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OBIECTIV GENERAL
 Investigarea opiniei celor implicaţi în procesul de

primire şi furnizare a asistenţei medicale în domeniu,
referitor la nevoia de servicii medicale şi nemedicale
necesare pacientului oncologic

OBIECTIVE SPECIFICE
1.Investigarea opiniei furnizorilor serviciilor de sănătate
implicaţi în asistenţa de specialitate a pacientului cu
cancer, referitor la nevoia de servicii medicale şi
nemedicale necesare pacientului oncologic
2.Investigarea opiniei pacienţilor cu afecţiuni
oncologice, referitor la nevoile percepute de ei legat de
servicii medicale sau nemedicale considerate necesare
bolnavului cu acest tip de afecţiune

METODOLOGIE
 Studiu retrospectiv, de tip descriptiv
 Perioada de desfăşurare: aprilie-mai 2012
 Populaţia ţintă:


personal medical implicat în acordarea asistenţei de specialitate din secţiile de
oncologie (oncologie medicală, radioterapie, oncopediatrie, hematologie) sau
medicină internă ale spitalelor celor 5 judeţe din regiunea SV Oltenia şi ambulatorii de
specialitate – 107 persoane (17 medici şi 90 de asistente medicale)



205 pacienţi în tratament, internaţi în secţiile cu specific oncologic, în perioada
studiului sau în evidenţa cabinetelor de specialitate din policlinici

 Instrument de lucru: 2 tipuri de chestionar



chestionar autoadministrat personalului medical
chestionar administrat prin intermediul operatorilor de teren pacienţilor

METODOLOGIE
 Structura chestionarelor :
 secţiunea date generale privind:




statutul cadrelor medicale (tipul secţiei, grad profesional, funcţia deţinută, vechimea în
specialitate)
pacientul (vârstă, sex, mediul de rezidenţă, ocupaţie, nivel instruire, stare civilă, etc),

 alte secţiuni cu date privind:








patologia oncologică,
adresabilitatea şi accesibilitatea serviciilor de specialitate,
serviciile medicale şi nemedicale deficitare,
problemele/obstacole întâmpinate în cursul procesului de furnizare sau de
primire a asistenţei medicale de specialitate
secţiunea referitoare la nevoia de informare a pacientului

 Pretestarea chestionarului s-a realizat în secţiile unui institut de specialitate
din Bucureşti
 Administrarea chestionarelor - ANR
 Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor - SNSPMPDSB

REZULTATE
CARACTERISTICI ALE CAZUISTICII TRATATE
Pacienţi:

Personalul medical:

 În lotul de studiu predomină:

 Cazurile provin din zone defavorizate

 femeile (58% versus 42%)
 pacienţii din mediul urban (49% faţă de








46%)
persoanele vârstnice (71% sunt
pensionari)
persoanele cu nivel de instruire mediu
(40%) sau redus (37%)
persoanele căsătorite (66%)
pacienţii asiguraţi medical (92%)
pacienţii internaţi la momentul
administrării chestionarului pentru
chimio, radioterapie sau reevaluare
clinică

economic din judeţ (90% dintre respondenţi)
 Există o astfel de corelaţie mod de viaţă
datorat sărăciei-apariţia cu frecvenţă mai
mare a unor afecţiuni oncologice (72,5%)
 Profilul pacientului oncologic provenit din
zone defavorizate:
 prezentarea la medic în stadii avansate
ale bolii (106 respondenţi)
 îngrijirea în cadrul familiei este limitată
de lipsurile financiare (76%)
 există dificultăţi de înţelegere a situaţiei
bolii din cauza educaţiei precare (74%)
 restricţii financiare legate de transport
către unităţile de tratament sau alte
cheltuieli (71%)
 întâmpină greutăţi în urmarea corectă a
tratamentului şi regimului igieno-dietetic
din cauza sărăciei (70%)
 au dificultăţi în cunoaşterea şi obţinerea
drepturilor acordate persoanelor cu
dizabilităţi (32%)

CARACTERISTICI ALE PATOLOGIEI ONCOLOGICE TRATATE
Pacienţi:

Personal medical:

 Cele mai frecvente localizări în lotul de
studiu:

 Cel mai frecvent tratată în ultimii 5 ani:
 Populaţia adultă:

 Sân (28%)



 Bronhopulmonar (12%)
 Colon (12%)
 Ovar (9%)
 Col uterin (7%)
 Gastric (7%)

 Vechimea bolii: predomină pacienţii cu
vechime mai mare de 5 ani
 Tratamentul prescris de oncolog:
 Disponibilitate: întotdeauna disponibil

(82%)
 Accesibilitate financiară: parţial pot
respecta integral indicaţiile medicului
(37%), iar 31% nu pot respecta din
cauza situaţiei materiale precare



Femei: sân (94%), organe genitale – uter,
col uterin anexe (91%), bronhopulmonar
(72%), colorectal (69%), aparat digestiv –
stomac, ficat sau căi biliare (61%) ori
pancreas 43%
Bărbaţi: bronhopulmonar (90,7%), prostată
(87%), colorectal (68%), gastric sau hepatic
(66%), vezică urinară (60%), pancreas (48%)

 Copii:


sistem hematopoetic şi reticuloendotelial
(35,5%), neoplaziile osoase (34%),
ţesuturilor moi (30%), sistem nervos (20%),
aparat digestiv (17%)

