și posibilă. 

✓ Rentabilitate și rezultate mai bune ale tratamentului 

Tratamentul și îngrijirea centrate pe persoană în ambulator oferă beneficii cost-eficiente pentru            
sistemul de sănătate. Studiile arată că serviciile prestate în ambulator sunt semnificativ mai puțin              
costisitoare în comparație cu spitalizarea, în timp ce eficacitatea tratamentului devine mai mare, odată              
cu existența măsurilor comprehensive de sprijin.4 

• În Ucraina, în cadrul proiectului pilot al USAID Consolidarea controlului TB în Ucraina privind               
reorganizarea serviciilor TB în orașul Krivoy Rog, s-a estimat că un serviciu de Tratament Direct               
Observat (DOT) în condiții de ambulator, acompaniat de un suport activ oferit persoanei, în funcție de                
modalitățile de sprijin utilizate, este de cel puțin 5 ori mai ieftin decît tratamentul în condiții de spital.5 

• Datele despre trei modele diferite de tratament descentralizat în Africa de Sud au arătat că, în funcție                  
de intervenție, ar putea fi realizate între 36 și 42% economii de cost.6 

Cu toate acestea, în timp ce există economii de cost, implementarea asistenței și îngrijirii centrate pe                
persoană în ambulator are costuri inițiale și este nevoie de investiții în resursele umane și construirea de                 
capacități pentru a trata persoanele cu TB în mediul unde locuiesc și lucrează.7 Mai mult decât atât,                 
costurile suplimentare pentru a asigura disponibilitatea tratamentului și sprijinului prin prizma abordărilor            
bazate pe comunitate și axate pe oameni trebuie incluse în planul de reducere a spitalizării pentru a se                  
asigura că pacientul nu va fi împovărat, în mod disproporționat, cu costuri adiționale legate de tratament,                
cum ar fi transportul. 

 

__________________________________ 

3 Dharmadhikari A S, Mphahlele M, Venter K, și colab. (2014). Impactul rapid al tratamentului eficient asupra transmiterii tuberculozei multidrog rezistentă.                     
Jurnalul Internațional de Tuberculoză și Boala pulmonară, 18: 1019-1025. 

4 Andrews, Jason R., Stout, Jason E. (2015). Tratarea tuberculozei multidrog rezistente în comunitate: o investiție înțeleaptă. Jurnalul Internațional de                    
Tuberculoză și Boala pulmonară, 19 (2): 127. 2015; extras din http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.14.0761 
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5 Analiza retrospectivă a eficacității economice a modelelor organizaționale de îngrijire a tuberculozei în orașul Krivoy Rog, Ucraina (2014), preluat de la                      
http://stbcu.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/FINAL_Zvіt -досл.-ек-еф.-по-ТБ-з-додатками_12-05-2015.pdf 

 6 Sinanovic E. și colab. (2015). Impactul spitalizării reduse asupra costului tratamentului pentru tuberculoza rezistente la medicamente în Africa de Sud.                     
Jurnalul Internațional de Tuberculoză și Boala pulmonară, 19 (2): 172-178; preluat de la http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.14.0421 

7 O' Donnel, Daftary și colab. (2016). Re-inventarea aderenței: către un model de îngrijire axată pe pacient pentru tuberculoza rezistentă la medicamente și                       
HIV. Jurnalul Internațional de Tuberculoză și Boala pulmonară, 20 (4): 430-4. 

 

 

Cum să obținem o îngrijire și tratament calitative centrat pe persoană? 

Persoanele cu tuberculoză în multe țări din Europa de Est și Asia Centrală, cu o povară ridicată a                  
tuberculozei, au fost tratate în mod obișnuit în spital pentru perioade îndelungate, aceasta adesea, ne fiind                
necesar. Tratamentul TB în ambulator, în cele mai multe cazuri, are rezultate similare sau mai bune de                 
tratament în raport cu cel din staționare. 

Cu toate acestea, o simplă trecere de la spitalizare la îngrijire și tratament în ambulator nu va îmbunătăți                  
peste noapte rezultatele tratamentului. Pentru pacienți, în cazul în care schimbarea va înseamna doar              
administrarea direct observată a medicamentelor la centrul sau oficiul de sănătate, însă fără măsuri de               
sprijin pentru abordarea necesităților individuale nu va fi o schimbare spre bine.  

