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Rezumatul etapei
Scopul acestui proiect este elaborarea unei platforme complexe Ehealth în domeniul diabetului zaharat și
evaluarea impactului utilizării acesteia asupra calității vieții pacienţilor.

Obiectivele proiectului
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
facilitarea transferului de rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf din mediul academic către mediul
socio-economic și factorii de decizie de politici relevante;
dezvoltarea unei metodologii de evaluare a impactului social al noilor configuraţii tehnologice;
dezvoltarea unei platformei integrate Ehealth pentru îmbunătățirea calității vieţii pacienţilor cu diabet,
competitive pe plan internațional.
Obiectivele/ țintele tehnico-ştiinţifice specifice sunt:
elaborarea unei metodologii de lucru privind stimularea cercetării multidisciplinare, prin colaborarea
mediului academic cu mediul privat, care să asigure validarea viabilității noilor configuraţii
tehnologice cu potențial economic și social şi transferul în spațiul socio-economic;
realizarea unei metodologii de cercetare multidisciplinară;
definirea cerințelor sistemului şi proiectarea arhitecturii de ansamblu a configurației tehnologice;
îmbunătățirea calității vieţii pacienţilor cu diabet;
facilitarea accesului acestui grup vulnerabil la servicii medicale de înaltă calitate;
responsabilizarea pacienţilor cu diabet prin adoptarea unui stil de viață sănătos;
schimbarea socio-culturală prin responsabilizarea factorilor de decizie cu privire la beneficiile sociale
şi economice ale noilor configuraţii tehnologice inovative aduse de îmbunătățirea calității vieţii;
brevetarea noi configuraţii tehnologice la autoritatea abilitată, în conformitate cu legislația națională în
vigoare.

Obiectivele etapei și gradul de realizare a lor
Obiectivele etapei III sunt:
dezvoltarea platformei integrate Ehealth;
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu diabet;
facilitarea accesului acestui grup vulnerabil la servicii medicale de înaltă calitate;
responsabilizarea pacienţilor cu diabet prin adoptarea unui stil de viață sănătos.
Primul obiectiv a fost parțial atins în anul 2015, iar în 2016 au fost continuate activitățile pentru a atinge
obiectivul în totalitate.

Descrierea științifică și tehnică, cu punerea în evidență a
rezultatelor etapei și gradul de realizare a obiectivelor
Activitățile etapei III sunt:
1.1 elaborarea unui studiu longitudinal şi multidisciplinar privind pacienţii cu diabet şi relația dintre pacient
şi medic – etapa inițializare – partea B;
1.2 ateliere de lucru pentru definitivarea indicatorilor socio-economici şi medicali pentru dezvoltarea
funcționalităților platformei Ehealth – partea B;
1.3 dezvoltarea platformei Ehealth – partea B;
1.4 pretestarea aplicației şi furnizarea unui produs minim viabil;
1.5 utilizarea pilot a platformei Ehealth şi monitorizarea acesteia;
1.6 elaborarea unui studiu longitudinal şi multidisciplinar privind pacienţii cu diabet şi relația pacient-medic
– etapa proces;
1.7 ajustarea platformei Ehealth conform cu rezultatele obținute;
1.8 utilizarea platformei ehealth şi monitorizare a acesteia dupa ajustare conform cu rezultatele obținute –
partea A;
1.9 diseminare rezultate științifice;
1.10 management de proiect.
Primele trei activități au fost realizate parțial în anul 2015, iar în anul 2016 au fost finalizate (vezi tabelul de
mai jos).
Tabel 1. Organizarea și realizarea activităților 1.1, 1.2 și 1.3
Activități
1.1 Elaborarea unui studiu longitudinal şi multidisciplinar privind pacienţii cu
diabet şi relația dintre pacient şi medic – etapa inițializare
1.2 Atelier de lucru pentru definitivarea indicatorilor socio-economici şi
medicali pentru dezvoltarea funcționalităților platformei Ehealth
1.3 Dezvoltare platformă Ehealth

2015
29 pacienți

2016
99 pacienți

80%

20%

30%

70%

