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Rezumat

Introducerea telemonitorizării în serviciile de sănătate va schimba relaţia dintre medic și 
pacient. Din punct de vedere social serviciile de telemedicină vor duce la îmbunătățirea 
calității vieții, a fluxului de lucru în clinică/spital, la reducerea ratei de spitalizare și 
a numărului de complicații și rezultate negative, la corecția de urgență a parametrilor 
vitali esențiali ai corpului uman, precum și a informații extinse despre starea pacientului, 
prevenirea secundară a bolilor și diagnosticarea precoce a acestora. Din punct de vedere 
economic, monitorizarea la distanță este mai avantajoasă deoarece costul implementării 
este mai mic decât efectul economic prevăzut datorită reducerii cererilor de îngrijire 
medicală. Totodată va avea acces sporit la îngrijirea medicală a populației care trăieşte 
în regiuni îndepărtate geografic, zone rurale, a pacienților cu handicap, precum și a 
pacienților cu boli cronice.
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1. Analiza stării sănătății populației și rolul telemedicinii în supravegherea 
stării sănătății pacienților.

Sănătatea populației este o problemă importantă, care necesită o atenție sporită 
la nivel național, fiind în același timp o problemă de actualitate la nivel european și 
mondial. Starea de sănătate a populației este influențată în mare măsură de calitatea 
serviciilor medicale, de rapiditatea intervenției și de măsura în care pot fi consultați un 
număr cât mai mare de pacienți simultan.

Problema actuală alarmantă a sănătății și reproducerii sanogene a populației țării, ce 
se consideră ca cea mai mare avuție a unui popor, gravitatea consecințelor primejdioase 
pe care le va avea în viitorul apropiat în cazul nesoluționării ei, pune în pericol nu 
numai calitatea vieții, supraviețuirea populației, dar și stabilitatea țării, de aceea ea 
trebuie să fie recunoscută ca problemă de stat de prim rang [11]. 

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), bolile cardiovasculare 
reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la nivel global în ultimele decenii (29,8% 
din numărul total de decese în anul 2010), iar prognoza până în anul 2020 prevede 
creşterea numărului total de decese din cauza maladiilor cronice netransmisibile cu 
15%, majoritatea acestora fiind determinate de afectarea organelor cu funcţii vital 
importante: cord şi creier. Se estimează ca până în 2030 circa 23,6 milioane de oameni 
vor muri din cauza maladiilor cardiovasculare [19].

În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 se găsește „îngrijirea 
sustenabilă a sănătății și furnizarea de sprijin bazat pe TIC pentru o viață demnă 
și autonomă”. Pentru atingerea acestor obiective este definită acțiunea-cheie 
nr. 13 care prevede implementarea de scară largă, până în 2020 a serviciilor de  
telemedicnă [20, 47].
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La fel Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a stabilit următoarele: Până în 
2020, cetăţenii Republicii Moldova vor beneficia de servicii de sănătate îmbunătăţite, 
transparente şi accesibile, prin utilizarea inteligentă a tehnologiilor informaţionale 
şi comunicaţiilor – Servicii Telemedicină (telediagnostic, teleconsultaţie,  
telemonitorizare) [16].

Maladiile cardiovasculare pe drept sunt numite epidemia secolului XX şi XXI. 
În ultimii 20 de ani se plasează printre principalele cauze ale deceselor la populaţia 
din ţările economic dezvoltate [57]. În Statele Unite ale Americii cca 13 milioane de 
persoane suferă de boală coronariană, iar anual sunt înregistrate 470 000 cazuri [15]. 

Potrivit estimărilor din cauza bolilor cardiovasculare (BCV) anual sunt înregistrate 
circa 17,3 milioane de decese. Rata mortalităţii BCV variază în dependență de vârstă, 
statutul socio-economic, etnie şi regiunea geografică, fiind mai crescută la vârstnici, 
bărbaţi şi la persoanele cu stare socio-economică precară. În Europa BCV este 
responsabilă de aproximativ ½ din totalul deceselor, cauzând peste 4,35 milioane de 
decese în fiecare an în cele 53 de state membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, 
Regiunea Europeană și peste 1,9 milioane de decese în fiecare an în Uniunea Europeană. 
BCV reprezintă cauza a 42% dintre decesele înregistrate în rândul populaţiei masculine 
şi respectiv 55% din decesele din rândul femeilor din Uniunea Europeană. Mortalitatea 
cardiovasculară înaltă din Republica Moldova depăşeşte nivelul mediu global aproape 
de două ori [46].

