
I NTRODUCERE 
Povara crescută a bolilor cronice reprezintă o 

mare provocare a sistemelor de sănătate şi econo-
miei. Bolile cronice impun o povară semnificativă 
asupra calităţii vieţii pacientului şi, de asemenea, le 
afectează familiile şi carierele. Cei mai mulţi 
pacienţi suferă datorită afecţiunilor cronice pe tot 
parcursul vieţii lor. Afecţiunile cronice conduc la o 
performanţă slabă în muncă şi la discontinuitate în 
muncă, având ca rezultat scăderea productivităţii 
muncii. Conform estimărilor OMS, bolile cronice au 
reprezentat aproape 60% din decesele din lume, şi 
87% din decesele în ţările cu venituri mari [1, 2]. Se 
aşteaptă ca proporţia deceselor datorate bolilor cronice să 
crească la 69% în anul 2030, la nivel mondial. Afecţiunile 
şi bolile cronice reprezintă cauza principală a mortalităţii şi 
morbidităţii în Europa [3].  

Bolile cardiovasculare, diabetul, astmul, tulburările 
mentale, mai multe tipuri de cancere şi HIV/SIDA sunt 
afecţiuni cronice şi cer îngrijire constantă. Cele mai multe 
afecţiuni cronice sunt extrem de legate de îmbătrânire, 
precum şi de determinanţii stilului de viaţă cum ar fi dieta, 
exerciţiile fizice, fumatul şi comportamentul sexual. Prin 
urmare, activităţile de prevenţie şi de promovare a sănătăţii 
sunt eficiente în reducerea poverii bolilor cronice. Cu toate 
acestea, cele mai multe sisteme de îngrijiri de sănătate sunt 
structurate în funcţie de afecţiunile acute şi sunt, de obicei, 
axate pe tratarea bolnavului. Costul tratamentului bolii 
cronice reprezintă aproximativ 50-80% din cheltuielile 
pentru îngrijirea sănătăţii [4]. 

În Europa şi în alte ţări avansate, nevoia unei abordări 
specifice a gestionării coerente a afecţiunilor cronice a 
devenit una dintre provocările sistemelor de sănătate 
datorită creşterii poverii bolilor cronice la o populaţie care 
îmbătrâneşte . Managementul bolilor cronice (MBC) a fost 
aplicat în diverse ţări, în scopul de a preveni şi de a reduce 
efectele afecţiunilor cronice. MBC poate fi definit ca un 
răspuns structurat şi organizat la problemele cronice de 
sănătate, care poate fi realizat prin coordonarea şi 
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integrarea diferitelor servicii şi resurse. Scopul este de a se 
atinge o îmbunătăţire continuă a rezultatelor clinice şi a 
calităţii serviciilor, precum şi a utilizării resurselor 
economice. Prevenţia bolii, intervenţia pentru detectarea 
timpurie a ei şi promovarea sănătăţii se numără printre 
strategiile de bază care necesită implicarea pacientului şi 
responsabilizarea lui. Aceste activităţi sunt direcţionate, de 
asemenea, către populaţia grupurilor la risc. Ar trebui să 
existe un flux continuu de informaţie şi monitorizare al 
rezultatelor clinice şi complianţei cu ghidurile de 
tratament. Prevenirea şi îngrijirea ar trebui să fie acordate 
la toate nivelele de îngrijiri de sănătate, şi anume nivelul 
primar, secundar şi terţiar, pe lângă promovarea sănătăţii 
în întreaga societate. Este necesară o gamă largă de 
profesionişti din domeniul sănătăţii şi o echipă 
multidisciplinară. O afecţiune cronică necesită coordonare 
şi îngrijire integrată la diferite niveluri ale îngrijirilor 
sociale si de sănătate pe o perioadă extinsă [4, 5].  

