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Primul anunþ

Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei - Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei - Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei
În cadrul Anului Calitãþii în Medicina Familiei,
Centrul Naþional de Studii pentru Medicina Familiei
anunþã
Conferinþa cu participare internaþionalã
GHIDURI DE PRACTICÃ PENTRU MEDICINA FAMILIEI O CALE SPRE ÎNGRIJIRI MEDICALE BAZATE PE DOVEZI
Conferinþa se va desfãºura în perioada 14-15 mai 2005 în
Bucureºti, Palatul Naþional al Copiilor.
Taxa de participare:
500.000 lei - medici specialiºti
300.000 lei - medici rezidenþi de medicina familiei
Înscrierile pentru participarea la conferinþã se vor face
începând cu data de 1 martie 2005, la secretariatul CNSMF:
Calea Moºilor nr.227, Sc.A, Ap.3, Sector 2 Bucureºti,
Tel/Fax: 021 211 59 27
e-mail: conf2005@medfam.ro
Tema: lansarea celor cinci ghiduri de practicã medicalã pentru
medicii de familie, realizate de CNSMF:
- Prevenþia, diagnosticul ºi tratamentul hipertensiunii arteriale
esenþiale a adultului
- Infecþia urinarã joasã necomplicatã la femeie
- Durerea lombarã nespecificã a adultului
- Managementul diabetului yaharat tip II
- Îngrijiri prenatale de rutinã în sarcina cu
risc scãzut

Implementarea unui ghid
înseamnã schimbare !
Http://www.cnsmf.ro/conf2005

De ce avem nevoie de ghiduri?
Recomandãrile având la bazã cele mai valide dovezi
ºtiinþifice disponibile la un moment dat, aplicate cu mare atenþie, în
funcþie de circumstanþele speciale ale fiecãrui caz în parte,
constituie o cale pentru a evita greºelile ce ne pândesc la tot pasul.
Ghidurile sunt instrumente prin care putem sã devenim performanþi.
Aplicarea lor reprezintã o cale pentru diminuarea diferenþelor în
calitatea îngrijirilor furnizate de cãtre medici diferiþi.
Atunci când ghidurile se referã la probleme de sãnãtate
publicã considerate prioritare, asumarea responsabilitãþii de cãtre
autoritãþile sanitare ºi guvernamentale, respectiv susþinerea
implementãrii lor, este o necesitate.
Participarea în anumite etape ale elaborãrii ghidului a
pacienþilor înºiºi, poate ameliora ºansele de succes în “acceptarea”
ghidului ºi implicit, rezultatele dorite.
Existenþa ghidurilor ajutã la planificarea resurselor, la
creºterea eficacitãþii actelor medicale, la ameliorarea rezultatelor
clinice (reflectate în starea de sãnãtate a pacienþilor). Sunt
instrumente necesare implementãrii unor proceduri de audit intern
fãrã de care introducerea unor programe de asigurare ºi ameliorare
a calitãþii devine imposibilã.
Altfel spus, realizarea ºi apoi APLICAREA unor ghiduri
bazate pe dovezi reprezintã o etapã sine
qua non în geneza CALITÃÞII. În acest
mod, legatura dintre cercetare ºi
clinicã devine evidentã. O
cercetare de calitate
(studii bine fundamentate ºi
realizate) constituie premiza
adoptãrii unor concluzii ºi
recomandãri valoroase,
acestea la rândul lor,
fundamentând un comportament clinic profesionist,
Condiþie pentru obþinerea unor
rezultate bune pentru pacienþi.

Ghiduri ? De ce ?

