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Obiectivele generale ale REFINEMENT 

 

Proiectul REFINEMENT (REsearch on FINancing systems’ Effect on the quality of MENT-al 

health care) îşi propune să furnizeze o privire de ansamblu, cuprinzătoare şi comparativă, a 

legăturilor dintre finanţarea îngrijirii sănătăţii mintale în Europa şi rezultatele acestor servicii 

prin parcurgerea următorilor paşi  

http://www.refinementproject.eu/
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o Identificarea şi descrierea caracteristicilor (inclusiv a stimulentelor financiare) sistemelor 

de sănătate mintală şi a finanţării acestora în 9 ţări europene;  

o Descrierea outputurilor serviciilor de sănătate mintală, inclusiv calitatea îngrijirilor, prin 

raportare la diferenţele în finanţarea sănătaţii mintale;  

o Descriea traseelor tipice ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin sistemul de 

sănătate şi cel social, prin raportare la diferenţele în finanţarea sănătaţii mintale;  

o Construirea unor modele de finanţare care promovează ingrijiri de sănătate mintală de 

calitate şi sunt asociate cu rezultate mai bune (pe baza datelor colectate la punctele anterioare) 

 

REFINEMENT este primul proiect în care s-a realizat o analiză comparativă și cuprinzătoare 

asupra legăturilor dintre sistemele de finanțare a îngrijirii sănătății mentale, din Europa, dar și a 

rezultatelor serviciilor de îngrijire a sănătății mentale. 

 

Pentru a atinge acest obiectiv, consorțiul a realizat un set de instrumente care poate fi folosit la 

nivel de țară și/sau regiune, pentru a identifica și descrie caracteristicile (inclusiv stimulentele) 

sistemelor de finanțare, pentru a descrie rezultatele serviciilor de îngrijire a sănătății mentale, 

pentru a descrie modalitățile tipice din sistemul social și cel de îngrijire a sănătății pentru 

acoperirea nevoilor oamenilor cu probleme mentale și în final pentru identificarea modelelor 

financiare adecvate care duc la promovarea unui sistem de îngrijire a sănătății mentale la 

standarde înalte.  

 

REMAST (REfinement MApping Services Toolkit) reprezintă un pachet de instrumente, pentru 

identificarea serviciilor de îngrijire a sănătății mentale, compus din date demografice, inventar al 

serviciilor disponibile, dar și o descriere a următoarelor servicii de îngrijire a sănătății mentale: 

politici și caracteristici ale statului socio-economic (SES), creat în mod special pentru a putea 

aprofunda relațiile dintre variabilele socio-economice și cele ale serviciilor psihiatrice folosite. 

 

REPATO (REfinement PAthways TOolkit a Toolkit for Collecting Information on Pathways of 

Persons with Mental Disorders through Service Systems in European Countries) reprezintă un alt 

pachet de instrumente pentru colectarea informațiilor asupra parcursului persoanelor cu probleme 

mentale prin sistemele de servicii din țările europene. Acesta este folosit ca o interfață între 

sistemele primare și secundare de îngrijire, cu scopul de a descrie similitudinile dar și diferențele 

asupra modalităților în care oamenii apelează la aceste servicii, în țările lor de origine. REPATO 

colectează date în mod frecvent asupra acestor direcții pe care majoritatea oamenilor sunt nevoiți 

să le urmeze, în țările lor, și anume: asistența medicală primară și de specialitate disponibilă, 

reinternarea în spitale, continuitatea asistenței medicale dar și abandonarea îngrijirii sănătății 

mentale. 

 

FINCENTO (FINancing and inCENtive TOolkit) reprezintă un pachet de instrumente legate de 

finanțarea îngrijirii sănătății mentale, și este alcătuit din: a) o secțiune ce analizează fluxul de 

finanțări în sectorul social și de îngrijirea sănătății, începând de la colectarea fondurilor în comun 

și până la alocarea acestora pentru plata furnizorilor; b) o secțiune de explorare a rolului 

stimulentelor de finanțare (incluzând aici și cele de descurajare) în cadrul fluxului financiar, cu 

accent pe (1) influența plăților, realizate de organizații dar și de indivizi, care o au asupra calității 

serviciilor de îngrijire a sănătății mentale oferite către consumator, și (2) rolul coplății din partea 
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consumatorului. Instrumentul explorează și (3) stimulentele integrate în sistemele de îngrijire a 

sănătății, în zona colectării, punerii în comun și în final a alocării fondurilor. 

 

REQUALIT (REfinement QUALity of care ToolkIT) reprezintă un instrument pentru colectarea 

informațiilor asupra calității îngrijii și a nevoilor satisfăcute/nesatisfăcute în cadrul sistemelor de 

sănătate mentală în țările europene. 

 

Alte informatii de specialitate pot fi regăsite la adresa:http://www.refinementproject.eu. 

 

 