Pentru ca modelele de tratament ambulator să ofere îngrijire centrată pe persoană, trebuie să existe: 

✓ Sisteme consolidate de asistență medicală primară (AMP) care ofeă servicii pentru pacienți și             
comunități. În contextul creșterii rolului AMP în tratamentul tuberculozei, serviciile oferite de AMP             
ar trebui să-și extindă capacitățile de prestare a serviciilor în afara livrării medicamentelor. AMP ar               
trebui să fie mai activă și în alte aspecte ale TB, cum ar fi prevenirea, depistarea, sprijinul pe durata de                    
diagnosticare și de control al infecției. Programele TB funcționale la nivelul AMP ar trebui să               
promoveze o bună coordonare dintre programele TB / HIV și să abordeze diverse probleme sociale și                
de sănătate, adesea asociate cu TB. 
 

✓ Intervenții clinice cu suport psihosocial: îngrijirea și tratamentul centrat pe persoană pentru            
pacienții cu TB și TB-MDR/XDR care ar include și în continuare, Tratamentul Direct Observat              
(DOT) ca fiind piatra de temelie în tratamentul tuberculozei, ajutând pacientul în sarcina zilnică de a                
administra o cantitate mare de medicamente pe parcursul lunilor. Cu toate acestea, doar intervențiile              
clinice, nu sunt suficiente pentru a asigura rezultate bune ale tratamentului. Diferite tipuri de asistență               
psihosocială (de exemplu, sprijin de la egal la egal, oferit de persoane cu experiență personală TB,                
suport psihologic, referire la serviciile de asistență socială în caz de necesitate etc.) și programe               
financiare (de exemplu, transport sau bonuri alimentare, stimulente pentru creșterea aderenței etc.) ar             
trebui să fie disponibile în baza nevoilor individuale ale persoanei. Pentru pacienții cu TB              
MDR/XDR, aflați în tratament îndelungat, instruirea privind modul de angajare în lucru sau             
învățământ, precum și asistența directă în soluționarea problemelor ce țin de aceste aspecte, are              
menirea să păstreze relațiile sociale ale persoanei și să consolideze speranțele pentru un viitor pozitiv               
după finalizarea tratamentului. 
 

✓ Furnizarea serviciilor de îngrijire și tratament în raport cu necesitățile pacientului: 
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Asigurarea tratamentului și îngrijirilor în ambulator ar trebui să fie flexibilă, în funcție de nevoile               
individuale ale pacientului. Acestea pot include acțiuni precum ar fi vizite la domiciliu, livrarea              
zilnică a medicamentelor în locurile convenabile pacientului, DOT în cadrul rețelei primare de             
asistență medicală, tratamentul video observat (VOT), etc. Toate aceste opțiuni pot constitui o             
îngrijire axată pe oameni și ar trebui să fie însoțite de măsuri ferme de sprijinire a pacientului și a                   
familiei acestuia. 

 
✓ Parteneriate consolidate între furnizorii de servicii medicale și sociale: 

Un element important al tratamentului și îngrijirii centrate pe persoană este colaborarea dintre             
furnizorii de servicii, diferitele agenții guvernamentale, precum și societatea civilă și, acolo unde             
există, furnizorii privați. În acest aspect, sunt necesare sisteme de referire dintre furnizorii de asistență               
medicală și socială pentru a corespunde necesităților individuale ale pacienților. 
 
Dacă o persoană cu TB are nevoie și de asistență socială, aceasta trebuie luată în considerație și                 
evaluată. O abordare multidisciplinară, cu implicarea furnizorilor instruiți în domeniul sănătății           
mintale, asistenței sociale și consilierii comportamentale, va permite o relaționarea eficientă cu            
pacienții și va facilita luarea deciziilor privind tratamentul; cuprinzând întreaga gamă de probleme             
clinice, socio-economice și structurale cu care se confruntă pacienții.8 

 

✓ Societatea civilă și implicarea comunității: 
Pe lângă eforturile de advocacy, valoarea adăugată a societății civile în modelele centrate pe persoană               
constă în furnizarea de asistență individuală și comunitară. Aceasta înseamnă servicii psiho-sociale            
eficiente care ajută la asigurarea tratamentului direct observat în timp util pe întreaga durată a               
tratamentului, construind, în acelaș timp, încrederea persoanei în succesul tratamentului. Pe lângă            
lucrul cu pacienții, societatea civilă poate fi extrem de eficientă în creșterea gradului de conștientizare               
a tuberculozei în comunități și în furnizarea educației pentru sănătate în grupurile cu risc sporit de                
îmbolnăvire. Aceasta poate modela, de asemenea, o punte dintre personalul medical și grupurile greu              
accesibile. 
 