 
Factorii cheie pentru succesul managementului bolii 
cronice  

Diverse strategii de MBC au fost dezvoltate în Europa 
şi în SUA, dar cele mai multe dintre ele se confruntă cu 
substanţiale probleme structurale. Intervenţiile se 
concentrează, în general, asupra bolilor specifice, mai 
degrabă, decât asupra factorilor determinanţi. Pacienţii au 
adesea mai multe boli sau afecţiuni cronice.  
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O populaţie îmbătrânită, în continuă creştere schimbă povara bolii într-o 
societate, creşterea  prevalenţei bolilor cronice modifică, la rândul ei, nevoile 
de îngrijiri de sănătate. Bolile cronice  implică modele complexe de îngrijire; 
necesitatea promovării sănătăţii şi prevenţia bolii într-o manieră integrată. 
Managementul bolii cronice (MBC) a fost o preocupare politică importantă 
în SUA, Europa şi alte ţări avansate. Îngrijirea integrată în MBC 
îmbunătăţeşte coordonarea dintre profesii şi instituţii, îmbunătăţeşte accesul 
la informaţie continuă şi la datele rezultatelor clinice, sporeşte cunoştinţele 
pacientului şi conştientizarea legată de afecţiunile lui cronice. Tehnologiile 
informaţiei şi comunicării (TIC) şi eHealth oferă o bază pentru utilizarea 
produselor inovatoare, îmbunătăţesc accesul şi nevoia de îngrijiri pe termen 
lung  a unei societăţi care îmbătrâneşte. Comisia Europeană sprijină 
competitivitatea pieţelor pentru produse şi servicii inovatoare cu scopul de a 
răspunde provocărilor îmbătrânirii. Utilizarea TIC în serviciile de sănătate – 
cunoscută şi sub numele de eHealth poate contribui la prevenirea 
îmbolnăvirilor şi transferul îngrijirii de la spital acasă, prin furnizarea de 
forme adaptate de instrumente de comunicare, monitorizare şi educaţionale. 
Obiectivul acestui articol este de a sublinia nevoia de explorare a utilizării 
TIC cu scopul de a îmbunătăţi MBC in maniera integrată. 
 

Cuvinte cheie: Managementul bolii cronice–MBC, îngrijire integrată, 
tehnologiile informaţiei şi comunicării –TIC , eHealth, telemedicină 
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şi servicii sau îngrijiri de la medic la pacient, incluzând 
telemonitorizarea, îngrijirea la domiciliu prin telemedicină, 
îngrijiri de urgenţă şi consultaţii ale pacienţilor prin internet 
[10]. Interacţiunile profesionale includ sfaturi, sau după caz, 
conferinţe, acces la distanţă la dosarele pacienţilor şi suport 
decizional în rândul medicilor. Comunicarea la distanţă 
profesionist-pacient promovează susţinerea autoîngrijirii la 
domiciliu, automonitorizarea şi educaţia. Aceste servicii 
facilitează schimbul de informaţii medicale şi cele referitoare 
la pacient, monitorizare continuă şi interacţiunea medic-
pacient. 

MBC cuprinde gestionarea unor afecţiuni cronice în 
desfăşurare pe parcursul vieţii pacientului utilizând îngrijirile 
bazate pe dovezi. Monitorizarea de la distanţă permite 
colectarea informaţiilor de rutină privind starea de sănătate a 
persoanelor arondate cabinetului medical sau spitalului. 
Acestea pot fi colectate cu ajutorul soluţiilor eHealth. 
Utilizarea medicinei bazate pe dovezi poate fi sprijinită prin 
intermediul modalităţilor clinice, a protocoalelor electronice 
şi a ghidurilor de practică. Aceasta poate constitui, de 
asemenea, tipuri de fundamentare pentru factorii de decizie 
politică. Pentru pacienţii cu boli cronice se estimează că 90% 
din îngrijiri trebuie să fie autoadministrate, adică să se situeze 
în afara sistemului de sănătate [11]. Furnizarea îngrijirilor 
trebuie să includ prevenţia, care, la rândul ei, include acţiuni 
desfăşurate în afara sistemului de sănătate. Pacienţii trebuie 
să fie educaţi cu privire la condiţiile de sănătate, să fie 
responsabilizaţi pentru a-şi menţine sănătatea şi să fie asistaţi 
în gestionarea afecţiunilor şi bolilor cronice. Pagini web 
concepute special pot contribui la îmbunătăţirea 
comportamentului sănătos al pacientului şi pot ridica nivelul 
de conştientizare cu privire la o viaţă sănătoasă. Acest lucru 
va fi mai uşor de realizat în cazul serviciilor la distanţă, 
pentru ca ele să devină disponibile în zone îndepărtate prin 
intermediul telemedicinei, care îmbunătăţeşte capacitatea 
serviciilor de sănătate, accesibilitatea lor, şi ajută la satis-
facerea cererii. 

