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1. DIZABILITATEA 

1.1 Introducere 

 

riviți cu atenție imaginea de mai sus? Ce observați? V-ați putea gândi că o persoană cu 

dizabilitate se află în incapacitatea de a urca scările? Dar de ce considerați că această 

persoană are o dizabilitate? Oare pentru că în imagine apare fotoliul rulant? Cel mai 

probabil. Prezența unui dispozitiv asistiv presupune existența unei persoane cu o formă sau 

alta de dizabilitate. „Verificând‖ aspectul fizic dar și funcțional al unei persoane o putem 

cataloga ca având sau nu o dizabilitate. Acesta este cea mai simplă definiție a dizabilității 

din punct de vedere funcțional [1,2]. 

 Mergând mai departe cu întrebările legate de imaginea de mai sus putem considera 

că de fapt dizabilitatea nu este dată de incapacitatea de a urca scările ci de lipsa unei rampe? 

Acestă întrebare este de fapt a doua definiție a dizabilitații. Dizabilitatea este rezultatul 

interacțiunii dintre un individ cu o deteriorare și mediul înconjurator lipsit de adaptări [3]. 
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 A treia definiție pleacă de la societate. Diferitele bariere impuse de societate 

persoanelor cu dizabilitate fac ca acestea să nu participe pe deplin în comunitate. Acesta 

este considerat modelul social al dizabilității [4]. 

 A patra definiție a dizabilității este cea administrativă. O persoană care folosește 

orice dispozitiv de asistare este considerată ca având o dizabilitate [5].  

 Teoria de la care s-a plecat pentru a expune cea de-a cincea definiție a dizabilității 

este perspectiva propriei persoane în legătură cu el și cu dizabilitatea sa. Fiecare individ are 

dreptul de a nu fi stigmatizat sau marginalizat chiar dacă iese din tiparele societății, iar 

dizabilitatea nu este de cele mai multe ori un impediment pentru individ ci pentru personele 

din jurul acestuia [6-8]. 

 În decursul anilor diverse modele conceptuale privind definirea dizabilității au 

apărut. Cele mai importante două modele considerate extreme sunt: modelul social și modelul 

medical. Facând abstracție de multiple expuneri și modele privind dizabilitatea, de-a lungul 

timpului multiple școli au considerat că au definit dizabilitatea și conceptele sale conexe. 

Atenția noastră se îndreaptă spre cele trei modele majore prezente în literartura de specialitate 

Modelul de Invaliditate (Disablement Model) al lui Nagi [9], Clasificarea Internațională a 

Deteriorării, Dizabilității și Handicapului (International Classification of Impairments, 

Disabilitiesand Handicaps)(ICIDH) [10] în forma revizuită și actuală a acesteia Clasificarea 

Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) (ICF) [11]. Cele trei modele au în comun faptul că 

dizabilitatea în ansamblu reprezintă impactul asupra stării de sănătate, participării și restricției 

unui individ în societate.  

1.2 Date statistice 

tatistica mondială raportează că aproximativ 15% din populația lumii, reprezentând mai 

mult de un miliard de oameni, traieste cu un tip de dizabilitate (fizică, psihică sau 

intelectuală) de aceea se poate spune că sunt cea mai numeroasă și  mai importantă minoritate 

din lume.[11] 

 În România la 31 martie 2016 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice raporta un numar de 768.373 de persoane cu dizabilități din care 97,7% se afla în 

grija familiilor și/sau trăiesc independent (neinstituționalizate). Numărul acestora este în 
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creștere cu aproximativ 1.5% față de aceeși dată a anului 2006. Din numărul total al 

persoanelor cu dizabilități cei mai mulți (23,4%) prezintă o deteriorare fizică urmați de cei cu 

deteriorări somatice (19,5%)  si apoi mintale (15,8%). Pe grupe de varstă 58,8% sunt 

persoane cuprinse între 18 și 64 ani, iar 41,1% din ei au peste 65 ani. Comparând totuși cu 

statistica mondială (2,2%) în România 36% din numărul persoanelor cu dizabilitați prezintă o 

forma severă de deteriorare număr în creștere față de martie 2015 (52,8%) [12]. 

1.3 Impactul psiho-social și economic al dizabilității 

ersoanele sărace, de sex feminin dar și persoanele în vârstă au șanse mai mari să 

manifeste o formă de dizabilitate față de alte grupe sociale sau de vârstă. Dacă de cele 

mai multe ori a avea un grad de dizabilitate presupune un dezavantaj totuși nu toți indivizii 

cu dizabilități sunt în mod egal defavorizați [13]. 

 Cea mai strânsă relație a dizabilității este însă cu săracia. Putem spune că 

dizabilitatea este atât motivul cât și rezultatul sărăciei: persoanele sărace sunt susceptibile 

de a avea o dizabilitate iar indivizii cu o dizabilitate au șanse mai mari de a sărăcii. OMS 

relatează că 80% din persoanele cu dizabilități trăiesc în țările în curs de dezvoltare [14], iar 

una din cinci (20%) cele mai sărace persoane din aceste țări are o dizabilitate [15].  

1.4 Dizabilitatea, Reabilitarea Medicală și ICF 

n decursul anilor au existat multe încercari de a defini Reabilitarea Medicală  [16,17]. 

Totuși o definiție unanim acceptată nu a apărut deoarece perspectivele, scopul și părțile 

interesate de reabilitarea medicală (legal, medical sau din perspectiva pacientului) ar trebui 

să împărtășească aceeasi definiție obiectiv prea ambițios de atins [18,19]. Cu toate acestea o 

descriere conceptuală a reabilitării ce poate servi drept referință este utilă pentru a deservi 

toate scopurile acesteia. 

 În data de 9 iunie 2011 la sediul Organizatilei Națiunilor Unite (ONU) din New 

York  a fost lansat Raportul Mondial Privind Dizabilitatea (WRD) [20]. Admițând că 

Convenția Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (CRPD) [21] este un suport moral 

și ținând cont de cadrul conceptual al Clasificării ICF [22] WRD constituie cel mai 

transparent și influent instrument ce caracterizează reabilitarea medicală ca o muncă în 

interesul strategiilor mondiale de sănătate. Deasemenea Adunarea Mondială a Sănătății a 

solicitat ca deciziile din cadrul Disability, including prevention, management and 
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rehabilitation [23] ce presupun prevenirea, managementul și reabilitarea dizabilitații să fie 

aplicate cerând totodata statelor membre să-și intensifice eforturile de a îmbunătății 

serviciile naționale de reabilitare medicală în scopul de a le aduce la un standard de calitate 

ai cărui parametrii sunt trasați de publicațiile UN Standard Rules on the Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities și CPRD [24].  

 Societatea Internațională de Reabilitare Medicală (ISPRM) a participat activ în 

întocmirea WRD [25,26] raport ce avea să devină un model în abordarea dizabilitații nu doar 

ca un impact asupra stării de sănătate ci ca un cadru uniform ce face legătura între condiția 

de boală, factorii de mediu și factorii personali.  

 WRD prezintă dizabilitatea ca fiind de fapt totalitatea obstacolelor pe care le 

întâmpină orice persoană cu o afecțiune în interacțiunile sale cu mediul. WRD punctează în 

mod sistematic că reabilitarea medicală reprezintă strategia esențială  ce permite 

persoanelor cu dizabilitate să aibă acces la educație, piața de muncă sau viața civică [20], 

scoțând în evidență că reabilitarea trebuie să ofere o gamă de măsuri ce țintesc toate 

aspectele funcționalității descrise de ICF (funcțiile si structurile organismului, activitatea și 

participarea, factorii de mediu și personali) de la îmbunătățirea funcțiilor organismului la 

măsuri complexe legate de promovarea participării și incluziunii sociale [27,28].  

 Termenii cheie folosiți de ICF vin să sistematizeze definiția reabilitării medicale. 

Stucki G. și colaboratorii în 2007 spunea: „Reabilitarea este acea specialitate medicală 

care: 

 Se definește ca o strategie de sănătate 

 Se bazeaza pe modulul unificator al funcționalității definit de OMS 

 Se adresează atât diagnosticării dar și tratării condiției de sănătate/boală 

 Are drept scop să le permită oamenilor ce se confruntă cu dizabilitatea să castige și să 

își mențină un nivel optim de funcționalitate în interacțiunea cu factorii  personali și de 

mediu dar și în relație cu condiția lor de sănătate/boală 

 Evaluează funcționalitatea în relație cu condiția de sănătate/boală și factorii de 

personali și de mediu 

 Permite persoanelor care se confruntă cu dizabilitatea să fie gestionate atât pe nivel 

personal dar și social” [29] 
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2. REGISTRUL MEDICAL 

2.1 Introducere 

ermenul de registru este definit ca un sistem astfel contruit ce are drept scop atât 

păstarea şi înregistrarea unor date cât şi accesul la acestea pentru cercetare sau studii 

comparative [30]. 

  EM Brooke, într-o publicație din anul 1974 a Organizației Mondiale a Sănătății, 

spunea despre registrele din sistemul informatic medical că sunt "un dosar de documente 

care conțin informații uniforme cu privire la persoane individuale, colectate într-o manieră 

sistematică și cuprinzătoare, în scopul de a servi unui scop predeterminat" [31]. Registrul 

medical de pacienţi poate fi definit și ca un sistem complex organizat observaţional ce 

colectează date personale, clinice, paraclinice, de boală, mediu pentru ca în final acestea să 

fie utile ştiinţei, evoluției medicinii, abordării unei terapii dar nu în ultimul rând sistemului 

de asigurare medicală [32]. 

2.2 Clasificare 

Clasificarea RM în funcţie de variabile se realizează astfel [32,33]: 

 Registru axat pe produs..  

 Registru axat pe servicii medicale.  

 Registru de afecţiuni.  

 Registru global.  

 2.3 Caracteristicile principale 

Caracteristicile RM sunt [33,34]: 

 Observaţional.   

 Non-intervenţional.  
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 Colectarea datelor.  

 Prelucrarea datelor.  

2.4 Utilitatea actuală  

Utilitățile actuale a RM pot fi sistematizate astfel [35-40]: 

 Controlul sistemelor de asistență medicală.  

 Supravegherea populaţiei slab reprezentate.  

 Monitorizarea siguranţei şi eficienţei.  

 Înregistrarea continua a datelor, Educaţie si cercetare  

 2.5 Arhitectura 

entru a putea realiza arhitectura corecta a unui registru medical de pacienţi trebuie 

luate în considerare următoarele idei [42,42]: 

 Scopul si obiectivele registrului.  

 Investigaţii privind colectarea datelor.  

 Identificarea părților interesate de registrul întocmit.  

 Definirea domeniului de aplicabilitate a registrului.  

 Fezabilitatea proiectului și probabilitatea ca acesta va fi un succes  

 Identificarea posibilelor surse de finanțare, inclusiv finanțarea pe termen lung   

 2.6 Design   

eşi studiile derivate din RM sunt, prin definiție, studii observaţionale, cadrul prin 

care sunt analizate şi corelate datele vor conduce la alegerea design-ului. Modele 

precum serii de cazuri, cohortă, caz-control și caz-cohortă sunt aplicate frecvent în RM 

[32,43,44,45]: 

 Serii de cazuri în RM.   

