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Raport de recomandări 

Recomandări pentru a atinge standarde mai bune de îngrijire pentru persoanele cu 

osteoartrită şi artrită reumatoidă prin înţelegerea barierelor şi facilitatorilor 

pentruasigurarea acesteia, cu exemple de bună practică. 

Definirea problemei  

Afecţiunile musculo-scheletice sunt comune în Europa. Acestea sunt cea mai mare cauză a 

dizabilităţilor fizice, presupun costuri sociale majore şi reprezintă o mare pierdere pentru 

productivitate. Există o povară mare şi în creştere a bolilor în toate statele membre ale 

UE, o dovadă a diferenţelor de îngrijire dintre ţări şi a eşecului în a implementa 

intervenţii pe baza dovezilor. Toate acestea presupun o nevoie de a reduce această 

povară. 

Scopul EUMUSC.net este de a spori şi armoniza calitatea îngrijirii şi de a permite echitatea 

îngrijirii bolilor reumatice şi a altor afecţiuni musculo-scheletice din statele membre. 

Referinţă - Instrumente de măsurare 

Pentru a atinge acest obiectiv de armonizare a calităţii îngrijirii şi de a permite o echitate 

în rândul statelor membre, EUMUSC.net a dezvoltat standarde de îngrijire pentru Europa 

pentru osteoartrită şi artrită reumatoidă şi a dezvoltat metode care să asigure, fiecărui 

stat membru instrumentele, pentru măsurarea poverii afecţiunilor musculo-scheletice în 

propria ţară şi calitatea implementării standardelor de îngrijire. 

Instrumentele dezvoltate de EUMUSC.net sunt: 

 Instrumente de evaluare pentru a măsura povara afecţiunilor musculo-scheletice 

 Standarde de îngrijire la care trebuie să se aştepte cetăţenii 

 indicatori ai calităţii asistenţei medicale pentru a măsura asigurarea îngrijirii 

pentru furnizarea acestor standarde 

Măsurarea este importantă, deoarece va permite unui stat membru să îşi definească 

poziţia faţă de alte ţări şi va ajuta la identificarea zonelor ce trebuie îmbunătăţite. 

Implementarea instrumentelor va permite unei ţări să: 

 Evalueze corect povara afecţiunilor musculo-scheletice 

 Înţeleagă standardele de îngrijire pe care cetăţenii trebuie să le primească  

 Măsoare calitatea îngrijirii medicale pe care o oferă, în funcţie de standardele de 

îngrijire 

 Să stabilească obiective de îmbunătăţire a asigurării de asistenţă medicală 

 Recunoască barierele în atingerea acestor obiective pentru asigurarea asistenţei 

medicale 

 Măsoare progresul spre o echitate a îngrijirii prin comparaţie cu modelul de bună 

practică UE 

Recomandările se concentrează pe măsurare, comparaţie, obiective, îmbunătăţire şi 

echitate: 

1. Începeţi să măsuraţi 

2. Comparaţi 
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3. Stabiliţi obiective 

4. Lucraţi la îmbunătăţiri 

5. Căutaţi echitatea 
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Recomandarea nr. 1 - Începeţi să măsuraţi  

Instrument de evaluare 

Pentru a înţelege spectrul afecţiunilor musculo-scheletice trebuie să înţelegem 

impactul acestora. EUMUSC.net a dezvoltat un set de indicatori esenţiali, sub forma 

unui instrument de evaluare, care poate fi utilizat pentru a măsura următoarele: 

 Incidenţa şi prevalenţa 

o Durerea musculo-scheletică care împiedică activitatea 

o Dureri lombare 

o Dureri la nivelul gâtului 

o Artrita reumatoidă 

o Osteoartrita (şold, genunchi, braţ) 

o Osteoporoza 

o Fractura de şold 

 Utilizarea serviciilor medicale 

o Artroplastie de şold 

o Artroplastie de genunchi 

o Vizite de îngrijire medicală primară cu privire la afecţiunile musculo-

scheletice 

 Resurse umane 

o Medici de asistenț ă medicală primară 

o Reumatologi 

o Chirurgi ortopezi 

 Calitatea vieţii în ceea ce priveşte sănătatea 

 Pierderea locului de muncă din cauza afecţiunilor musculo-scheletice 

(permanent, temporar) 

 Comorbidităț i 

o Obezitate 

 Sănătatea populaţiei 

Standarde de îngrijire medicală şi indicatori de calitatea a asistenței medicale 

Pentru a înţelege calitatea asistenţei medicale furnizate, este nevoie să înţelegem 

standardele de îngrijire necesare pentru cetăţeni şi trebuie să putem măsura nivelul la 

care furnizorii de asistenţă medicală reuşesc să ofere aceste standarde de îngrijire. 