✓ Sprijin din partea membrilor familiei, rudelor, prietenilor și vecinilor: 
În contextual modelelor de îngrijire axate pe oameni, persoana afectată va rămâne în cercul de sprijin                
al familiei și prietenilor. Astfel, posibilitatea de a contribui la îngrijirea persoanei afectate de către               
persoanele apropiate sporește. Este deosebit de util de a instrui cel puțin un membru al familiei pentru                 
a monitoriza, îngriji și a susține persoana cu tuberculoză. 
 
Având în vedere povara cauzată de TB familiilor afectate, sprijinul rudelor, al prietenilor și al               
vecinilor este, de asemenea, util și poate încuraja identificarea resurselor comunitare pentru susținere.             
De asemenea, campaniile de informare care reduc stigmatizarea și excluziunea socială a familiilor pot              
facilita acțiuni pozitive și de susținere în cadrul comunităților. 
 

Cine trebuie să cunoască valoarea tratamentului și îngrijirii centrate pe persoană? 
 
✓ Factorii de decizie ai guvernului 
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Pledoaria destinată guvernului rămâne a fi importantă. Deși unele țări au adoptat politici de tratament               
și îngrijire în ambulator, multe țări din Europa de Est și Asia Centrală mai au încă un drum lung de                    
parcurs în trecerea de la spitale la tratamentul centrat pe persoană. 
 
Guvernele joacă un rol important în vederea politicilor de extinderea a modelelor de tratament și               
îngrijire TB în condiții de ambulator și în stabilirea mecanismelor de contractare socială și oferire de                
finanțare pentru implicarea societății civile. 
 

✓ Organizațiile societății civile și comunitățile locale 
Deși organizațiile societății civile au un rol important în îngrijirea și tratamentul centrată pe persoană,               
reprezentanții societății civile, de asemenea, trebuie convinși de beneficiile unei abordări centrate pe             
persoană, pentru a explica și promova aceste modele în râdul comunităților sale. Este important ca               
organizațiile societății civile să perceapă modul în care pot deveni furnizori de servicii TB, ca parte                
componentă a unei abordări centrate pe persoană. Pentru a crește interesul și implicarea, este nevoie               
de a oferi programe de formare privind pledoaria și prestarea serviciilor în TB. 
 

✓ Membrii Parlamentului 
Odată cu dezvoltarea grupului parlamentar global pentru TB (Global TB Caucus),9 se cooperează mai              
mult cu parlamentarii. Parlamentarii pot deveni foarte receptivi la ceea ce aud de la medici și pacienți                 
din circumscripțiile lor. Este necesar să fie corect informați cu privire la beneficiile asistenței centrate               
pe persoană, atât din perspectiva pacientului, cât și a sistemului de sănătate. 
Membrii Parlamentului care sunt implicați în politicile bugetare sau comisiile de sănătate din țară pot               
asigura existența mecanismelor de realocare, astfel încât fondurile și resursele optimizate în rezulatul             
reducerii numărului de paturi de spital să fie realocate pentru tratamentul și îngrijirea tuberculozei în               
condiții de ambulator. 
 

✓ Lucrătorii din domeniul sănătății 
Este nevoie de mai multă pleadoarie destinată medicilor și lucrătorilor din domeniul sănătății pentru a               
depăși preocupările profesionale și de angajare ale acestora. În special, preocupările legate de             
infecțiozitatea pacienților trebuie abordate prin prezentarea dovezilor că pacienții, chiar și cei cu             
TB-MDR devin neinfecțioși, după doar câteva zile de la inițierea unui regim de tratament              
corespunzător. 
 
Este necesar să accentuăm motivele pozitive ale tratamentului și îngrijirii centrate pe persoană în TB               
și natura unei asistențe și îngrijiri de calitate. 
 
De asemenea, este important să promovăm introducerea stimulentelor bazate pe rezultate pentru            
lucrătorii din domeniul asistenței medicale, pe măsură ce aceștia vor oferi tratament centrat pe              
persoană în condiții de ambulator și să solicităm de la reprezentanții guvernelor, asigurarea că medicii               
din spitalele TB nu vor avea de pierdut din cauza reducerii paturilor din spital. Reinstruirea și                
angajarea în continuare în cadrul serviciilor de sănătate trebuie garantată în continuare. 
 