 Factori de risc responsabili:
 fumatul (85%),
 factorii de mediu precum radiaţiile naturale
sau sursele radioactive (81%),
 alcoolul (76%),
 factorii la locul de muncă (73%),
 obiceiurile alimentare (59%),
 comportamentul sexual la risc (22%)

ADRESABILITATEA PACIENŢILOR ONCOLOGICI
CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNGRIJIRE
- opinia personalului medical -

MOTIVELE care determină adresabilitatea pacienţilor oncologici către
serviciile de specialitate menţionate

Pacienţi

Personal medical

ACCESIBILITATEA SERVICIILOR DE SPECIALITATE
- opinia pacienţilor oncologici -

SERVICII MEDICALE DESTINATE ÎNGRIJIRII
PACIENTULUI ONCOLOGIC CE AR TREBUI ÎMBUNĂTĂŢITE
- opinia personalului medical -

SERVICII NEMEDICALE DESTINATE ÎNGRIJIRII
PACIENTULUI ONCOLOGIC CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI
– opinia personalului medical -

CALITATEA ÎNGRIJIRILOR PRIMITE ÎN CADRUL SERVICIILOR
FURNIZATE PENTRU FIECARE TIP DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
SOLICITATĂ
– opinia pacienţilor %

9,2
20,5

12,2

19

5,9

6,8

65,9
57,6
54,1

13,2

16,6

19

servicii furnizate de MF

servicii furnizate de cabinetul
oncologic din policlinica

servicii furnizate de spital

Peste asteptari

Conform asteptarilor

Sub asteptari

Nonraspuns

PROBLEME/NEMULŢUMIRI ÎN PROCESUL DE
PRIMIRE/FURNIZARE A ASISTENŢEI MEDICALE DE SPECIALITATE
Pacienţi

Personal medical

ALTE TIPURI DE OBSTACOLE ÎNTÂMPINATE DE CĂTRE PACIENTUL
ONCOLOGIC PE PARCURSUL EVOLUŢIEI BOLII
%
34,6

În comunitate

În familie

32,7
30,7

%
29,8

44,9

35,1

16,6
5,4

3,4
Insuficienta/absenta
îngrijirilor la domiciliu în
zona

Neimplicarea
comunitatii

Transportul catre
Distanta mare pâna la
unitatea de tratament unitatea de tratament

Altele

Financiare

Lipsa de
cunostinte despre
boala

Altele

Nonraspuns

NECESITATEA SPRIJINULUI ACORDAT PACIENTULUI ONCOLOGIC
Personal medical

Pacienţi

90,7%

92,7%

56,1%
49,5%
44,9%

21,5%
17,1%
9,8%

8,8%
5,9%

Familia

Prietenii

5,4%

3,4%

2,4%

1,9%

1%

Vecinii Colegii de Biserica Primaria Altcineva Nimeni
ONG
serviciu
implicate
în astfel
de îngrijiri

Familie

Personalul
medical

ONG de profil

Autoritati locale

Biserica

Altele

NEVOIA DE INFORMARE
Nivelul/gradul de informare în rândul populaţiei generale cu privire la
unele aspecte legate de afecţiunile oncologice
- opinia personalului medical %
1,9

1,9

1,9

55,1

52,3

58,9

67,3

41,1

38,3

37,4

29
1,9

4,7

Factori de risc oncologic

1,9

1,9

Metode de prevenire a aparitiei
bolii
Bun

Mediu

Slab

Semne si simptome generale

Nonraspuns

4,7

Importanta prezentarii la medic

Nevoia de informare a pacienţilor legat de afecţiunea lor

Personal medical

Pacienţi
Altele

Sprijin din partea
comunitatii locale

1,5
Sprijinul pe care pacientul îl poate primi în
comunitate

21,5

Servicii de consiliere psihologica

34,1

Consiliere psihologica
Boala, tratament,
complicatii, reactii
adverse
Alte servicii
complementare
disponibile utile

71

62

87,9

Boala pacientului, cu tot ce presupune ea
25,4
Alte tipuri de servicii medicale,
complementare, utile pacientului

Medicii specialisti care
sa se ocupe de diferite
aspecte ale…
Unitatile sanitare la care
se pot adresa

43,9

69,2

39,5

32,2

Unitati sanitare la care pacientul se poate
adresa

%

Necesarul de informatii apreciat de catre pacient ca fiindu-i util

78,5

%

Importanţa unei persoane specializate în procesul de informare şi
orientare a pacientului în legătură cu afecţiunea sa şi tratamentul
acesteia
Pacienţi

Personal medical

Cunoştinţe despre existenţa serviciilor de genul
consilierii/informării pacienţilor oncologici
- opinia personalului medical -

10,3%
25,2%
64,5%

Da

Nu

Nonraspuns

Utilitatea unui program de instruire a
personalului sanitar mediu
- opinia personalului medical Nu consider util

Facilitarea realizarii planului terapeutic stabilit de
medic si a respectarii programarilor pentru consultatii,
tratamente, evaluari etc

Îmbunatatirea comunicarii cu pacientul, familia
pacientului

Cresterea încrederii si a compliantei pacientului la
tratament

6,5

56,1

76,6

73,8

%
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