EUMUSC.net a analizat standardele de îngrijire pentru Europa şi a dezvoltat indicatori 

de calitate a asistenţei medicale, ce pot fi utilizaţi pentru a măsura calitatea furnizării 

de asistenţă medicală în relaţie cu standardele de îngrijire. Indicatorii de calitate a 

asistenţei medicale evaluează următorii factori: 

 Proces de recomandări 

 Proces de consultaţie 

 Evaluări de monitorizare 

 Evaluarea afecț iunii şi a impactului acesteia asupra calităţii vieţii şi participării 

 Proces de documentare 

 Sfat de management propriu 

 Planuri de tratament 

 Terapie farmacologică 
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 Siguranţă (efecte secundare ale medicamentelor, depistarea tuberculozei) 

 Optimizarea managementului afecţiunilor 

 Evaluarea standardizată a afecţiunilor 

 Fizioterapie 

 Evaluare cu dispozitiv de asistenţă 

 Educaț ie profesională 

 

 

 

 

 

 

Recomandarea nr. 1 a EUMUSC.net este ca fiecare stat membru să utilizeze 

instrumentul de evaluare pentru a măsura impactul afecţiunilor musculo-scheletice, 

să adopte standardele de îngrijire şi să încurajeze utilizarea indicatorilor de calitate 

a asistenței medicale pentru a măsura calitatea furnizării de asistenţă medicală. 

Măsurile se bazează pe dovezi, caracter practic şi pe relevanţă. Adoptarea la scară 

largă în UE a aceloraşi standarde de îngrijire şi a indicatorilor acestora va permite 

realizarea unei comparaţii semnificative între fiecare ţări şi, în consecinţă, va 

permite o echitate a îngrijirii. 



 
 

 6 

Raport de recomandări 

Recomandarea nr. 2 - Comparaţi 

Măsurătorile bazate pe standardele la nivel de comunitate oferă oportunitatea de a 

compara datele de performanţă locale cu datele de performanţă similare pentru alte 

ţări sau regiuni. De exemplu, datele cu privire la impactul afecţiunilor musculo-

scheletice pot fi comparate cu alte ţări şi cu media pentru UE. Exprimat pe o bază per-

capita, acest aspect va permite comparaţii precum cea dintre numărul de profesioniști 

în sănătate angajaţi într-o ţară, faţă de alte ţări cu o prevalenţă similară a afecţiunilor 

musculo-scheletice şi cu media UE. În rândul statelor membre poate fi comparată 

asigurarea de diverse aspecte de îngrijire, conform referinţelor stabilite. 

EUMUSC.net a realizat o analiză detaliată a impactului afecţiunilor musculo-scheletice 

în rândul statelor membre. Utilizarea instrumentului de evaluare va sprijini 

comparaţiile datelor locale cu rezultatele analizei EUMUSC. 

EUMUSC.net a realizat şi un studiu de caz asupra bunei practici în asigurarea serviciilor 

de asistenț ă medicală, care poate fi utilizat ca referinţă de comparaţie între 

descoperirile din fiecare stat membru. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandarea nr. 2 a EUMUSC.net este ca fiecare stat membru să analizeze datele 

colectate cu privire la impactul afecţiunilor musculo-scheletice şi la furnizarea de 

servicii de asistenţă medicală şi să compare datele colectate cu datele similare 

colectate de EUMUSC.net pentru alte state membre şi media UE.  

Este important să înţelegem importanţă aspectelor individuale ale afecţiunilor 

musculo-scheletice din rândul populaţiei în ceea ce priveşte standardele, pentru a 

putea stabili obiectivele corespunzătoare. 

Fiecare stat membru ar trebui să încurajeze furnizorii de asistenț ă medicală să 

evalueze şi să compare pentru a afla dacă oferă standardele de îngrijire stabilite. 
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Recomandarea nr. 3 - Stabiliţi obiective 

Toate părţile interesate trebuie să stabilească obiective. Părţile interesate includ 

publicul expus la risc, pacienţii, profesioniştii în asistenţă medicală şi asistenţă 

socială, angajatorii, nivelurile politice naţionale şi nivelurile politice europene.  