 Cohorta în RM..  

 Caz-control în RM.  

 Caz-cohorta în RM.  

 În concluzie registrul de pacienţi putem spune că este  un studiu observaţional 

prospectiv, non-intervenţoinal, ce colectează date în mod dinamic [46] 

P 
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3. E-HEALTH 

 3.1 Scurt istoric 

ermenul „e-Health‖a fost definit în peste 50 de variante [47]. Dacă în 1999 Mitchell J 

[48] formula următoarea definiție complexă: „noul termen este menit să descrie 

utilizarea combinată a tehnologiei informatice și de comunicație în sectorul de sănătate. 

Utilizarea în sistemul de sănătate a datelor prin sistemul informatic pentru stocare, 

transmitere sau accesare a acestora, având drept  scop educațional și administrativ atât 

local cât și la distanță‖ în 2004 Watson R [49] propune următoarea definiție: „integrarea 

internetului în sistemul de sănătate‖. Introducerea în limbajul curent al neologismului „e-

Health (e-Sănătate)‖ reprezintă defapt promisiunea că TIC-ul preia îndatorirea de a 

îmbunătății sitemul de sănătate [50]. 

 În USA doar 4% din cadrele madicale folosesc sisteme electronice eficiente în 

totalitate, 13% sisteme de sănătate brute și numai 10% din total utilizatorilor le folosesc într-

un mod corect și eficient [51]. Uniunea Europeana a cheltuit anual mai mult de 50 milioane de 

euro în perioada 2003-2008 [51-53]. 

 În Romania dacă cercetările privind e-Health au inceput în jurul anilor 60 totuși în 

anul 1990 se înființează Societatea Ramână de Informatica Medicală [54]. După 2000 se 

propune existența și se pune baza unui Sistem Informatic Integrat al Sănătăţii (IHIS), sistem 

ce va fi prezentat în numeroase raporte sau legi ca: Planul de Acţiune eEurope 2005, Legea 

reformei de sănătate 95/2006 sau Planul Strategic al Ministerului Sănătăţii Publice 2008 – 

2010, ce propune și susține că în perioada 2015-2017 se va finaliza integrarea totală a e-

Health la nivel național. Ca și pe plan mondial componentele e-Helth în Romania sunt: 

Cardul electronic naţional de sănătate; Sistemul de prescripţie electronică; Registru 

medical electronic (eRM). Raportându-ne însă la cifre OMS prin intermediul Global 

Observatory for eHealth raportează că eRM a fost introdus in Romania în anul 2014 si este 

T 



13 

 

utilizat de 20-25% din unitățile medicale primare (cabinete medicale medicina de familie) și 

sub 25% de unitațile medicale secundarea (spitale, UPU) [55,56]. 

3.2  Registrul Medical Electronic și Sistemul Integrat de Registre 

Medicale Electronice 

egistrul Medical electronic (eRM) reprezintă versiunea electronică completată în 

timp real a ceea a ce avusese să fie RM clasic pe hârtie întocmit de medicul curant 

pentru fiecare pacient și care de obicei putea fi accesată doar la nivelul aceleiași unități 

medicale. Diferența majoră dintre cele două entități este însă dată de ușurința cu care 

informațiile stocate pentru fiecare pacient la nivelul eRM sunt comunicate și altor unități 

sanitare prin intermediul ITC [57]. 

 Ceea ce reprezintă de fapt baza și cel mai important pas după realizarea eRM este 

sistemului integrat de registre medicale electronic (eRMSI) de aceea în 2004 Institutul de 

Medicină în raportul întocmit sub numele de Key Capabilities of an Electronic Health 

Record System (Avantajele cheie ale sistemelor integrate de registre medicale electronice) 

propune urmatoarea definiție ce descrie toate subnivelele eRMSI [58]: 

 „achizitia de informații medicale electronice în folosul și despre o persoană unde sunt 

stocate atât date privind starea de sănătate a individului dar și informații despre asistența 

medicală acordata aceluiași individ; 

 utilizatorilor autorizați li se permite acces electronic imediat la informațiile stocate 

despre o anumită persoane sau un grup de persoane; 

 furnizează informații pe baza carora se iau decizii în scopul sporirii calitatii, siguranței 

și eficienței actului medical,  

 reprezintă o metodă eficientă pentru livrarea unor servicii medicale de calitate‖  

 Desi primele discuții referitare la implementarea eRM pe teritoriul Romanie au 

început în anul 2011 totuși abia la jumatea anului 2014 în România s-a inițiat procesul de 

implementarea eRM prin intermediul Casei Naționele de Asigurări de Sănătate (CNAS) [59].  
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3.3  e-Health și profesia medicală 

proximativ 43% din populația lumii în prezent folosește o conexiune la internet, fața 

de anul 1995 când procentul nu atingea nici măcar 1%. Odată cu apariția e-Health 

tot mai mulți profesioniști din sănătate (medici) au căpătat o afinitate pentru genul acesta de 

instrumente, conștientizând utilitatea lor și apreciând valoarea și volumul informațiilor 

firnizate. [60] 

 Nu numai profesioniștii din domeniul medical utilizează platforme e-Health prin 

intermediul internetului ca un mediu de informare. Pe lângă aceștia organizațiile de pacienți 

promovează pagini web cu expuneri medicale  alături de  industria farmaceutică ce apelează 

la acest domeniu pentru a face publice rezultatele studiilor clinice sau pentru a-și promova 

produsele [61,62,63].  

3.4 e-Health în context legal și etic 

otivul principal pentru care se investește în e-Health este îmbunătățirea sistemului 

de sănătate, însă termenul e-Health nu trebuie privit doar din punct de vedere 

tehnic (metode de dezvoltare) ci ca „stare de spirit, un mod de a gândi, o atitudine, o idee 

măreața la nivel mondial‖ [64]. Mai mult decât atât această nouă „industrie‖ implică noi 

metode de interacțiuni între medic și pacient, dar și noi provocări sau amenințări ca: dreptul 

la o viață privată sau dreptul la un consimțământ informat privind utilizarea datelor 

personale în practica medicală on-line, de aceea cel mai important este să recunoaștem și să 

conștientizăm că e-Health pune în șcenă noi întrebări legate de etica, legalitatea și siguranța 

acestei forme de informare asupra sănătătii [64]. 

 În anul 2004 Comisia Europeană a UE împreună cu statele membre și-au exprimat 

dorița în legătură cu  existenței unui cadru legislativ transparent ce definește termenii și 

serviciile medicale în relație directă cu e-Health [65]. 

 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) publică însă în mai 2015  un 

raport în care se conturează cadrul sub care guvernele prin autoritățile ce reglementează legi 

să aibă un punct comun și general în dezvoltarea legislației în ceea ce privește e-Health, dar 

până în momentul de față multe din ele nu au reușit să finalizeze această dispoziție [66]. 

 Respectarea concurenței neloiale în primul rând vizează monopolul pe piața e-

Health, abuzul din poziția de dominator pe piața sau folosirea de practici anticoncurențiale. 
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Ideile mai sus menționate sunt sprijinite atât de Legea Concurenție în Europa articolele 81 

și 82 dar și de Legea 117/2015 OG 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției 

concurenței din Romania.. 

3.5 e-Health avantaje și dezavantaje 

entru a  deține un sistem e-Health de suscces, adaptat nevoilor medicului dar și 

pacientului și nu în ultimul rând să innobileze sitemul de sănătate, atenția trebuie 

îndreptată atât spre beneficiile dar și riscurile pe care le presupene adoptarea și 

implementarea noii tehnologii. 

 Privind situația în ansamblu avantajele e-Health se clasifică astfel: 

 Beneficiile din perspectiva eRM 

 Scăderea erorilor medicale îmbunătățind valoare actului medical și a eficienței 

acestuia [67,68] 

 Confidențialitatea și siguranța datelor [69] 

 Act medical cu costuri reduse [70] 

 Beneficiile din perspectiva implementării unor noi aplicații la nivelul eRMSI 

 Monitorizarea evenimentelor clinice. [69-73] 

 Recomandări privind actul medical de prevenție. [74] 

 Emiterea unor diagnostice diferențiale. [75,76-78] 

 Desemnarea corectă a ghidului  de tratament pentru o afecțiune. [79] 

 Instrument de cercetare [80] 

 Beneficiile din perspectiva populației/pacientului 

 Pacientul reșeste să gestioneze anumite situații singur, acces ușor la sistemul de 

sănătate [206] 

 Beneficiile din perspectiva sistemului de sănătate  

 Livrarea unui sistem de sănătate centrat pe pacient și adaptat nevoilor acestuia [207] 

 Randamentul sistemului de sănătate este în creștere și astfel costul suportat de 

guvern este redus [70] 

 Interoperabilitatea informațiilor între sisteme de sănătate din țari diferite [72] 

Dacă vorbim de dezavantaje acestea ar fi: 
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 Accesul la cele două surse vitale ale e-Health ( TIC și internet) se face diferit de la o țară 

la alta de la o unitate medicală la alta [77]  

 Accesul la informații incomplete dacă eRM nu este actualizat [81] 

 Securitatea datelor stocate la nivelul eRMSI este încă o povara clară [74] 

 Incompatibilitatea și interoperabilitatea datelor introduse și stocate la nivelul eRMSI [72] 

 Petrecerea unei perioade foarte lungi în completarea eRM [82]  

 Lipsa acceptarii, conștientizării și cunoașterii beneficiilor clare aduse de e-Health atât la 

nivelul  personalului medical dar și printre pacienți [83] 

 Accesul pacientului la fișa sa medicală electronică [84]  

 Absența dovezilor clare care să demonstreze costul/eficiența implementarii eRMSI 

interoperabile pe plan național dar si globat [85]  
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4. IMPLICAȚIILE CONCEPERII UNEI APLICAȚII WEB 

PRIVIND EVALUAREA DIZABILITĂȚII 

 4.1 Motivație 

mbunătațirea TIC în ultimul deceniu a deschis orizontul pentru noi posibiltăți în practica 

medicală. Un sistem informatic corect implementat și realizat poate furniza informații de 

calitate privind starea de sănătate, evoluția și trendul spre care o anumită afecțiune sau un 

pacient se îndreaptă.  Calitatea și valoarea  unei soluții informatice este determinată de 

planificarea amănunțită și clară privind metodologia de dezvoltare dar și a tipului de date 

colectate pentru ca scopul final să fie adoptarea și utilizarea la nivel național. 

 Numărul din ce în ce mai mare al persoanelor ce suferă de o formă sau alta de 

dizabilitate secundară unei afecțiuni ce interesează aparatul neuro-musculo-scheletal este 

într-o crestere exponențială, de aceea costurile pentru îngrijire, tratamentul și asistență 

socială acolo unde este cazul sunt într-o direcție ascendentă. Dacă dizabilitatea poate fi 

privită  în cel mai simplu mod, inițial, ca pe o problemă personală aceasta urmeaza conform 

modelului ICF următoarele etape cronologice ce se înglobează una pe cealaltă: tragedia 

individuală cauzată de o formă de boala dizabilitantă ce necesită aplicarea unui tratament, 

situație ce va determina limitare în societate, discriminare sau înălțarea unor bariere clare 

între individ în relație cu familia, societatea și profesionaliștii din sănătate.  