Analiza efectuată în Republica Moldova a cazurilor mortalităţii pentru principalele 
localizări în vârstă aptă de muncă pentru anul 2015, demonstrează, că maladiile 
sistemului cardiovascular s-au înregistrat în 648,2 la 100 mii de populaţie, tumorile 
– 172,0, iar bolile aparatului respirator – 51,6 la 100 mii de populaţie. Mortalitatea 
în vârstă aptă de muncă cu toate că are tendinţa spre scădere, rămâne la valori înalte. 
În mediul rural acest indicator este de 1,4 ori mai mare decât în mediul urban ceea 
ce poate fi explicat prin accesibilitatea mai redusă a populaţiei rurale la serviciile de 
sănătate calitative. Dintre cauzele cele mai frecvente de deces, maladiile sistemului 
cardiovascular au o rată cea mai mare (25,8%) [43].

În Rusia, anual din cauza maladiilor cardiovasculare au fost înregistrate decese 
cca 1,2 de mln persoane ce constituie 55,5% din totalul deceselor. Indicele mortalităţii 
cauzate de maladiile sistemului cardiovascular în Rusia la începutul secolului XXI era 
destul de înalt, depășind nivelul ţărilor dezvoltate de 5-6 ori [54, 58]. Mortalitatea din 
cauza maladiilor sistemului circulator este mai sporită decât în ţările cu o economie 
dezvoltată (749 cazuri la 100 000 populaţie), cota parte în structura mortalităţii din 
maladiile sistemului cardio-circulator constituie la bărbaţi – 56,6%, la femei – 40,4%. 
Actualmente din cauza BCV suferă 15-17% din populaţia matură din Rusia [62].

Statisticile relevă, că la nivel mondial, anual se înregistrează peste 17 milioane de 
decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în a. 2030, dacă nu se vor adopta 
măsuri imediate, se aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza 
afecţiunilor cardiovasculare [19].

Pentru Republica Moldova, bolile cardiovasculare reprezintă o problemă majoră 
atât medicală, cât şi socio-economică. Acestea se plasează constant pe primul loc 
printre cauzele de deces ale populaţiei apte de muncă și reprezintă aproape 57% 
din mortalitatea totală [30]. Printre persoanele care au decedat din cauza maladiilor 
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cardiovasculare, 25-26% erau la o vârstă aptă de muncă [34]. Printre cercetările realizate 
de Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al AȘM a fost demonstrat, că la peste 80% 
dintre copiii de vârsta școlară au fost evidențiate dereglări funcționale ale sistemului  
cardiovascular [5].

Cercetătorii britanici au analizat 13 studii care au fost realizate pe aproape 200.000 
de cetăţeni europeni şi au descoperit că indivizii care se simt stresaţi la locul de 
muncă au cu 23% mai multe şanse de a suferi un atac de cord sau de a deceda ca 
urmare a bolilor coronariene, comparativ cu alţi lucrători. Actualmente, specialiştii 
cred că eliminarea factorilor de risc ar putea preveni 3,4% din cazurile de boli  
coronariene [35].

În baza cercetărilor complexe, efectuate pe parcursul a mai multor ani în domeniul 
stresului, adaptării și dereglărilor funcționale, tutelate în spațiul ex-sovietic de 
Institutul de Fiziologie al Academiei de Științe a Moldovei, a fost elaborată strategia 
cercetărilor ce țin de problema sănătății, conform căreia a fost propusă și argumentată 
o nouă abordare a soluționării acesteia, în comparație cu cea patogenetică, utilizată în 
medicina contemporană și fondată Sanocreatologia – o nouă știință, care are ca scop 
elaborarea teoriei și practicii prevenirii degradării biologice precoce a organismului 
uman, formării și menținerii dirijate a sănătății, reproducerii descendenților sanogeni 
în conformitate cu condițiile de viață [60, 61].

