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Caz clinic, Maria 68 de ani

Simptome i acuze /semne:ș
• Dificultă i de respira ieț ț
• Oboseală
• Limitare marcată a activită ii fiziceț
• Umflarea gleznelor
• Dureri i crepita ii în articula iile genunchiuluiș ț ț
• Dilatări varicoase pe membrele inferioare
• IMC =  32.1 kg/m2



Defini ia multimorbidită iiț ț

• Multimorbiditate - termen utilizat cu referire la “manifestarea 
concomitentă a multiplelor boli cronice sau acute i stări medicale ș
la o persoană’’ [1,2]

• Termenul de comorbiditate reprezintă ,,orice entitate clinică 
suplimentară distinctă, care a existat sau care poate să apară în 
evolu ia clinică a unui pacient care are o anumită stare de ț
indiciu’’, dar nu există claritate în ceea ce prive te care anume ș
stare va fi declarată de indiciu [3]
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Prevalen a multimorbidită ii la nivel global ț ț

Barnett et al. Lancet 2012



Prevalen a multimorbidită ii în Republica Moldovaț ț
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Asocierea patologiilor este frecventă 

Dumbreck et al.2015BMJ 2015;350:h949



Rezultatele STEPS 

• Fumători curenţi de tutun  - 25,3%
• Consumători curenţi de alcool (care au băut alcool în ultimele 30 de zile) - 61,9%
• Persoane antrenate în consumul episodic abuziv de alcool (6 şi mai multe băuturi la o ocazie 

în ultimele 30 de zile) - 19,5%
• Persoane care consumă mai puţin de 5 porţii de fructe şi/sau legume în medie pe zi - 66,6%
• Persoane cu activitate fizică insuficientă (mai puţin de 150 minute de activitate fizică de 

intensitate moderată pe săptămână sau echivalentul ei) - 10,1%
• Persoane supraponderale (IMC ≥ 25 kg/m2) - 55,9%, obeze (IMC ≥ 30 kg/m2 ) - 22,9%
• Persoane cu HTA (TAs ≥ 140 şi/sau TAd ≥ 90 mmHg sau aflate la moment sub medicaţie) - 

39,8%
• Persoane cu HTA (TAs ≥ 140 şi/sau TAd ≥ 90 mmHg) care nu se află la moment sub 

medicaţie- 76,2%



Povara i determinantele multimorbidită iiș ț

• Probabilitatea de a avea 3 sau mai multe boli cronice este mai mare la 
femei, de vârstă înaintată, la categoriile de popula ie cu venituri joase i care ț ș
au un nivel redus de studii

• Deprivarea socială este asociată cu o cotă a morbidită ii de 3.7 puncte (7.5 ț
pentru persoanele cu vârsta de 35-49 ani i 5.4 – pentru cele în vârstă de la ș
50 la  64 ani) [1]

• Multimorbiditatea fizică este în mare măsură asociată cu internarea 
neplanificată la spital

• Riscul de internare a fost mărit de coexisten a problemelor de sănătate ț
mintală i a deprivării socio-economice [2] ș

1. Roberts et al, Health Promotion and Chronic Disease in Canada 2015
2. Payne, et al. CMAJ 2013



Provocări în managementul pacientului cu 
multimorbiditate

Moffat and Mercer, BMC Family Practice 2015

•  Baza de dovezi i protocoalele specifice patologiilorș
• Polipragmazia
• Particularită i de evolu ieț ț
• Povara tratamentului
• Resurse limitate
• Multimorbiditate psihic-fizică
• Sistemele de asisten ă medicală primarăț



Caz clinic, Maria 68 de ani

Istoricul medical:
• BPOC
• Cardiopatie hipertensivă cu Insuficien ă ț

cardiacă
• Gastrită cronică 
• Boala varicoasă a membrelor inferioare
• Gonartroză bilaterală
• Obezitate
• Depresie



Decizia medicală



Protocoale clinice standardizate pentru MF

• Evaluarea riscului cardiovascular

• Managementul riscului cardiovascular global

• Hipertensiunea arterială

• Diabetul zaharat

• Alcoolismul

• Astmul bronşic la adult

• Bronhopneumopatia cronică obstructivă

• Cancerul glandei mamare

• Cancerul de col uterin, etc.