 Scopul aplicație este: 

 de a sigura o baza stiițifica pentru a înțelege și a studia căt mai bine afecținile ce se 

adresează reabilitării medicale dar și evoluția acestora  

 întocmirea unei cadru clar ce definește și evaluază corect fiecare pacient 

 folosirea unui limbaj comun pe plan național privind descriere stării de sănătate a 

fiecarui pacient, a metodelor de evaluare și a rezultatelor pentru a îmbunătății 
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comunicarea între pacient și medic dar în același timp și între pacient și sistemul de 

sănătate. 

 îmbunătățirea sistemului de sănătate prin livrarea unui act medical într-o perioada scurtă 

de timp folosind informații complexe și corecte privind statusul fincțional, mental și 

social al pacientului fără a interveni subiectivismul sau eroarea umană. 

Obiectivele aplicației se doresc a fi: 

 un instrument de cercetare care să evaluaze și să măsoare dizabilitatea cît mai corect și 

fidel, ținând cont de ICF - OMS 

 monitorizare si evaluare progresului pacientului cu dizabilitate 

 crearea unui instrument statistic care să culeagă și să înregistreze date privind numarul 

persoanelor cu dizabilitate pe plan național, tipul dizabilitații și adresabilitatea 

persoanelor cu afecțiuni al aparatului NMSK în clinicile de reabilitare 

 monitorizarea frecvenței și duratei de utilizare a serviciilor de reabilitare medicală 

 monitorizarea dispozitivelor de asistare 

 monitorizarea aplicării unor terapii speciale precum blocurile neurolitice cu toxină 

botulinică, utilizarea de dispozitive robotizate 

 un instrument de studiu clinic pentru evaluarea rezualtatelor procesului de reabilitare  

 un instrument de educație a pacientului, medicului dar si a sistemului de sănătate în 

general deoarece dizabilitatea influențează atât individul dar și societatea 

 corelarea cu sistemele informatice utilizate la nivel national (ex: Infoworld etc) 

4.2 Etape cronologice de lucru 

dată subliniată motivația conceperii și existentei unei soluții informatice  care să 

evalueze dizabilitatea aparatului NMSK  s-au stabilit etapele cronologici teoretici ce 

trebuie urmate pentru ca proiectul propus să aibă un parcurs logic fară a sări etape esențiale 

în procesului de dezvoltare, implementare și utilizarea (Figura nr.1): 

O 
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Figura nr. 1 Reprezentarea grafică a etapelor cronologice în procesul de dezvoltare a soluției web 

4.3 Abordare tehnică 

eb-ul asigură un mediu bogat pentru a dezvolta aplicații complexe cu acces facil 

iar multe aplicații medicale se găsesc deja în mediul online [86,87].  

 Deoarece se dorea o aplicație ușor accesibilă de pe o gamă variată  de dispozitive 

(capculator prersonal, laptop, tabletă, telefon mobil) s-a luat decizia dezvoltării unei aplicții 

web. 

 Din perspectivă tehnologică au fost adoptate soluții Microsoft: Asp.Net MVC pentru 

partea de web respectiv SQL Server pentru baza de date (ASP – Active Server Pages, MVC 

– Model View Controller care este un șablon de programare, SQL – Structured Query 

Language). 

 Procesul de dezvoltare a început prin alegere unui nume de domeniu reprezentativ și 

autodescriptiv. S-a considerat că  „www.registrul-dizabilitate.info’’ este foarte nimerit nu 
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numai prin prisma numelui , registru-dizabilitate, care definește precis scopul aplicației ci și 

prin extensia „info‖ menită să sugereze din start ideea unui „catalog‖ de informații. 

 Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal nu au fost omise. Acest 

obiectiv a fost realizat prin gazduirea aplicației pe un server dedicat, iar comunicarea dintre 

utilizator și server se face printr-o conexiune securizată https. Accesul la zonele sensibile 

ale aplicaicatiei se poate face doar pe baza unui nume de utilizator si o parola. 

4.4 Structura conținutului soluției informatice 

rimul pas în demersul nostru privind conținutul aplicației web a fost dezvoltarea 

acesteia pe mai multe nivele. Plecând de la modelul ICF ca și cadru universal valabil 

soluția informatică este concepută a fi un instrument unic de evaluare a dizabilitații 

determinate de afecțiunile specifice ce se adresează reabilitării medicale, dar în același timp, 

un instrument de informare.  

Privită în ansamblu aplicatia web este de fapt alcătuită din: 

 Secțiunea 1: reprezintă un site web menit să informeze populația cu privire la 

dizabilitate pe plan național și global. Se pot furnizata informații privind unitațile 

medicale cele mai apropriate ce pot evalua, diagnostica și trata o dizabilitatea. O 

secțiune specială poate oferi informații privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

legislația în vigoare, protecție socială [88,89]. (Figura nr.2) 

 

 

Figura nr.2 Secțiunea 1 a solutiei informatice pilot 
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 Secțiunea 2: este un modul care poate fi vizualizat si întrebuințat doar de către 

persoanele care fac dovada că sunt eligibile pentru accesarea lui. Accesul este securizat 

și se poate face doar pe baza unor credențiale, nume de utilizator și parolă. Aceast 

modul a fost proiectat să aibă doua subsecțiuni. [88,89]. 

 Subsectiunea A: accesul la acest nivel se face doar de către administratorii aplicației. 

Din aceasta pozitie aceștia pot înregistra în aplicație centrele de unde vor fi introdusi 

pacienți pentru evaluare, numarul persoanelelor care efectuează evaluarea și carui 

centru se asociază. (Figura nr.3) Numărul centrelor și al utilizatorilor per centru 

poate fi infinit, fiecare utilizator autentifcându-se prin setul propriu de credentiale 

care îl identifică în mod unic în sistem. 

 Subsecțiunea B: Odata conectați la aplicație utilizatorii pot înregistra în sistem un 

numar infinit de pacienti. Pentru identificarea cu ușurință a persoanelor introduse în 

aplicație se folosesc datele cu caracter personal ale fiecăruia, se reține automat 

centru/unitatea medicală în care a fost evaluat și a urmat tratament, utilizatorul care 

a adăugat acel pacient. 

 Subsecțiunea C: reprezintă de fapt conținutul eRM. Acesta este compus din două 

subdiviziuni: Fișa de evaluare completată de medic și Fișa de evaluare completată 

de pacient. 

 

 

 

Figura nr. 3 Subsecțiunea A a soluției informatice pilot 
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Figura nr.4 Metodologia de introducere a pacienților în eRM 

4.5 Elaborarea fișelor de evaluare 

nainte de a descrie clar cele doua instrumente de lucru vom prezenta rațiunea schematică 

de la care s-a plecat pentru intocmirea aplicației pilot privind evaluarea dizabilității. 

Aceasta are la baza clasificarea ICF. 

 

Figura nr. 5 Reprezentarea grafica a fișelor de evaluare pornind de la clasificarea ICF 
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4.5.1 Fișa de evaluare completată de medic 

 Această fișă este mai mult decât o fișă de evaluare este de fapt un instrument de 

testare, predicție dar și de încadrare a fiecarui pacient clar după o consultație completă și 

amănunțită a acestuia. Oferă o imagine de ansamblu a fiecarui pacient, dar și o evoluție 

clară a acestuia în timp. În urma completării acestei fișe se pot evidenția explicit direcția 

spre care se îndreaptă pacientul dar în același timp și direcția în  care trebuie acționat. 

 După o trecere în revista a literaturii de specialitate acestea au fost împărțite astfel: 

traumatism cranio-cerebral, traumatism vertebro-medular, accident vascular cerebral, Boala 

Parkinson/alte afecțiuni extrapiramidale,  scleroza multiplă, alte afecțiuni neurologice, 

osteoporoza /fracturi de fragilitate, fracturi, traumatismul țesutului moale, algii vertebrale: 

muscolo-ligamentare, spondilolisteza, hernia de disc, artroze, artrite, alte afecțiuni 

reumatice, afecțiuni cardiace, afecțiuni pulmonare, amputații, arsuri. (Figura nr.6). 

 

Figura nr. 6 Reprezentarea grafică a metodologiei de selecție a diagnosticului în soluția web pilot 

 Fișa să contină următoarele informații legate de:  

 Statusul funcțional al pacientului  

 Statusul pshihoemotional, cognitiv dar si limbajul pacientului 

 Participarea la activitațile cotidiene în mediul curent dar și îndeplinirea îndatoririlor 

legate de societate.  
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 Influența factorilor de mediu asupra participarii individului 

 Calitatea vieții  

4.5.1.1 Metodele de evaluare utilizate in aplicația pilot pentru 

colectarea datelor 

În prezent nu exista un protocol standard pentru evaluarea unui pacient cu dizabilitate 

secundară unuie afecțiuni ale aparatului NMSK [224]. Testele și scalele folosite pentru a 

evalua dizabilitatea considerate ca pilon în aria noastra de interes sunt:  

 Scala Categoriilor Funcționale de Ambulație/Functional Ambulation Categories (FAC) 

(Figura nr. 9)  

 Indicele Barthel al activitaților zilnice uzuale (IB) (Figura nr.10)  

 Scala Măsurarii Independenței Funcționale/Functional Independence Measures (FIM) 

(Figura nr.10)  

 Scala ICF (Figura nr.10)  

 Examinarea Minimă a Stării Mentale/Mini-Mental State Examination (MMSE) (Figura 

nr. 10)  

 Tipul ambulației (Figura nr. 7)   

 Categoria în care se încadrează pacientul (Figura nr.8) 

 

Figura nr. 7 Reprezentarea grafică a metodologiei de introducere a tipului de ambulație în soluția web 

pilot 
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Figura nr. 8 Reprezentarea grafică a metodologiei de introducere a categoriei în care se incadrează pacientul 

în soluția web pilot 

 

F 
igura nr. 9  Reprezentarea grafică a metodologiei de introducere a datelor pentru scala FAC, scala MMSE, 

depresie, dispozitive de asistare în soluția web pilot 
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Figura nr. 10 Reprezentarea grafică a metodologiei de introducere a scalei FIM, IB, scala ICF în soluția web 
pilot 

4.5.1.2 Alte date colectate în aplicația pilot  

 S-a considerat util, pentru ca fișa de evaluare a pacientului să aibă un grad ridicat de 

încredere iar valoare acesteia să crească, să se adauge și urmatoarele informații legate de 

statusul pacientului (Figura nr.9): 

 Dispozitive de asistare.  

 Depresia.  

 Spasticitatea.  