Dezvoltarea eHealth a fost determinată, parţial, de 
progresele tehnologice. Rolul lor potenţial a fost 
evidenţiat de către Comisia Europeană, de mai mult de 
un deceniu, cu scopul de a aborda problemele datorate 
îmbătrânirii populaţiei, afecţiunilor cronice şi creşterea 
costurilor de îngrijiri de sănătate. Planul de acţiune al 
Comisiei Europene pentru spaţiul eHealth Europa 
stabileşte mai multe obiective pentru statele membre 
[12]. Strategiile pentru anul 2010 şi iniţiativele privind 
pieţele pilot indică eHealth ca fiind unul dintre sectoarele 
de vârf în UE, cu o creştere de 12-13% a anilor potenţiali 
de viaţă [13, 14]. Termenul Comisiei pentru extinderea 
implementării la scară largă a serviciilor de telemedicină 
este anul 2020. Rezultatele consultării recente cu privire 
la planul de acţiune legat de eHealth pentru perioada 
2012-2020 a subliniat necesitatea de a sprijini 
implementarea rezultatelor cercetării şi faptul că ar trebui 
furnizate mecanisme financiare pentru o cercetare 
inovatoare şi mai flexibilă. Cercetarea ar trebui să 
evidenţieze beneficiile şi costurile, eficacitatea şi 
utilitatea soluţiilor eHealth [15].  

Aceştia au nevoie de îngrijiri de la mai mulţi furnizori de 
servicii de sănătate. Grupurile ţintă definite în mod specific 
şi factorii regionali ar trebui să fie luaţi în considerare. 
Intervenţia eficientă necesită o abordare integrată în MBC. 
A existat, în cursul ultimului deceniu, un accent pe 
proiectele de îngrijiri integrate, dar complexitatea acestor 
programe s-a dovedit a fi cea mai importantă provocare în 
succesul implementării lor [8]. Programele de succes ar 
trebui să implice următoarele  [1, 7]: 
• orientarea ţintită spre o colectare masivă a informaţiilor 

legate de factorii de risc cheie, populaţia şi grupurile la 
risc; 

• identificarea persoanelor cu diferite niveluri de nevoi; 
• utilizarea ghidurilor de medicină bazată pe dovezi, a 

protocoalelor de tratament şi a modalităţilor  planificate 
de îngrijire; 

• iniţiative de prevenire a bolilor răspândite la toate 
nivelurile de îngrijire şi tratament; 

• implicarea activă a pacientului; educaţia pentru sănătate, 
conştientizarea pacientului, autoîngrijire; 

• îngrijiri cuprinzătoare şi un acces îmbunătăţit pe 
parcursul întregului ciclu de boală; 

• echipă multidisciplinară; 
• coordonarea şi integrarea diferitelor componente de 

îngrijire; 
• îmbunătăţirea continuă a calităţii; 
• implicarea decidenţilor, inclusiv a persoanelor 

individuale, organizaţii comunitare şi de voluntari, 
industrii private şi publice; 

• schimbul de date între diferite echipe de lucru - decidenţi. 
  

Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării 
(TIC) în managementul bolii cronice (MBC) 