Stabilirea obiectivelor va asigura o direcţie pentru furnizarea asistenţei medicale. 

Acest aspect va ajuta la îmbunătăţirea sănătăţii musculo-scheletice şi va permite un 

progres spre echitatea îngrijirii ce urmează a fi evaluată. 

EUMUSC.net recomandă ca fiecare stat membru să stabilească obiective pentru 

îmbunătăţirea sănătăţii musculo-scheletice, sprijinite de scopuri măsurabile. 

Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile şi realizabile - şi trebuie să respecte 

nevoile şi priorităţile populaţiei cu afecţiuni musculo-scheletice reale sau potenţiale. 

Acestea se pot evalua din analiza sugerată la recomandarea nr. 2 şi vor conduce la 

înţelegerea condiţiilor care presupun cea mai mare povară şi a aspectelor unde 

evaluarea, managementul şi tratamentul au nevoie de îmbunătăţire. În baza 

rezultatelor de la eumusc.net, se sugerează ca obiectivele: 

 Să fie proporţionale cu povara evaluată în prezent a afecţiunilor musculo-

scheletice  

 Să abordeze nevoia de a accesa la timp şi în mod echitabil îngrijirea şi 

tratamentul, inclusiv managementul propriu 

 Să obţină disponibilitatea de resurse suficiente, în special de profesionişti în 

asistenţă medicală, pregătiţi corespunzător şi accesul la intervenţiile 

corespunzătoare 

 Să sprijine stilul de viaţă sănătos prin programe de sănătate publică 

 Să sprijine accesul pacienţilor şi profesioniştilor la informaţii de înaltă calitate 

 Să sprijine cercetarea pentru a spori înţelegerea cauzelor afecţiunilor musculo-

scheletice 

 Să iniţieze şi să menţină o colectare de date standardizată în rândul statelor 

membre. 

Pentru o gamă largă de obiective consultaţi Acţiunea europeană pentru o mai bună 

sănătate musculo-scheletică pe http://www.boneandjointdecade.org/european_action, 

unde se sugerează că obiectivele trebuie să se bazeze pe o similitudine a 

recomandărilor, care să menţină şi să îmbunătăţească sănătatea musculo-scheletică 

indiferent de condiţia de substrat. În plus, ar trebui să combine ceea ce intervenţiile 

pe bază de dovezi pot obţine, cu cerinţele pacienţilor, îngrijitorilor, reprezentanţilor 

pacienţilor şi furnizorii de asistenţă medicală. 

 

 

 

 

 

Recomandarea nr. 3 a EUMUSC.net este ca furnizorii de asistenţă medicală şi factorii 

de decizie politică să stabilească obiective pentru îmbunătăţirea sănătăţii musculo-

scheletice şi pentru asigurarea unei echităţi a îngrijirii. 

Obiectivele concentrate pe implementarea standardelor de îngrijire şi furnizarea 

resurselor corespunzătoare prevalenţei afecţiunilor musculo-scheletice din fiecare 

stat membru vor reprezenta o contribuţie pozitivă la îmbunătăţirile sănătăţii musculo-

scheletice şi echităţii îngrijirii în statele membre. 

http://www.boneandjointdecade.org/publications/european_action
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Recomandare nr. 4 - Lucraţi la îmbunătăţire 

Îmbunătăţirea în asistenţa medicală reumatologică va proveni din dezvoltarea de 

servicii accesibile, care respectă scopul de atingere a obiectivelor stabilite anterior.  

Există facilitatori şi bariere în realizarea îmbunătăţirilor în sănătatea musculo-

scheletică.  

Facilitatorii includ: 

 Existenţa unei strategii de sănătate complexe pentru a aborda factorii 

determinaţi ai afecţiunilor musculo-scheletice 

 Existenţa afecţiunilor musculo-scheletice în agenda politică de la toate 

nivelurile 

 Recunoaşterea importanţei sănătăţii musculo-scheletice şi prioritizarea 

disponibilităţii de resurse corespunzătoare 

 Prioritizarea cercetării cauzelor afecţiunilor musculo-scheletice şi impactul 

acestora  

 Dezvoltarea de politici publice pentru stiluri de viaţă sănătoase legate de alte 

afecţiuni cronice, care împărtăşesc aceeaşi factori de risc 

 Colectarea şi analizarea într-un mod standardizat a datelor pentru 

monitorizarea factorilor ce determină apariţia, impactul şi tratamentul 

afecţiunilor musculo-scheletice în Europa  

Barierele includ: 