4.5.2 Fișa de evaluare completată de pacient 

 Se cunoaște foarte bine faptul că dizabilitatea poate fi privită din perspectiva celor 

două modele: medical și social. Plecând de la acest concept fișa completată de pacient este 

de fapt o fișă original concepută astfel încât prin completarea ei aceasta să vină să 

întregească tabloul complex și unic prin care dizabilitatea marchează viața unei personae 

calitatea actului medical și așteptările în urma tratamentul efectuat 

 să se identifice aspecte ce trebuie îmbunătățite privind serviciile sociale și de reorientare 

profesională 

 să se evalueze calitatea vieții lui și să se stabilească dacă mediul în care traiește (casa) 

este adaptată nevoilor sale și mult mai important dacă resursele financiare ale acestuia 

permit acest obiectiv 

 să se stabilească dacă performarea ADL-urilor și a îndatoririlor sociale sunt o corvoada 

pentru el 

 să verifice dacă din puntul său de vedere societatea se achita față de el 

4.6 Metoda de lucru   

entru ca instrumentul de evaluare să aibă o valoare sporită, iar la final să putem 

concluziona că aplicabilitatea sa este utilă și hotărâtoare în viitorul reabilitării 

medicale în Romania s-a considerat util ca datele introduse să aibă acoperire la nivel 

național. Astfel s-au selectat patru centre de reabilitare reprezentative ca importanță și 

mărime de pe teritoriul țării noastre: Bucuresti, Craiova, Cluj, Sibiu. 
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 Încă din faza inițială a proiectului s-a dorit utilizarea scalei FIM pentru evaluarea 

dizabilității pacienților cu afecțiuni NMSK. Scala FIM, așa cum am menționat și mai 

devreme, este deținută de USDMR, iar utilizarea acestei a necesitat acordul beneficiarului, 

de aceea s-au contactat reprezentanții USDMR pentru a le prezenta scopul și rezumatul 

proiectului derulat de noi. Acesta a fost transmis spre evaluare comisiei de cercetare proprii, 

comisie ce și-a exprimat acordul cu privire la utilizarea scalei FIM în cadrul cercetării 

nostre. Pasul firesc următor a fost procesul de acreditare a persoanelor ce urmau să utilizeze 

scala la nivelul celor patru centre universitare, acreditare impusă de USDMR prin testare 

individuală, chiar dacă se lucra în cadrul celuiași proiect. Acreditarea presupune susținerea 

și promovarea unui examen online individual. Promovarea examenului s-a finalizat cu o 

certificare FIM pentru fiecare cadru medical participant la proiect (Anexa nr.7). 

 Cadrele medicale selectate au fost apoi familiarizate cu aplicația, li s-a explicat că se 

dorește integrarea la nivel național a mai multor scale validate internațional pentru 

evaluarea dizabilității, iar din acest motiv este necesară aprofundarea acestora înainte de a 

iniția procesul de introducere al pacienților în soluția informatică pilot.  

4.7 Discuții  

ncă de la început ar trebui remarcat faptul că pentru prima dată pe plan național se 

încearcă realizarea unei soluții web de o asemenea complexitate menită să evalueze 

dizabilitatea pacientului cu afecțiuni al aparatului NMSK pe toate planurile ei 

 Deși se indeplinesc principalele cerințe pe plan global în dezvoltarea unei aplicații 

web: eficiența și eficacitate în prelucrarea datelor, protecția datelor în conformitate cu 

normele în viguare de securitate și confidențialitate precum și realizarea unei aplicații care 

să fie intuitive și ușor de manevrat chiar dacă utilizatorii nu sunt experimentați [90-93] totuși 

planul conceperii soluție informatice nu a fost ușor de întocmit deoarece o astfel de soluție 

urma să colecteze date, să le organizeze, să le interpreteze și să ofere raporte în orice 

moment privind dizabilitatea. Având informatiile stocate într-o bază de date se poate genera 

relativ ușor o gamă largă de rapoarte întocmite la nivel național sau la nivel de centru de 

reabilitare sau chiar la subnivele cum ar fi categorii de vârsta, diagnostic sau în funcție de 

necesitățile din momentul respectiv. Aceste rapoarte pot fi generate în orice moment, pot fi 

comparate istoric la momentul de timp A și B, pot fi configurate, pot fi programate să fie 

generate automat la o anumita dată, pot oferi o gama largă de informatii statistice pe baza 
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cărora se pot lua măsuri pentru eficientizarea proceselor, resurselor etc, pot fi exportate într-

o gamă variată de formate: pdf, excel etc. 

 Din perspectiva securității marele avantaj al aplicatiei web îl reprezintă faptul că 

aceasta este gazduită pe un server terț caruia i se fac copii de rezerva periodic existând astfel 

șanse minime ca datele colectete să se piardă  

 Suplimentar aplicația pune la dispoziție informații în timp real despre gradul 

dizabilității pacientului, iar la o nouă prezentare a pacientului la medic întocmirea unui nou 

eRM poate evidenția evoluția acestuia, comparearea statusului clinic trecut sau actual, 

factorii pozitivi și negativi care intervin în evoluția pacientului dar și a unei afecțiuni. În 

plus accesul la o astfel de bază de date, privind evoluția pacientului, determină medicul să ia 

decizia corectă și rapidă cu privire la tratamentul aplicat și asteptarile lui cât și ale 

pacientului la încheierea acestuia.  

 Aflându-ne în față unui instrument de evalure palpabil pe care medicul se poate baza 

iar pacientul poate observa progresul său în mod obiectiv ne așteptăm la reducerea 

numărului mare de terapii ineficiente, la creșterea complianței pacientului la terapia 

propusă, iar astfel eficiența sistemului medical va fi sporită. 

 Încheiem cu un studiu efectuat de Zhang și colaboratorii [94] în anul 2003 care vine 

în sprijinul nostru. Aceștia descriu principalele caracteristici pe care conținutul, intefața și 

contactul utilizatorului cu o a aplicație web ar trebui să le îndeplinească pentru a putea 

concluziona că deservește scopului final – evaluarea dizabilității în cazul nostru. (Tabel 

nr.1) 

Caracteristică Definiție / Modalități de implemetare 

„Consistența Aplicația nu trebuie să pună utilizatorul în situația de a nu ști ce este de făcut în 
orice moment al utilizării aplicației.  
Interfața trebuie să utilizeze standarde comune, larg răspandite la nivel mondial. 

Consistența informației este îndeplinită cu ajutorul unei interfețe standard, utilizatorul completează câmpurile 
predefinite eroarea umana fiind exclusă 

Vizibilitatea Aplicația trebuie să permită utilizatorul să știe cu ușurință în ce stadiu se află și 
care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze. 

Vizibilitate aplicația web pilot este fluentă, utilizatorul reușește să intuiscă ușor pasii ce trebuie urmați pentru a 
completa eRM-ul pacientului, cu o perioadă minimă de instruire și formare 

Potrivirea Sistemul trebuie sa expuna exact aceleași modele pe care utilizatorul le așteaptă 
de la el 

Potrivirea sau imaginea sistemului identică cu imaginea scopului s-a realizat prin prezența în aplicație a 
următoarelor entități: imaginea generala a dizabilității, pacienți, eRM, scale de evaluare. 
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Tabel nr.1 Caracteristici aplicații e-Health după  Zhang J și colaboratorii [94]/Îndeplinire caracteristici în 

aplicația web pilot 

Memorarea Utilizatorii nu trebuie să memoreze o cantitate mare de informație pentru a 
putea utiliza aplicatia, în caz contrar se reduce capacitatea utilizatorului de a 
duce sarcinile la bun sfârșit. 

Utilizatorul nu este nevoit să memoreze scale sau interpretarile acestora simpla completare a câmpurilor 
predefinite vor fi deajuns pentru ca aplicația să raporteze interpretarea scalelor 

Minimalist Identificarea informației nerelevante și eficientizarea fluxurilor de lucru 

Această condiție nu poate fi îndeplinită decât prin utilizarea intensivă a aplicație de către un numar mare de 
utilizatori, proces ce ar putea să facă posibilă identificarea problemelor de fluxuri și informație nerelevantă. 

Răspuns (feedback) Sistemul ar trebui sa ofere răspunsuri utilizatorului după fiecare acțiune a 
acestuia 

Orice acțiune efectuată în cadrul aplicației oferă un mesaj utilizatorului. 

Fleexibilitate și eficiență Sistemul trebuie să fie capabil să pună la dispoziția utilizatorului scurtături prin 
care acesta sa poata duce la bun sfârșit cela mai comune sarcini 

S-a indeplinit parțial prin posibilitatea conceperii unui al doilea eRM pornind de la cel precedent, înbunătățind 
astfel semnificativ timpul de completare prin faptul că evaluatorul are la dispoziție varianta completării doar a 
secțiunilor unde au apărut modificari în evoluția pacientului. Ceea ce s-ar putea îmbunătății în cadrul aplicației 
noastre din acesta perspectivă ar fi posibilitatea de a reutiliza doar anumite secțiuni pe care le consideră 
relevante noii evaluări din fișa precedenta pe care evaluatorul să poată să le selecteze în momentul în care 
completeza un nou eRM 

Mesaje de eroare Utilizatorul trebuie notificat in cazul posibilității apariției unor erori 

Mesajele de eroare se afișeaza în cadrul aplicației în momentul în care un utilizator încearcă să introducă o 
informație invalidă în unul din câmpuri (ex: CNP) 

Prevenirea erorilor Sistemul trebuie să fie capabil să permită prevenirea erorilor 

Prevenția erorilor s-a realizat prin implementarea unor validatori la nivelul fiecarui câmp completat. 

Finalitate Încheierea oricarei sarcini trebuie să fie clar marcată 

În evoluția nivelului de completare la eRM este afișat procentual pe fiecare scală de evaluar, utilizatorul având 
în orice moment o imagine de amsamblu a stadiului în care se găsește gradul de completare al eRM-ului 

Acțiuni reversibile Sistemul trebuie să revină cu usurință la o stare anterioară 

Aplicația se bazează pe liste de obțiuni predefiinte care pot fi schimbate cu ușurință printr-un simplu click de 
aceea am considerat că, pentru moment nu se justifica efortul pentru implementarea unei astfel de 
funcționalități 

Limbaj Informația furnizată de sistem trebuie să fie prezentată într-un limbaj familiar 
utilizatorilor cărora li se adresează 

Limbarul utilizat este familiar specialistilor din reabilitare 

Control Utilizatorul trebuie să poată părăsi cu ușurință o situație nedorită 

Orice situație neprevăzută in cadrul soluției pilot nu conduce la înghețarea sistemului. 

Documentație Accesul la informația necesară utilizării aplicației trebuie sa fie unul facil 

Nu este cazul, aplicația fiind intuitivă 
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4.8 Limitele și perspectivele soluției informatice 

xistă clar câteva limite ale aplicației. Principala limită este faptul că deși concepută să 

evalueze dizabilitatea și să ofere o imagine globală a pacientului cu dizabilitate totuși 

în momentul acesta doar administratorii aplicației au acces la toate informațiile ceilalti 

utilizatori accesând doar informații din eRM-uri create de ei.  

 Privită din alta perspectivă aplicația se limitează doar la evaluarea pacienților cu 

dizabilități ale aparatului NMSK deci se adresează, cel puțin în această fază, doar 

specialiștilor de reabilitare, de aceea pasul următor aproape impus de trendul sistemelor de 

sănătate moderne este de a include soluția pilot într-un sistem informatic integrat la care 

accesul la informațiile stocate să fie interdisciplinar și în ambele direcții.  

4.9 Concluzii 

 Ideea dezvoltării și implementării aplicației web pilot a fost impusă de trendul spre care 

se îndreapta societetea prin informatizarea acesteia, dar în același timp și sistemele de 

sănătate moderne care își doresc ca valoarea actului medical să crească . 