În cazul în care elementele cheie ale implementării cu 
succes a  MBC-ului sunt atent examinate, tehnologiile 
informaţiei şi comunicării (TIC) pot furniza mijloace 
substanţiale şi date noi. Utilizarea TIC în organizarea şi 
furnizarea serviciilor de sănătate permite noi modele de 
îngrijiri. eHealth se referă la instrumente TIC şi utilizarea lor 
în îngrijirile de sănătate, ceea ce solicită informaţii şi un flux 
de date prin intermediul internetului şi a tehnologiilor conexe. 
Instrumentele clinice de suport decizional şi sistemele cu 
acces online la dovezi ale cercetării, ghidurile de practică şi 
informarea pacientului ţintesc intervenţii educaţionale. 
Acestea pot fi realizate folosind ITC, utilizând dosarele 
electronice ale pacienţilor şi portalurile de baze web. Datele 
clinice şi administrative, atât la nivel de pacient, cât şi la nivel 
populaţional, pot fi stocate şi gestionate. Mai important este 
că eHealth permite furnizarea de îngrijiri şi expertiză la dis-
tanţă [8, 9]. Aceste tipuri de servicii sunt cunoscute sub 
numele de telemedicină, care presupune transmiterea în sigu-
ranţă a datelor medicale şi a informaţiilor, prin text, sunet, 
imagine sau alte forme necesare pentru prevenţie, diagnosti-
care, tratament şi urmărire a pacienţilor. Serviciile de teleme-
dicină sunt, în principal, clasificate în două mari categorii: 

servicii între profesionişti/medici (de la medic la medic), 
incluzând teleconsultaţia, teleradiologia şi telepatologia; 
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C ONCLUZII 
Implementarea cu succes  a MBC necesită o abordare 

integrată care poate fi facilitată de utilizarea TIC în cadrul 
serviciilor de sănătate. Monitorizarea afecţiunilor cronice 
va îmbunătăţi conştientizarea şi responsabilizarea 
pacientului legate de sănătatea şi afecţiunile sale cronice. 
TIC va îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor de 
sănătate. Aceasta va fi mai uşor de realizat pentru serviciile 
la distanţă pentru ca ele să devină disponibile şi să 
satisfacă cererea, consolidând capacitatea serviciilor de 
sănătate şi accesibilitatea lor. 

Aplicaţiile legate de telemedicină şi eHealth în MBC 
ar trebui să fie extinse şi ar trebui elaborată integrarea lor 
în sistemul de sănătate. Lipsa unui set de definiţii agreate, 
lipsa interoperabilităţii şi a securităţii în schimbul de date 
medicale şi de date legate de pacient, lacunele în legislaţia 
relevantă şi dificultăţile de finanţare sunt printre 
obstacolele răspândite la scară largă ale utilizării TIC şi, 
prin urmare, a soluţiilor de eHealth [8]. Funcţionarea 
eficientă presupune o conducere puternică la nivel 
naţional, regional şi organizaţional. Rolul guvernului de 
reprezentare şi supraveghere este imperativ pentru succesul 
punerii în aplicare. Implementarea TIC în cadrul serviciilor 
de sănătate este o investiţie majoră de infrastructură, iar 
adaptarea  furnizorilor de servicii de sănătate la această 

infrastructură ar trebui să fie sprijinită. Implementarea va 
impune costuri suplimentare din partea furnizorilor de 
servicii de sănătate. Normele de rambursare pot încuraja şi 
sprijini activităţile MBC şi serviciile care furnizează date. 
În scopul de a sprijini deciziile de rambursare, este nevoie 
de o documentaţie detaliată  a soluţiilor eHealth, care sunt 
necesare în cadrul MBC. Mai multe cercetări sunt necesare 
pentru a explora zonele în care soluţiile eHealth pot fi 
utilizate ca mijloace de a integra variate etape ale MBC: 
promovarea sănătăţii, prevenţia, diagnosticarea, 
tratamentul, îngrijirea şi urmărirea. Cercetarea ar trebui să 
determine costurile şi beneficiile unor astfel de soluţii. În 
plus, sarcinile şi responsabilităţile tuturor actorilor care pot 
fi implicaţi în acest proces, inclusiv pacienţi, grupuri la 
risc, forţă de muncă (medici, asistenţi medicali, practicieni 
în asistenţa medicală, asistenţi medicali de legătură, 
asistenţi medicali comunitari, persoane care lucrează în 
domeniul sănătăţii), specialişti în domeniul informaticii 
medicale şi al tehnologiilor informaţiei, ar trebui să fie 
nominalizaţi. Mai important este faptul că, ar trebui să fie 
informaţi cu privire la beneficiile oferite de aceste aplicaţii 
şi programe toţi decidenţii, inclusiv pacienţii, factorii de 
decizie politică, contribuabilii, profesioniştii din domeniul 
sănătăţii, iar rezultatele cercetării ar trebui difuzate pe 
scară largă. 
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