 Lipsa cunoştinţelor cu privire la prevalenţa afecţiunilor musculo-scheletice în 

rândul populaţiei 

 Lipsa conştientizării în rândul publicului, furnizorilor de asistenţă medicală şi a 

factorilor de decizie politică 

 Resurse costisitoare şi ineficiente din punct de vedere clinic  

 Lipsa susţinătorilor schimbărilor la toate nivelurile, adică la nivelul politic, al 

profesionistului în asistenţă medicală, al angajatorului, al pacientului şi la 

nivelul public 

 Lipsa obiectivelor sau absenţa unei strategii de implementare 

  

 

 

 

 

 

 

Recomandarea nr. 4 a EUMUSC.net este de a identifica barierele care previn şi 

facilitatorii care sporesc urmărirea obiectivelor stabilite pentru îmbunătăţirea 

sănătăţii musculo-scheletice şi de a dezvolta acţiuni specifice pentru reducerea sau 

eliminarea acelor bariere.  

Ca prim pas, se recomandă realizarea unei evaluări locale a barierelor identificate de 

EUMUSC.net şi a facilitatorilor pentru depăşirea acestora, ca bază pentru dezvoltarea 

acţiunilor corespunzătoare pentru îmbunătăţirea sănătăţii musculo-scheletice. 
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Recomandarea nr. 5 - Căutaţi echitatea 

În cadrul UE, s-au dezvoltat recomandări pentru prevenirea şi tratarea afecţiunilor 

musculo-scheletic, dar acestea nu sunt implementate în mod egal.  

Studiile au examinat managementul actual al afecţiunilor musculo-scheletice în 

diferite ţări din Europa şi există dovezi privind diferenţe care vor conduce la rezultate 

de sănătate inegale.  

Expertizele din diferite ţări europene au prezentat diferite abordări, atât din partea 

persoanelor cu afecţiuni musculo-scheletice, cât şi din partea medicilor, pentru 

managementul afecţiunilor reumatice şi musculo-scheletice.  

Recomandarea EUMUSC.net este de a spori şi armoniza calitatea îngrijirii şi de încerca 

asigurarea unei echităţi a îngrijirii afecţiunilor reumatice şi musculo-scheletice în 

rândul statelor membre. 

Echitatea poate fi obţinută numai prin adoptarea unei practici comune pentru 

standardele de îngrijire, printr-o măsurare comună a calităţii furnizării de asistenţă 

medicală şi prin adoptarea obiectivelor acceptate la nivelul UE pentru depăşirea 

barierelor şi sporirea facilitatorilor pentru obţinerea acestor standarde. Acest aspect 

va permite o prevenire şi un management eficient al acestor afecţiuni în statele 

membre. Această muncă este sprijinită de o bază uniformă de colectare şi analizare a 

datelor, care să determine povara afecţiunilor musculo-scheletice pentru individ şi 

pentru societatea noastră. 

 

 

 

 

 

Recomandarea nr. 5 a EUMUSC.net este ca toate statele membre să caute echitatea 

prin adoptarea standardelor de îngrijire, indicatorilor de calitate a asistenţei 

medicale, instrumentelor de evaluare EUMUSC.net şi să utilizeze facilitatorii. 

Obiectivul este o echitate în îngrijirea reumatologiei în toată Europa. 

 

eumusc.net este o reţea de informare şi supraveghere ce promovează o strategie europeană complexă pentru optimizarea 
sănătăţii musculo-scheletice. Se adresează prevenirii şi managementului MSC, care nu este echitabil şi nu reprezintă o 
prioritate pentru majoritatea statelor membre UE. Se concentrează pe sporirea conştientizării asupra sănătăţii musculo-
scheletice şi armonizarea îngrijirii afecţiunilor reumatice şi musculo-scheletice. 

Proiectul cu o durată de 3 ani, care a început în februarie 2010, este sprijinit de Comunitatea Europeană (Acţiunea 
Comunităţii CE în domeniul sănătăţii 2008-2013), proiectul reprezentând o reţea de instituţii, cercetători şi persoane din 22 
de organizaţii din 17 ţări, care lucrează cu şi prin EULAR.  

eumusc.net: crearea unei resurse de informații web pentru susţinerea sănătăţii musculo-scheletice în 
Europa www.eumusc.net 

 

Precizări legale  
Agenţia executivă pentru sănătate şi consumatori nu este responsabilă 

pentru nicio utilizare a informaţiilor incluse în această publicaţie 

http://www.eumusc.net/