 Aplicația online este prima soluție informatică ce evaluează dizabilitatea aparatului 

NMSK pe plan național dar și, după știința noastră, internațional. Aceasta este compusă 

dintr-o fișă de evaluare ce conține informații medicale, dar în același timp abordează 

pacientul din punct de vedere social și în relație cu mediul în care își desfașoară 

activitatea de aceea informațiile pe care le furnizează sunt utile atât profesionaliștilor din 

mediul medical, pacientului dar și structurilor decizionle de pe teritoriul țării noastre. 

 Aplicația web pilot este ușor de utilizat, intuitivă, putând fi folosită cu ușurință chiar și 

de utilizatori neexperimentați, și se accesează atât de pe calculatorul personal dar și de 

pe dispozitive mobile, menită să îmbunătățească evaluarea multidisciplinară în cadrul 

reabilitării medicale a pacientului cu dizabilitate, evaluarea făcându-se dinamic la 

fiecare prezentare a pacientului la medic, oferind asfel o imagine clară în timp a evoluței 

pacintului și a dizabilității acestuia. 

 Aplicatia online este menită să fie un instrument ce va standardiza evaluarea în cadrul 

specialității de reabilitare medicală, bazat pe dovezi clare poate deveni o forma de lucru 

ce va uniformiza metode de terapie și de evaluare, va spori rigorile de cercetare în 

medicina de reabilitare pentru ca în final calitatea vieții pacientului cu dizabilitate sa fie 

îmbunătățită.  

E 
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 Calitatea instrumentului derivă din calitatea procesului de dezvoltare. 

 Datele obținute se vor putea corela cu ușurința cu studii similare deoarece scalele 

utilizate sunt validate internațional si-au demonstarat deja eficiența. De remarcat că 

pentru prima data pe plan național scala FIM poate fi aplicată spre a evalua populația cu 

dizabilitate din Romania. 
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 5 ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR INTRODUSE ÎN 

APLICAȚIA PILOT 

5.1 Motivație 

in nefericire rareori beneficiem de timpul sau de posibilitatea măsurării unui numar 

foarte mare de indicatori. În vederea eliminarii acestui inconvenient statistica vine în 

ajutorul medicului în această direcție, în care practic foarte rar deținem datele intregii 

populații (în cazul nostru pacienții introdusi în aplicația pilot), astfel se înceară prin această 

soluție web ca pe baza indicatorilor măsurați să se estimeze cât mai aproape de adevar 

viitorul pacientilor. 

 Pentru că numărul relativ mic de pacienți și durata relativ scurta de colectare a 

datelor pacienților cu dizabilitate ne permite să atingem doar parțial obiectivele listate în 

capitolul anterior, în acest studiu ne propunem:  

 să identificăm acei factori care influențează într-o măsură semnificativă perspectivele de 

reabilitare ale unui pacient, dar mai ales să identificăm cum acționează în sistem, cum 

interacționează și cum se influențează în cadrul unui sistem de măsurători și nu doar în 

mod separat 

 să observăm direcția de influență 

 dincolo de obiectivul principal, să identificăm tendințe în situația pacienților din acest 

areal de studiu, respectiv factori care nu neaparat influenteaza categoria de reabilitare 

[237] în care vor fi încadrati cât contextul socio-economic în care trăiesc. 

5.2 Baza analizei statistice 

u fost calculate elemente de statistică descriptivă, datele fiind prezentate utilizând 

indicatori de centralitate, localizare și distribuție. Acest lucru este valabil desigur 

pentru parametrii numerici (de tip scala). Cât despre datele de tip categoric, ele au fost 

D 

A 
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analizate mai ales din punctul de vedere al modului (cea mai frecventă valoare în cadrul 

unui anumit grup de pacienți), a frecvențelor și a procentelor asociate.  

 Prelucrarea statistică a fost realizată folosind aplicația IBM SPSS Statistics v24 și 

IBM SPSS Modeler v16. Reprezentarea grafică a rezultatelor a fost realizată folosind meniul 

IBM SPSS Statistics Graphs/Chart Builder. 

5.3  Material și metoda 

tudiul s-a desfășurat măsurând indicatori atât categorici cât și de tip scală.  Acestia au 

fost:  

 variabila-raspuns (Y): categoria de reabilitare în care seîncadrează pacientul [95]: de la 1 

la 5 unde 1- Pacienți care se deteriorează rapid în ciuda intervențiilor și 5- Pacienți cu 

potențial de recuperare spontană a nivelului anterior de sănătate 

 sex 

 varsta 

 diagnosticul: traumatism cranio-cerebral, traumatism vertebro-medular, accident 

vascular cerebral, Boala Parkinson/alte afecțiuni extrapiramidale,  scleroza multiplă, alte 

afecțiuni neurologice, osteoporoza /fracturi de fragilitate, fracturi, traumatismul 

tesutului moale, algii vertebrale: muscolo-ligamentare, spondilolisteza, hernia de disc, 

artroze, artrite, alte afecțiuni reumatice, afecțiuni cardiace, afecțiuni pulmonare, 

amputații, arsuri; 

 depresia: de tip binar - da/nu 

 necisitatea dispozitivelor asistive, de tip binar - da/nu 

 spasticitate: de tip binar - da/nu 

 tipul de ambulație [96]: de la 1 la 4 unde 4 - Nonambulator și 1 - Ambulația 

„comunitară‖  

 tip de supraveghere: de la 1 la 3, 1 - dependent-insotitor permananent, iar 3 - 

independent; 

 Examinarea Minima a Starii Mentale/Mini-Mental State Examination (MMSE) [97]: 

măsurat atât numeric (de la 0 la 30), cât și categorisit: de la 1 la 5, 1 pentru dementa 

severa, iar 5 pentru lipsa tulburarilor cognitive  

 Indicele Barthel al activitaților zilnice uzuale [98]: măsurat atât numeric (de la 0 la 100), 

cât și categorisit: de la 1 la 5, 1 pentru dependența completă, iar 5 pentru independenta  

S 
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 Scala Măsurarii Independenței Funcționale/Functional Independence Measures (FIM) 

[99] măsurat atât numeric, cât și încadrat în categorii de la 1 la 3, 1 – asistență completă, 

iar 3 – independență completă . Acesta a fost analizat atât dinpunct de vedere al  

indicelui motor, cel cognitiv dar și în totalitate  

  Scala Categoriilor Funcționale de Ambulație/Functional Ambulation Categories (FAC) 

[100]: variabilă categorică, de la 0 - nefuncționalitate  la 5 - independență  

 Scala ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) [101] a fost 

măsurat atât numeric cât și categoric, cu mentiunea că aici codificarea a fost inversă 

celorlalți parametric (1 pentru cea mai favorabila categorie),  cum este abordarea acestei 

scale. Mentiune: dat fiind că secțiunea de analiză care refera la mediul ca factor 

facilitator are scală inversă decât toate celelalte din cadrul ICF și pentru că astfel este 

redundantă celei care îl consideră ca factor-barieră acesta a fost înlăturată  

 În afară de datele propriu-zise care au fost măsurate și folosite în analiza statistică, 

un interviu a fost aplicat pacienților, acestia fiind nevoiți să răspundă la întrebari precum: 

 Imobilul în care locuiți este prevăzut cu lift? 

 Dacă ar fi nevoie un membru al familiei s-ar putea ocupa permanent de dvs? 

 Ați putea susține financiar un însoțitor permanent? 

 Casa în care locuiți este adaptataă nevoilor dvs? 

 Dacă ați obține resurse pentru a vă adapta casa conform nevoilor dumneavoastră 

considerați că ați mai avea nevoie de însoțitor permanent? 

 Considerați că societatea se achită în legătură cu dizabilitatea dvs? 

 Mai practicati meseria dvs? 

 Ați fost reorientat profesional prin programe de reinsertie? 

Sunteți pensionar pe caz de boală? 

5.4 Analiza descriptivă statistică a fișei completate de medic 

5.4.1 Analiza statistica în raport cu diagnosticul 

 Mai jos se prezintă o primă descriere bazată pe frecvența în funcție de variabilele 

Sex, Vârsta și Diagnostic.  

 Celelalte diagnostice sunt relativ simetric distribuite în fiecare din cele 4 categorii 

formate de interacțiunea dintre Sex și Varsta   
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 bărbați până sau cu vârsta de 60 ani și peste 60 ani  

 femei până sau cu vârsta de 60 ani și peste 60 ani   

 Se observă oricum înainte de toate că cei mai mulți pacienți din analiza noastra au 

fost diagnosticați cu accident vascular cerebral, artroze sau hernie de disc. Analizând din 

perspectiva vârstei cei mai mulți pacienți care au spre exmplu AVC au vârsta peste 60 ani, 

iar judecand din punct de vedere al sexului cei mai mulți sunt barbați. În plus la barbați se 

observă o simetrie în ceea ce priveste vârsta (cele două grupuri formate de criteriul de pâna 

la 60 ani), ceea ce nu se observă și la femei. 

 Din punct de vedere al Indicelui Barthel cei mai mulți pacienți au avut artroze și 

scorul 3 - dependență moderată, următorii ca numar au fost pacienții diagnosticați cu AVC 

a căror dependența a fost moderată sau severă. Un alt esantion important situat pe locul al 

treilea din punct de vedere al reprezentarii în cadrul populatiei analizate o constituie 

pacienții diagnosticați cu hernie de disc care au avut scorul Bartel de nivel 3, ceea ce 

semnifica dependență moderată. 

 Analizand scorul FIM_motor evaluarea lotului de pacienți majoritatea celor 

diagnisticați cu AVC au avut un scor echivalent cu dependență modificată, numarul lor fiind 

egal cu al pacientilor diagnosticati cu artroza dar independenti. În ceea ce priveste 

FIM_cognitiv cei mai multi pacienți au artroze dar independenti urmați de cei cu accident 

vascular cerebral și dependență modificată. Relativ la scorul total al FIM printre 

interacțiunile cele mai importante se numară cei care au accident vascular cerebral și 

dependeta modificată, urmați la distanta mica de cei care au artroze dar sunt independenti. 

 Distribuția diagnosticului per scala FAC evidențiază că cei mai mulți pacienți au 

artroze cu 4-independenta pe nivel plan. De asemenea, se observă că nici un pacient 

introdus în studiu cu diagnosticul artroza nu a fost evaluat din punct de vedere al scorului 

FAC cu dependență de nivel 1. Următorii ca numar sunt cei cu accident vascular cerebral și 

din nou, independență pe nivel plan. 

5.4.2 Analiza statistică în raport cu categoria de reabilitare 

 Analiza statistică a fost realizată folosind atât forma tabelară pentru parametrii cei 

mai importanti pentru fiecare din variabile, cît și grafică: media și mediana au fost descrise 

(media pentru că oferă întelegerea cea mai ușoară și este cel mai frecvent folosită, iar 

mediana pentru că așa cum se ve vedea mai jos, împartirea per Categorie de reabilitare 
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relevă cel puțin un grup de date non-normal distribuite, așadar devine mai relevantă pentru 

analiză. Categoria a fost totuși menționată și pentru a păstra consistență cu denumirile 

standard.  