Ce trebuie de schimbat? 
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✓ Sunt necesare campanii de conștientizare publică pentru a combate stigmatizarea și a explica             

neinfecțiozitatea persoanelor cu TB, după câteva zile de la inițierea tratamentului. Experiența            
personală de trăire a TB trebuie ascultată cu atenție de către toți actorii și furnizorii de servicii pentru                  
a înțelege preocupările persoanelor afectate și pentru a reflecta nevoile acestora în dezvoltarea             
modelelor de centrate pe persoană. 
  
Furnizorii de servicii medicale și comunitățile trebuie să înțeleagă de ce este de preferință tratamentul               
și îngrijirea centrată pe persoană în cazul pacienților cu tuberculoză, precum și eficiența, pentru              
sănătatea publică și sistemul de sănătate în general. În acest scop sunt necesare campanii de educare și                 
sensibilizare. 
 
 
 

________________________ 

✓
8 O' Donnel, Daftary și colab. (2016). Re-inventarea aderenței: către un model de îngrijire axată pe pacient pentru tuberculoza                   
rezistentă la medicamente și HIV. Jurnalul Internațional de Tuberculoză și Boala pulmonară, 20 (4): 430-4. 

✓
9 www.globaltbcaucus.org 
 

 
✓ Integrarea cu AMP: Tratamentul TB centrat pe persoană trebuie integrat în asistența medicală             

primară (AMP). În acest sens, trebuie evaluată capacitatea sistemelor AMP locale de a-și asuma acest               
rol; precum și factorii de decizie și furnizorii de servicii medicale trebuie să trateze AMP și serviciile                 
la nivel comunitar ca componente centrale ale programelor naționale de TB. În țările în care               
gestionarea pe scară largă a tratamentului cu TB de către AMP nu este încă fezabilă, autoritățile                
centrale de sănătate ar putea, ca o măsură interimară, să elaboreze și să aplice criterii clare și stricte                  
de spitalizare și de externare pentru pacienții care au fost direcționați la serviciile specializate de               
tuberculoză. 
 

✓ Sisteme consolidate de referire: Adițonal eforturilor depuse, trebuie consolidate și sistemele de            
referire dintre furnizorii de asistență medicală, socială și comunitară, resursele financiare           
redirecționate și serviciile de sănătate extinse și adaptate nevoilor pacienților. 
 

✓ Acțiuni politice: În multe țări, mai este o cale lungă de parcurs pentru reducerea numărului de paturi                 
în spitalele de profil TB. Acest lucru necesită schimbări de politici și de abordări, pas cu pas, pentru a                   
răspunde îngrijorărilor și necesităților medicilor, lucrătorir din domeniul sănătății, pacienților și           
comunităților. 
 

✓ Utilizarea "economiilor" pentru a asigura un tratament centrat pe persoană: Este important de a              
asigura că fondurile economisite în urma reducerii numărului de paturi din spitale să nu fie pierdute                
pentru sistemul TB, dar să fie utilizate pentru construirea unei asistențe centrate pe persoană în               
ambulator. Stimulentele în baza rezultatelor obținute pentru lucrătorii din domeniul asistenței           
medicale, precum și stimulentele pentru pacient în vederea creșterii aderenței la tratament, ar trebui              
considerate ca fiind parte a acestor realocări. 
 

http://www.globaltbcaucus.org/
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✓ Implicarea societății civile și organizațiilor comunitare în toate aspectele acestor activități: de la             

pledoarie la furnizarea de servicii. Sprijinul societății civile poate accelera mult progresul. Mai mult              
ca atât, managerii PNTC vor fi mai înțelegători față de pledoaria și implicarea OSC-urilor, dacă vor                
vedea activitățile OSC-urilor în teren prin oferirea serviciilor care susțin prestarea eficientă a îngrijirii              
centrate pe persoană. 

 

Text: Fanny Voitzwinkler, Paul Sommerfeld, Johnathan Stillo, Nonna Turusbekova, Safarali Naimov, Ksenia Schchenina,             
Oxana Rucsineanu, Yuliya Chorna 
 
Activitatea dată a fost posibilă datorită contribuției voluntare a reprezentanților societății civile, dar și programului TB-REP.                
Opiniile autorilor nu exprimă neapărat viziunea FG, a Recipientului Principal sau ai altor parteneri TB-REP. 

 
 

 