Determinarea pacientului
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Munca de a fi pacient

• Conform datelor publicate de Shipedd în 2018, care a 
luat ca referin ă utilizarea de servicii medicale de ț
pacien ii cu 3 patologii asociate,s-a constatat cre terea ț ș
în progresie geometrică  a costurilor (4X2, 5 X4, DZ X9) 
[1]

• Pacien ii cu miltimorbiditate petrec ~ 2 ore pe zi  pentru ț
activită i legate de sănătate [2]ț

• Etapele muncii pacientului: con tientizarea activită ilor; ș ț
organizarea muncii i implicarea altor personae; ș
realizarea ac iunilor; reflec ie, monitorizare, evaluareț ț

1. Shipedd R. , 2018
2. Jowsey and Yem. BMC Public Health 2012



Principiile abordării integrate

1. Medicul trebuie să con tientizeze povara bolii i a tratamentului, iar pentru a ș ș
ac iona corect, trebuie primordial să în eleagă  amploarea problemeiț ț

2. Medicul trebuie să promoveze  coordonarea i continuitatea în activitatea clinică, ș
deoarece doar prin asisten a medicală primară se poate reu i evitarea fragmentării ț ș
serviciilor

3. Metodologia medicinii bazate pe dovezi trebuie extinsă asupra fenomenului 
multimorbidită ii, prin promovarea studiilor care includ diverse combinări ale celor mai ț
frecvente patologii cronice

4. Perspectiva pacientului este prioritară. Medicii ar trebui să ia în considera ie i să ț ș
integreze preferin ele pacientului în regimul terapeuticț

15
May C., Montori V., Mair F. We need minimally disruptive medicine. In: BMJ 2009;339:b2803



SHORT HISTORY

PEN Protocoale
Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease

 Promovează modele eficiente de furnizare a 
serviciilor la nivel de AMP pentru managementul BNT 

 Abordare integrată a managementului pacientului cu 
BNT cu factori comuni de risc 

 Accent pe detectarea şi reducerea factorilor de risc 
ce determină BNT

 Îmbunătă irea practicii de prescriere ra ională a ț ț
medicamentelor în vederea ameliorării indicatorilor 
de sănătate şi reducerea costurilor serviciilor 
medicale

 Sunt elaborate în baza celor mai robuste dovezi 
acumulate, care includ minimul de interven ii ce ț
asigură o cost-eficacitate maximă



Linii directorii Evaluarea necesită ilor i neconformită ilor în asigurarea eficientă şi utilizarea ra ională a resurselor ț ș ț ț
în profilaxia i combaterea BNTș
Sustenabilitatea eforturilor privind asigurarea generală a popula iei cu servicii medicale ț

Finan areț Prioritizarea BNT în vederea mobilizării resurselor adecvate pentru asigurarea universală a popula iei ț
cu servicii medicale 

Tehnologii 
medicale

Definirea premiselor pentru integrarea  pachetului esen ial de interven ii pentru BNT la nivel de  AMPț ț
Elaborarea Listei medicamentelor esen iale accesibile ț
Extinderea accesului la medicamentele esen ialeț

Sisteme 
informa ionaleț

Elaborarea fi elor standardizate pentru colectarea informa iei medicaleș ț

Personal 
medical

Asigurarea personalului medical cu material informativ pentru îmbunătă irea cuno tin elor şi ț ș ț
practicilor în domeniul profilaxiei şi controlului BNT
Implementarea auditului medical 

Prestarea 
serviciilor

Cre terea accesibilită ii universale la servicii profilactice şi curative pentru BNTș ț
Asigurarea  echită ii în depistarea precoce a BNTț
Determinarea interven iilor de bază cost-eficiente în combaterea BNTț
Asigurarea cu resurse necesare 
Îmbunătă irea calită ii serviciilor prestateț ț
Reducerea spitalizărilor neargumentate şi cheltuielilor pentru tratamentul complica iilor BNTț

Popula ieț Elaborarea instrumentelor pentru implicarea comunită ii şi posibilită ii pentru auto ajutorț ț
Îmbunătă irea indicatorilor de sănătateț



SHORT HISTORY

Concluzii

1. Fenomenul  de multimorbiditate este o problemă medico-socială 

majoră care solicită abordări neordinare i inovative, este necesară:ș

• acordarea îngrijirilor medicale la diverse nivele 

• ob inerea de competen e specifice de către medicii generali ti ț ț ș

• elaborarea unor modalită i de prestare a serviciilor care ar ine cont ț ț

de calitatea vie ii  pacien ilor, dar i de cost-eficien ă a interven iilorț ț ș ț ț

2. Una dintre perspective ar fi serviciile integrate i aplicarea PEN ș

protocoalelor 



Mul umesc pentru timpul acordatț
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