 

Figura nr. 11 Distribuția pacienților per Categorie de Reabilitare 

 Pentru variabila de interes Categoria de reabilitare [237] (la care în mod cert 

diagnosticul a contribuit), cei mai mulți pacienți din cei analizați se încadrează în categoria 

4- Pacienți care se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și 

funcționare, urmați de cei din categoria 3 - Pacienți care nu se îmbunătățesc remarcabil dar 

au potențial de îmbunătățire a calității vieții. Adăugăm că nu avem niciun pacient care să se 

deterioreze rapid în ciuda intervențiilor. 

 Se observă că cei mai mulți din totalul de pacienți 21,65% (42 în valoare absoluta) 

sunt bărbați care se încadrează în categoria 4 - pacienți care se îmbunătățesc, dar nu vor 

reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare. Acest procent e  aproximativ egal 

(21,13) de cel al femeilor din aceeași categorie de reabilitare. 

 Din punct de vedere al mediei pentru variabila Vârstă, valoarea scade pe măsură ce 

cresc șansele de recuperare spontană, se poate spune că cu cât pacientul este mai tânăr cu 

atât șansele de reabilitare spontnă sunt mai mari. Din punct de vedere al medianei și aceasta 

scade pe masură ce cresc șansele de recuperare spontană. Scăderile nu sunt totuși 

semnificative pentru mediană cît nici pentru medie, ceea ce înseamnă că luata separat, 

aceaste varibile nu sunt în mod necesar corelate cu parametrul de interes. 

 Analiza statistică a lotului de pacienți în raport cu scorul FAC relevă că cei mai 

mulți sunt 4 - independenti pe teren plat, însă deși fac parte din aceeași categorie totuși 

10,82% se încadrează în categoriile de reabilitare 3 - pacienți care nu se îmbunătățesc 
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remarcabil dar au potențial de îmbunătățire a calității vieții și 2 - pacienți care se 

deteriorează progresiv, dar a căror deteriorare poate fi încetinită/întârziată de procesul de 

reabilitare  fața de 18,04 (aproximativ de 2 ori mai mult) ce se regăsesc în categoria de 

reabilitare 4 - pacienți care se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de 

sănătate și funcționare. 

 Dacă pentru ultimele 3 categorii de reabilitare (respectiv cele mai favorabile), scorul 

Indicelui Barthel este în creștere exceptie fac cei din categoria 2- pacienți care se 

deteriorează progresiv, dar a căror deteriorare poate fi încetinită/întârziată de procesul de 

reabilitare, scorul lor fiind în medie mai mare chiar decât al celor din categoria 4 - pacienți 

care se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare. În 

plus, intervalul de încredere cel mai mare a fost al celor din cea mai favorabila categorie. 

Acest lucru înseamnă că mostra de date analizată este, în comparatie cu celelalte, cel mai 

departe de populatia întreagă de astfel de pacienți.  

 Scorul mediu pentru parametrul FIM_total este în creștere pe măsură ce se 

îmbunătațesc perspectivele de reabilitare. Exceptie face din nou categoría celor care se 

deterioreaza progresiv. Se observă din nou că intervalul de încredere pentru media celor care 

au potential de recuperare spontana este cel mai mare avertizând astfel despre nevoia de a 

avea încă și mai multe date pentru a ne apropia și mai mult de reflecția întregii populatii de 

astfel de pacienti. La mediana, diferențele se estompează și mai mult, având aproape aceeași 

valoare pentru cele mai favorabile doua categorii.  

 Trendul pacienților nu se modifică nici în urma aplicarii scalei ICF. Indiferent de 

categoria în care se încadreaza pacienții în funcție de clasificarea ICF numarul cel mai mare 

de pacienți se regăsește în categoria de reabilitare 4. Ceea ce merită observat este faptul că 

pacienții atribuiți categoriei mai sus menționate sunt și cei care întâmpină și cele mai multe 

bariere sociale, economice și politice în legătură de dizabilitatea lor. 

 Scade media ICF_Structura Organismului pe măsură ce se ameliorează 

perspectivele de reabilitare. Se observă că mai ales de la cei din categoria 4 - pacienți care 

se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare la cei din 

categoria 5 - pacienți cu potențial de recuperare spontană a nivelului anterior de sănătate 

diferențele sunt semnificative: de la 8.06 la 4.71. Scade și mediana pe măsură ce se 

ameliorează perspectivele de reabilitare. Ceea ce trebuie remercat mai ales de la cei din 
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categoriile de reabilitare 4 și 5 este că diferențele sunt semnificative, prin injumătîțirea 

valorii de la 8 la 4. 

 Se observă în fine o scădere constantă în ceea ce privește media ICF_Funcțiile 

Organismului pe măsură ce se ameliorează perspectivele de reabilitare. Valoarea de mijloc 

scade pe măsură ce se ameliorează perspectivele de reabilitare. Mentiune: categoriile 2 și 3 

(pacienți care nu se îmbunătățesc remarcabil dar au potențial de îmbunătățire a calității 

vieții și  pacienți care se deteriorează progresiv, dar a căror deteriorare poate fi 

încetinită/întârziată de procesul de reabilitare) au totuși mediane egale și la un nivel 10. 

 Se observă ca pe măsura ce înaintăm în șansele de reabilitare, scorul ICF_ 

Performanta în mediul său curent scade, mai puțin cel al celor din categoria 2- care se 

deteriorează progresiv. În plus din nou media pacientilor din cea mai favorabilă categorie 

sunt totuși cel mai departe de a reprezenta o populație întreagă, dat fiind că intervlaul lor de 

încredere este cel mai mare. În ceea ce privește mediana, nu există o scădere constantă pe 

măsură ce se ameliorează șansele de reabilitare. Putem deci considera ca din acest punct de 

vedere nu avem o corelație între cele doua variabile. 

 Media ICF_ Factori de mediu_Bariere crește pe măsură ce cresc perspectivele de 

reabilitare, excepție făcănd ultima (respectiv cea mai favorabila) categorie: pacienți cu 

potențial de recuperare spontană a nivelului anterior de sănătate. Acest lucru este 

discordant cu valorile obținute la toți ceilalți parametri din categoria ICF chiar dacă 

urmează aceleași criterii. Se observă deasemenea că în afară de categoria 4 - pacienți care 

se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare, toate 

celălalte (mai ales cea mai favorabila) au interval de încredere foarte mari (în comparație și 

cu ceilalți parametri analizați), ceea ce indică faptul că rezultatele în acest caz nu pot fi luate 

per se pentru că nu reflectă în mod suficient realitatea (respectiv intreaga populatie de 

pacienti) 

 Nu există diferențe sesizabile grafic între cele 4 categorii ale perspectivei de 

reabilitare întâlnite printre cei 194 pacienti. Acest observație poate echivala cu lipsa unei 

corelatii între scorul MMSE și perspectiva de reabilitare pe care o are un pacient. Se 

notează totuși că pe măsură ce se îmbunătățește categoria de reabilitare în care e incadrat 

acesta, media MMSE crește. Excepție face categoria celor care se deteriorează progresiv a 

căror medie este ușor mai mare decât a celor din urmatoarea categorie. Intervalul de 
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încredere pentru categoria cea mai favorabilă este cel mai mic, însemnând că pacienții din 

acest grup reprezintă cel mai bine întreaga populație.  

 Aproximativ 28% de numărul total de pacienți fac parte din categoria de recuparare 

3 - pacienți care nu se îmbunătățesc remarcabil dar au potențial de îmbunătățire al calității 

vieții,  iar jumatate din ei sunt depresivi. Ceea ce nu poate fi trecut cu vederea este faptul că 

numarul cel mai mare de pacienti reprezentand 31,96% (62 in valoarea absoluta) nu sunt 

depresivi și fac parte din categoria 4- pacienți care se îmbunătățesc dar nu vor reveni la 

nivelul anterior de sănătate și funcționare idee ce apare și in alte lucări științifece în care se 

expune că depresia este un factor important în evoluția viitoare a pacientului [102]. 

 Dacă din totalul de pacienți 8.25% ce nu necesită dispozitiv de asistare au potențial 

de recuperare spontan la nivelul anterior de sănătate, numarul acestora scade de aproximativ 

de patru ori (2,58%) pentru cei care necesită dispozitiv de asistare și încadrează în aceeași 

categorie de reabilitare menționată mai sus. Totuși nu se poate trece cu vederea faptul că 

29,90% din totalul de pacienți ce utilizează astfel de sisteme se încadrează în categoria de 

reabilitare 4 - fața de doar 12.89% ce nu le utilizează dar totuși au o astfel de indicație. 

 După cum se poate observa un numar foarte mic de pacienți introdusi în studiu 

prezintă spasticitate dizabilitantă, iar aceștia sunt încadrați în categoriile de reabilitare 2 și 3 

(pacienti care nu se imbunătățesc remarcabil dar care au potențialul de îmbunătățire a 

calității vieții/pacienți care se deteriorează progresiv dar a căror deteriorare poate fi 

incetinită sau intâziată prin tratament). Din totalul pacienților spastici cei mai mulți se 

regăsesc în categoria de reabilitare 4 (pacienți care se îmbunătățesc dar nu vor reveni la 

nivelul anterior de sănătate și funcționare). 

 Ceea ce este cel mai important este că deși aproximativ 50% din totalul pacienților 

evaluați nu au prezentat grade de spasticitate dizabilitantă sau spasticitate totuși 35.57% se 

încadrează în categoriile de reabilitare 2 și 3 față de 10.83% cu spasticitate dizabilitantă din 

aceleași categorii de reabilitare. Aceaste cifre indică faptul că spasticitatea indiferent de 

gradul acesteia nu poate prezice viitorul sau gradul de independență al unui pacient. 

 Indiferent de tipul ambulației realizat numarul pacienților în valoarea absolută cel 

mai mare este la nivelul categoriei de reabilitare 4 (3-nonambulatori; 32-ambulație 

terapeutică; 24-ambulație casnică; 33-ambulație comunitară). Această observație indică că 

șansele pacientului de a avea o ambulație mai bună în urma reabilitării medicale cresc în 

timp. 
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 Concluziile menționate mai sus în legătură cu ambulația pacientului sunt identiceși 

și din punctul de vedere al supravegherii.  

5.4.3 Modele de predicție 

 Interesul unui model de predicție este să avem un procent de acuratețe cît mai bun, 

respectiv modelul ales să incadreze corect pacientii în cât mai multe din cazuri. Cum avem 

totuși a face cu variabile cu relativ multe categorii fiecare, sub-populațiile formate nu sunt 

tot timpul suficiente pentru a întreține concluziile.  

