Prioritate vs Realitate
La nivel declarativ, problematica HIV/SIDA nu a încetat niciodată să
fie o prioritate pe agenda publică, însă de la adoptarea Strategiei
Naționale de Sănătate 2004-2007 situația a stagnat.

Managementul pacienților
Dinamica de la nivelul conducerii principalelor instituții din domeniul
sănătății și pandemia de COVID-19 au avut o contribuție majoră la
actuala situație determinând o scădere constantă a bugetului alocat
programului dedicat HIV/SIDA și, pe cale de consecință, un acces
limitat al pacienților la tratament.

Seria dezbaterilor Tehnice
Având în vedere aceste aspecte, Point Public Affairs cu sprijinul
MSD România, a inițiat un set de dezbateri tehnice, atât la nivel
central cât și local pentru a repune subiectul HIV/SIDA pe agenda
publică, pentru a sublinia importanța adoptării urgente a Planului
Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA și pentru a include HIV/SIDA în
Strategia Națională de Sănătate

Soluții corelative
În cadrul acestor dezbateri au fost invitați reprezentanți ai
comunității medicale, asociații de pacienți, reprezentanți ai
autorităților de resort și experți independenți și împreună au
identificat problemele de la firul ierbii, precum și soluțiile
corelative

Dezbatere Tehnică – București
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Accesul îngreunat la tratament – alocarea bugetară fragmentată duce la întreruperi de tratament sau schimbarea frecventă a schemelor
terapeutice.
Accesul restricționat la servicii medicale – spitalele de infecțioase au fost dedicate tratării pacienților cu COVID-19, ceea ce face ca
pacienții cu HIV/SIDA să nu mai poată intra în spitale decât dacă sunt într-o fază acută sau pentru a-și ridica tratamentul. Accesul
pacienților, în perioada pandemiei, s-a bazat exclusiv pe relația medic curant-pacient, însă aceasta este doar o soluție termporară, de tip
plasture, care nu are potențialul de a salva situația.
Întreruperea medicației care poate fi tradusă fie prin scăderea calității vieții pacientului, fie prin scăderea speranței de viață.
Lipsa unor programe dedicate de screening
Finanțarea dedicată strict componentei curative, fără a fi avută în vederea și partea de testare și prevenție.
Femeile seropozitive gravide necesită o atenție sporită. De asemenea, este esențial un traseu al pacientului pediatric seropozitiv – cum
facem trecerea de la pediatrie la adulți?
Vizibilitatea redusă a programelor derulate de autoritățile publice;
Lipsa unor ghiduri dedicate pacienților cu HIV/SIDA pe care asistenții medicali comunitari să le implementeze în teritoriu;
Lipsa de pregătire sau pregătirea insuficientă în domeniul HIV/SIDA a unor verigi importante în tratarea pacientului – medicul de familie,
asistentul sau asistentul medical comunitar.

Potențiale soluții:

• Educație & completarea locurilor lipsă de la infecțioase cu locuri la alte specialități medicale.
• Tratament la domiciliu.
• Creșterea capacității altor specialități medicale pentru a putea prelua și îngriji pacienții cu HIV/SIDA.
• Screening pro-activ. Subcategoriile de pacienți au comportamente diferite, iar adresarea trebuie să fie adaptată.
• Introducerea navigatorilor de pacienți.
• Alocarea bugetară pentru campanii de educare și informare.
• Diversificarea măsurilor de prevenție și introducerea lor în Programul Național de HIV/SIDA
• Reorganizarea centrelor regionale cu un ambulator performant care să beneficieze de finanțare corespunzătoare
• Asigurarea unor soluții de finanțare constante care să oprească întreruperile de tratament;
• Educație și educație sexuală;
• Asigurarea unor echipe multidisciplinare.
• Pregătirea unor ghiduri privind managementul pacientului cu HIV/SIDA destinate asistenților medicali comunitari.
• Campanii de educare și informare pe această temă.