 Iată concluziile la cele care sunt semnificative în contextul în care toate celelalte 

variabile rămân constante: 

 Cu fiecare unitate în plus pe scala MMSE (numeric), șansele ca pacientul să se 

deterioreze progresiv sunt de 1.43 ori (1/0.70) mai mici decât ca el sa se recupereze 

spontan; 

 Este mult mai probabil ca un pacient care are nevoie de dispozitiv de asitare să se 

deterioreze progresiv decât să se recupereze spontan în comparație cu unul care are nu 

are nevoie de dispozitiv de asistare; 

 Comparat cu un pacient cu nivel al IB 5 (independent),  cel cu nivel 1 (dependență 

totală) e mult mai probabil să se deterioreze progresiv decât să se recupereze spontan; 

 Comparat cu un pacient cu nivel al IB 5, cel cu nivel 3 (dependență moderată) e de 

21.81 ori mai probabil să se deterioreze progresiv decat sa se recupereze spontan; 

 Cu fiecare unitate în plus a MMSE, e de 1.39 ori mai puțin probabil ca pacientul să aibă 

potential de ameliorare a calitatii vietii chiar dacă nu se îmbunătățește remarcabil decât 

să se recupereze spontan; 

 Comparat cu un pacient care are nevoie de dispozitiv de asistare, cel care nu are nevoie 

e de 6.81 ori mai puțin probabil să aibă potențial de ameliorare a calității vieții chiar 

dacă nu se îmbunătățește remarcabil decât să se recupereze spontan; 

 Comparat cu un pacient spastic, cel fără spasticitate e de 8.21 ori mai puțin probabil să 

aibă potențial de ameliorare a calitatii vieții chiar dacă nu se îmbunătățește remarcabil 

decât să se recupereze spontan; 

 Comparat cu un pacient cu nivel al IB 5 (independent), cel cu nivel 1 (dependenta 

totala) e mult mai probabil să aibă potențial de ameliorare a calitătii vieții chiar dacă nu 

se îmbunătățește remarcabil decât să se recupereze spontan; 



 

44 

 

 Comparat cu un pacient care are nevoie de dispozitiv de asistare, cel care nu are nevoie 

are șanse de îmbunătățire fară să revină la nivelul anterior de 6.96 ori mai mici decât să 

se recupereze spontan; 

 Comparat cu un pacient spastic unul ce nu prezintă spasticitate șansele de îmbunătățire 

fără să revină la nivelul anterior sunt de 10.43 ori mai mici decât să se recupereze 

spontan; 

 Vom confirma interpretarile de mai sus cu ajutorul arborelui decizional (CHAID: 

Chi-Squared Automatic Interaction Detection). 

 

Figura nr.12 Arborele de decizie pentru categoriile de reabilitare 

5.5 Analiza statistică a rezultatelor fișei completate de pacienți 

om analiza acum cele mai relevante interacțiuni din punctul de vedere al 

frecvențelor (numarul absolut al pacienților aparținând fiecăruia din grupurile 

formate). Intrebările descriu, așa cum am mai menționat, mai ales contextul socio-economic 

în care trăiesc pacienții și percepția lor asupra calității vieții.  

Astfel: 

V 
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 60.82% din persoanele intervievate nu au lift în imobilul în care locuiesc, dar totuși 

aproximativ jumătate din aceștia (31.95%) au casa adaptată nevoilor lor. Același lucru 

se observă și în grupul celor care locuiesc într-un imobil cu lift; 

 35,56% din pacienții analizați, în condițiile în care ar obține resurse pentru a adapta 

locuința conform dizabilității lor, nu mai au nevoie de însoțitor permanent și de care un 

membru al familiei nu s-ar mai ocupa în absența însoțitorului. Acest lucru înseamna că 

pentru aceștia o casă adaptată nevoilor e suficientă. Aceștia sunt urmați de categoria 

celor care ar avea nevoie în continuare de un însoțitor permanent și de care un membru 

al familiei s-ar putea ocupa (23.19%) chiar dacă au casa adaptată nevoilor lor;  

 87,11% din pacienți fac parte din categoria celor care nu își permit însoțitor permanent 

însă pentru 65,46% din totalul acestora un membru al familiei s-ar putea ocupă de ei. 

Cazul cel mai fericit, al celor care își permit însoțitor e reprezentat doar de o minoritate 

(1.55%) în condițiile în care un membru al familiei nu și-ar asuma acest lucru; 

 61.85% din pacienți sunt dintre cei care consideră că societatea nu se achită în legătură 

cu dizabilitatea lor, dar 30,92% din aceștia consideră că pot conta pe un membru al 

familiei. Sunt urmați de cei care nu pot conta pe un membru al familiei (23,19%) însă 

care consideră ca societatea se achită față de situația lor (15,97%). Cei care nu percep în 

mod negativ societatea și nici nu pot conta pe un membru al familiei sunt pe locul al 

treilea în aceste interacțiuni (7,21%); 

 o majoritate covârșitoare din pacienți (95,36%) nu sunt orientați în programe de 

reinserție profesională/nu stiu despre existența unor astfel pe programe, iar 87,62% din 

ei nici nu mai practică meseria lor; 

 cei mai multi dintre cei care nu sunt orientați profesional consideră că societatea nu se 

achită de situația lor (60,82%). Sunt urmati de cei care au o perceptie favorabilă asupra 

societății (34,53%), chiar dacă nu fac parte din programe de reinserție; 

 39.64% din cei care nu-și mai practică meseria nu sunt pensionați pe caz de boală, nu 

sunt reorientați profesional dar nici nu își mai practică meseria lor; 

 34,02% din totalul pacientilor sunt pensionați pe caz de boală și nu au fost reorientați 

profesional înainte de a se întâmpla acest fenomen. Doar 3,60% fac parte din categoria 

celor care sunt pensionați pe caz de boală, dar pentru care s-a încercat inițial reorientarea 

profesională; 
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5.6 Discuții 

5.6.1 Fișa de evaluare completată de medic 

 Respectând statistica OMS privind dizabilitatea, ce specifică că datorită îmbătrânirii 

populaței probabilitatea ca acestia să aibă o dizabilitate, crește [35] se poate enunța conform 

graficelor descrise mai sus, că majoritatea pacienților introduși în aplicația pilot respectă 

același model ca făcând parte din categoria de reabilitare 4 -pacienți care se îmbunătățesc, 

dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare [95] fapt ce accentuează că 

avem de a face cu persoane cu afecțiuni cronice sau vârstnice și care au șanse din ce în ce 

mai mici să se recupereze spontan la nivelului anterior de sănătate. O analiză rapidă a 

rezultatelor statistice scot în primul rând în evidență că în urma procesului de reabilitare și a 

evaluarii medicii evaluatori nu au încadrat până în acest moment în categoria de reabilitare 

1- pacienți care se deteriorează rapid în ciuda intervențiilor nici un pacient, dar aproximativ 

50% din pacienți se consideră ca făcând parte din categoria 4 – pacienți care se 

îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare [95] ceea ce ne 

determină să afirmam că eficența procesului de reabilitare este încă odată demonstrată, iar 

reabilitarea ocupă locul central în evaluarea și abordarea pacientului cu dizabilitate. 

 Scala FIM, considerat cel mai raspândit și utilizat instrument în reabilitarea 

medicală, este acea unealtă ce expune clar date privind gradul dizabilității unei persoane dar 

oferă informații clare palpabile privind  efectele reabilitării medicale [103,104]. Rezultatele 

scalei FIM_Motor sunt comparabile cu rezultatele IB privind evoluția pacientului spre o 

anumite categorie de reabilitare dar în momentul în care se analizează rezultatele scalei FIM 

incluzând și subcategoria FIM _Cognitiv în relație cu categoria în care se încadrează 

pacientul rezultatele se schimbă deoarece pacientii cu tulburari cognitive în cadrul acestei 

scale sunt încadrați în grade mai mari ale dizabilității.  

În figura nr. 13 și figura nr 14 se confirmă clar cele de mai sus. Modelul de interacțiuni 

favorabile  pentru ca un pacient să fie încadrat dupa evaluare în categoria de reabilitare 4 - 

pacienți care se îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și 

funcționare ar trebui să: 

 aibă cel puțin un nivel de independență modificată necesitand dispozitiv de asistare pe 

scala FIM_motor și independența completă pe scala FIM_cognitiv. 

 Să nu aibă tulburare cognitivă pe scala MMSE și minim dependența moderată pe IB 



 

47 

 

 

Figura nr.13 Diagrama Web pentru interacțiunea Categorie de reabilitare * FIM_cognitiv * FIM_motor 

 

Figura nr. 14 Diagrama Web pentru interacțiunea Barthel*Categorie de reabilitare *MMSE 
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 Studii recente au pus la indoială că o scală ca FAC ce măsoara abilitatea unui 

pacient de a se deplasa este deajuns pentru a identifica dacă acesta poate efectua o 

ambulatie „terapeutică„ sau ambulaței „comunitară” [105,106], deoarece tipul abulației este 

în strânsă legătură cu factorii de mediu și cogniția pacientului [107] de aceea consideram că 

utilitatea scalei din perspectiva statisticii este de a identifica acei pacienți care pot atinge 

nivelul de ambulație „comunitară” iar obiectivul principal al  procesului de reabilitare să 

fie îndreptat spre acestă direcție. 

 În plus fața de informațiile clare mai sus discutate aduse de scalele IB, FAC, FIM 

scala ICF vine și evaluează  impactul factorilor de mediu (barierele) asupra unei persoane 

cu dizabilitate. Analiza statistică vine și arată că pacienții care întâmplina cele mai multe 

bariere privind componentele factorilor de mediu sunt cei din categoria 4 – pacienți care se 

îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare aceia care au 

șansele cele mai bune de a-și relua activitatea profesională sau să participe la programe de 

reinserție profesională. De aceea, la fel cum au demonstrat multiple studii anterioare, 

suportul profesionaliștilor din sistemul medical, al membrilor familiei și al prietenilor este 

crucial în adaptarea pacientului la noua sa stare funcțională și a barierelor pe care le 

întampină [109,110].  

 Reprezentarea grafică a arborelui de predicție este poate cea mai importantă parte a 

statisticii care aduce satisfacția deplină a demersul stiințific. Faptul că în urma evaluarii 

complexe efectuate  putem prezice directia spre care se îndreaptă un pacient încununează 

munca noastră în echipă și multidisciplinară, tot efortul depus fiind în folosul pacientului cu 

dizabilitate. Deși acest arbore de predicție în momentul acesta nu este complex totuși 

concluzii documentate statistic au fost emise, concluzii ce vor ajuta medicul să privescă 

pacientul într-o altă lumină dar și pacientul se poate axa pe dovezi clare privind așteptările 

lui în legatură cu programul de reabilitare. 

5.6.2 Fișa  de evaluare completată de pacient 

 Dacă ar fi să facem o ierahie a barierelor pe care pacientul consideră că le întâmpină 

acestea ar fi: ajutor în mediul casnic, nevoia adaptării locuinței pentru un grad mai mare de 

independență, lipsa cadrului legislativ privind obligativitatea programele de reinserție 

socială și reorientare profesională, iar abia pe ultimul loc consideră că dizabilitatea pe care o 

are este un obstacol pentru el. Aceste concluzii sunt suținute și de alte studii care vin și 
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accentuează că nivelul de satisfacție crescut al unei persoane cu dizabilitate este în stransă 

legatură cu gradul de participare al acesteia și nu cu limitele impuse de afecțiunea pe care o 

are [111,112]. 

 Aceasta fișă ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru instituțiile decizionale din 

țara noastră. 

5.7 Limitele cercetării statistice 

eși ar fi fost foarte important să validăm pe plan național scale pentru care am primit 

în premieră aprobare pentru a evalua pacientul cu dizabilitate din România timpul 

relativ scurt în care s-a desfașurat introducerea datelor în aplicația pilot nu a permis acest 

lucru.  

5.8 Concluzii  

 Deși întocmite pe structura clasificării ICF cele doua fișe de evaluare relatează 

informații diferite despre pacientul cu dizabilitate. Dacă specialistii de reabilitare 

medicală își îndreaptă atenția spre redarea independenței funcționale pacienții consideră 

că barierele sociale, economice, de educație și formare sunt cele care îi impiedică în 

creșterea calității vieții. 

 Diferența majoră între cele doua fișe de evaluare este: dacă prima emite rapoarte bazate 

pe dovezi clare principala caracteristică a ei fiind obiectivismul (scale de evaluare 

validate international) cea de-a doua se bazează foarte mult pe subiectivismul 

pacientului (fișa de evaluare completată de pacient) și a percepției lui în legătură cu 

dizabilitatea și mediul în care își desfășoară activitatea. 

 Pacientul este implicat activ în evaluare, iar rezultatele finale sunt palpabile atât pentru 

sistemul medical dar și pentru pacient. Utilizarea unui sistem informatic diminuează 

riscul ca rezultatele furnizate (scor final și interpretarea acestuia pe fiecare scală) să fie 

afectate de erorea umană, de subiectivism sau de procesul greoi și lung al evaluării 

interdisciplinare unde se riscă repetarea acelorași întrebări sau scale de evaluare. 

 Indiferent de scala de evaluare funcțională aplicată scorul final este echivalent, 82,98% 

din totalul pacienților introduși în studiu au un scor al IB echivalent cu dependent severa 

până la dependent minima, iar 83,50% pe scala FIM se incadrează în aceleași categoriile 

echivalente ale ascalei. Dacă însă se adaugă evaluarea cognitive pe scala FIM gradul 

D 
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dizabilității poate crește sau scădea în funcție de scorul obținut, de aceea daca luam în 

considerarea scorul total pe această scală (atât motor căt și cognitiv) 87,62 % (în 

creștere) din numarul total de pacienti sunt cu scor final între independent modificată și 

dependent modificată - grad de asistență moderat, 36,08% fiind pacienti cu afecțiuni 

neurologice din care 78,57% prezintă un anumit grad de tulburare cognitive, iar 20,10% 

sunt artrozici iar din totalul lor doar 25,87% au tulburări cognitiv. Privind astfel situația 

putem concluziona ca scala FIM este cea mai complexă și relativ ușoară scala de aplicat 

pentru a evalua pacientul cu dizabilitate pe toate planurile (atât motor cât și cognitiv) 

 Deși în mometul de față ne aflam în fața unei fișe de evaluare lungi valoarea aplicației 

web pilot este dată atât de informațiile statistice furnizate, dar și de concluziile 

fundamentate științific privind pacientul cu dizabilitate. 

 Datorită numărului relativ mic de pacienți (194) o parte din informațiile statistice au 

relevanță scăzută, însă rezultatele oferite în acest moment sunt valoroase atât prin 

prisma informațiilor clare privind evoluția pacientului cu dizabilitate, dar și prin 

posibilitatea generării de rapoarte multiple în funcție de necesitate. 
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6 CONCLUZII FINALE 

 Dizabilitatea reprezintă povara majoră a sistemului de sănătate public, iar medicul de 

medicină fizică și reabilitare alături de echipa complexă și multidisciplinară  care o 

coordonează are toate instrumentele să acționeze în acestă direcție. 

 Am conceput o aplicatie web, care a fost impusă de tendința spre care se îndreaptă 

sistemele medicale moderne, iar calitatea instrumentului derivă din calitatea procesului 

de dezvoltare și concepere. 

 Dezvoltarea și crearea aplicației a necesitat o cercetare profundă a dizabilității și a 

implicațiilor acesteia atât în planul individului, cât și al familiei sau al societății. 

 Conform rezultatului focus grupului aplicația web pilot este ușor de utilizat, intuitivă, 

putând fi folosită cu ușurință chiar și de utilizatori neexperimentați, și se accesează atât 

de pe calculatorul personal dar și de pe dispozitive mobile, menită să îmbunătățească 

evaluarea multidisciplinară în cadrul reabilitării medicale a pacientului cu dizabilitate, 

evaluarea făcându-se dinamic la fiecare prezentare a pacientului la medic, oferind asfel 

o imagine clară în timp a evoluței pacintului dar și a dizabilității în general. 

 Soluția informatică web pilot este: 

 un instrument statistic: din numarul total de pacienți (194) 42.79% sunt cu afecțiuni 

neurologice din care cei cu AVC reprezintă 81.01% din ei (32.98% din numarul 

total), 22.16% artrozici urmați de cei 13.91% cu dizabilitați secundare patologiei 

coloanei vertebrale. Situația pacienților privită din perspectiva celor 4 centre de 

înrolare este: 44% din pacienții evaluați în centrul Craiova sunt artrozici, urmați de 

cei cu afecțiuni la nivelul coloanei vertebrale (26%). La nivelul centrului Sibiu toți 

pacienții sunt neurologici, iar la Cluj majoritari sunt pacienții cu artroze (34.09%) 

restul fiind repartizați relativ egal pe celălalte diagnostice. Din punct de vedere al 

centrului de evaluare București adresabilitatea cea mai mare în clinicile de 

reabilitarea a fost a pacienților cu afecțiuni neurologice (42%), urmați de cei cu 
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afecțiuni la nivelul coloanei vertebrale (20%), iar doar 12% sunt diagnosticați cu 

artroze. 

 un instrument de evaluare: Din perspectiva variabilei de interes categoria de 

reabilitarea [237] 42.78% se se încadrează în categoria 4 - pacienți care se 

îmbunătățesc, dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționare urmați 

de cei din categoria 3- pacienți care nu se îmbunătățesc remarcabil dar au potențial 

de îmbunătățire a calității vieții (27.32%). De menționat că nici un pacient nu a fost 

încadrat în categoria 1- pacienți care se deteriorează în ciuda intervențiilor. Priviți 

din punctul de vedere al tipului de supraveghere [232] 24.74% necesita însoțitor 

permanent și sunt cu afecțiuni neurologice; 29,98% sunt independent dar necesita 

supraveghere (jumătate cu afecțiuni neurologice), iar din categoria pacienților 

independenti (43.29%) doar 16.67% din pacienți au o dizabilitați  secundara unei 

afecțiuni neurologice. Priviți din perspectiva ambulației [236] exceptând categoria 

celor non-ambulatori ce include 3,09% din totalul pacienților (cu diagnosticul 

AVC), celălalte 3 categorii sunt reprezentate aproximativ egal: 31.44% ambulează 

terapeutic, 30.92% din pacienți au o ambulație casnică, iar 34.02% se încadrează în 

categoria ambulație comunitară. Dacă din categoriile non-ambulator și ambulație 

terapeutică dizabilitatea majoră a pacienților este determinată de afecțiuni 

neurologice în procent de 100%, în cadrul categoriei ambulație comunitară doar un 

procent de 7.57 % sunt pacienți neurologici. 

 un instrument de cercetare: analizând individual corelația dintre categoria de 

reabilitare și scalele de evaluare regăsim o valuarea a lui p<0.05 pentru cei mai 

mulți din parametrii: necesitatea dispozitivului de asistare (p<0.001), spasticitatea 

(p<0.001), ambulația (p<0.001), scala FAC (p<0.001), Scala MMSE (p=0.005), IB 

(p=0.004), scala ICF subcategoriile structura organismului (p=0.001), activitatea și 

participarea atat în mediul casnic cât și in exterior (p<0.001), factorii de mediu – 

bariere (p<0.038). Insă încercînd ca un model de predicție în relație cu categoria de 

reabilitare să fie valid luând în considerare toate variabilele împreună și nu 

individual s-a constatat că având un indice de predicție egal cu 55.7% (foarte bun 

din punctul nostru de vedere tinând cont că în cercetarea medicală corectitudinea în 

predicție nu a depașit 60% deoarece corpul uman nu este perfect mapabil) 

parametrii de interes se reduc la depresie, necesitatea dispozitivului de asistare, tipul 

ambulației, scorul IB, scorul scalei MMSE (p<0.05). 
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 un instrument de evaluare a necesarului de dispozitve de asistare având potențialul 

de a deveni chiar mai mult, putând în viitor să monitorizeze utilizarea tratamentelor 

înalt specializate (toxina botulinică, roboți etc) pe de o parte precum și să fie corelat 

cu alte programe naționale dedicate pacienților cu dizabilități de diferite cauze 

desfașurate de Ministerul Sănătății pe de altă parte. 

 un instrument de educație și informare: Cu un indice al predicției de 55.7% putem 

afirma că: 66.66% din pacientii ce din perspectiva Indexului Barthel se încadrează 

în una din categoriile dependență totală, severă, minimă sau independent și nu 

prezintă spasticitate dar folosesc un dispozitiv de asistare se pot încadra la un 

moment dat în urma tratamentului în categoria de recuparare 4 - pacienti care se 

îmbunătățesc dar nu vor reveni la nivelul anterior de sănătate și funcționarea. 

57.50% din cei spastici și folosesc un dispozitiv de asistare, 42.65% din cei care au 

nevoie de dispozitiv sau 46.87% din cei care au MMSE=30 și care nu au nevoie de 

dispozitiv de asistare se vor încadra în  aceeași categoria de reabilitare. Totuși cu 

același indice de predicție menționat mai sus putem spune ca 61.54% din cei care au 

MMSE≤27 și care nu au nevoie de dispozitiv de asistare sau 40.000% din cei cu 

dependență moderată din perspectiva Indexului Barthel dar care nu sunt spastici și 

care au nevoie de dispozitiv de asistare se încadrează în categoria de recuperare 2 - 

pacienți ce se deteriorează progresiv dar au posibilități de întârziere a procesului 

prin tratament. 

 Aplicația vine cu o serie de premiere la nivel național: 

 utilizarea pentru evaluarea pacienților cu afecțiuni ale aparatului NMSK a unui 

instrument modern catalogat ca fiind unul dintre cele mai complexe, dar relativ ușor 

de aplicat la nivel international – Scala FIM 

 contactarea reprezentanților Uniform Data System for Medical Rehabilitation, 

deținătorii legali ai drepturilor asupra scalei FIM, expunerea rezumatului cercetării 

noastre și obținerea acordului acestora în vederea utilizării scalei FIM fără restricții 

în cadrul proiectului nostru. 

 obținerea în urma unui proces de pregatire și de susținere a unui examen în cadrul 

USDMR a certificărilor ce atestă că toate cadrele medicale participante la procesul 

de introducere al pacienților în aplicația pilot sunt acreditate USDMR spre a folosi 

la standardele acestora scala FIM 
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 Scopul final al cercetării de față este de a găsi un cadru uniform pentru a îmbunătăți 

calitatea vieții pacientului cu dizabilitate 

 Aplicația prezentată în această lucrare este prima soluție informatică ce evaluează 

dizabilitatea aparatului NMSK pe plan național, după știința noastră, și  internațional. 

Aceasta este compusă dintr-o fișă de evaluare ce conține informații medicale, dar în 

același timp abordează pacientul și din punct de vedere social și în relație cu mediul în 

care își desfașoară activitatea, de aceea informațiile pe care le furnizează sunt utile atât 

profesioniștilor din domeniul medical, pacientului și totodată decidenților politici, 

pentru că le permite să amelioreze atât politicile de sănătate cât și eficiența cu care sunt 

cheltuite fondurile din sistemul sanitar. 
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