În premieră a fost elaborat conceptul cu privire la sănătatea integrală, ca punct 
de reper al sanocreatologiei, conform căruia sănătatea organismului uman prezintă 
un fenomen determinat de procesele genetice, biochimice, morfologice, fiziologice 
şi psihice interdependente şi intercoordonate şi se manifestă în linii generale nu 
numai prin crearea şi menţinerea morfologică şi funcţională completă a organelor şi 
sistemelor la nivel filogenetic determinat, prin coordonarea şi integrarea funcţiilor lor, 
prin menţinerea homeostaziei în condiţiile instabilităţii factorilor mediului ambiant, dar 
şi prin potenţialul adaptiv înalt, ce asigură realizarea necesităţilor fiziologice, cognitive, 
sociale, perceperea adecvată a mediului înconjurător şi reproducerea descendenţilor 
sănătoşi [11].

În ultimii ani o atenţie majoră este îndreptată asupra problemei cercetării 
tensiunii arteriale, care prezintă una din cele mai răspândite afecţiuni ale sistemului 
cardiovascular, cu o frecvenţă sporită a morbidităţi, deseori finisând cu moartea. Datele 
oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii relevă, că răspândirea hipertensiunii printre 
persoanele cu vârstă mai mare de 65 ani constituie 70% [49]. Conform prognozei, 
numărul bolnavilor vârstnici din lume ce vor suferi de hipertensiune în anul 2025 va 
atinge 1,5 mlrd [39].

Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o importantă cauză de morbiditate 
şi mortalitate, care este o patologie frecventă: în Europa din 3 persoane una este 
hipertensivă, iar în populaţia de peste 60 de ani prevalenţa hipertensiunii fiind de 
peste 50% [42]. Hipertensiunea arterială este una din cele mai răspândite maladii ale 
sistemului cardiovascular. Conform unui studiu epidemiologic efectuat în Federaţia 
Rusă sa stabilit, că de hipertensiune suferă 39,6% femei și 47,3% bărbați [26, 59].

La nivel global se estimează că în cadrul populației printre bolnavii hipertensivi 
doar 57% își cunosc problema de sănătate, aproximativ 40% primesc medicație 
antihipertensivă, însă doar 13,2% au tensiunea arterială (TA) controlată. Dacă am reuși 
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să tratăm jumătate dintre persoanele cu tensiune arterială necontrolată (inclusiv pe cei 
tratați incorect și netratați), 10 milioane de decese ar fi evitate în întreaga lume în 10 ani 
din cauza atacurilor cardiovasculare [29].

În Republica Moldova accidentul vascular cerebral este a treia cauză a mortalității 
după afecţiunile cardiace şi reprezintă o problemă majoră, cu consecințe socio-economice 
importante, pentru că pacienţii care supravieţuiesc deseori rămân cu dezabilităţi motorii 
şi cognitive severe, majoritatea neputând să-şi reia activitatea pe care o desfăşurau 
înaintea debutului bolii. În structura mortalităţii în Republica Moldova bolile cerebro-
vasculare ocupă locul II cu 168,2 cazuri la 100 000 populaţie [44].

O problemă majoră prezintă și bolile de plămâni, care reprezintă cauza unuia din 
zece decese înregistrate în Europa, se arată într-un raport îngrijorător al Societății 
Europene de boli respiratorii. Rata îmbolnăvirilor cu afecțiuni pulmonare obstructive 
va crește în următoarele doua decenii, ajungând la unul din patru decese [18].

În Republica Moldova, în perioada 2013-2017 media mortalităţii prin anumite 
patologii ale aparatului respirator (tumori bronhopulmonare maligne, tuberculoză 
pulmonară, boli pulmonare nespecifice) constituie – 56,1%, inclusiv letalitatea prin 
boli pulmonare nespecifice constituie – 97,9%, letalitatea prin tumori bronhopulmonare 
maligne – 54,9% şi letalitatea prin tuberculoza pulmonară –15,6% [37].

Astfel, în Marea Britanie 112 de decese la 100.000 de locuitori sunt provocate 
din cauza bolilor pulmonare. Situația nu este mai roz nici în Belgia (117 decese la 
100.000 de locuitori), nici în Danemarca, Ungaria sau Irlanda lucrurile nu stau mai bine.  
La polul opus se situează Suedia, cu circa 55 de decese la 100.000 de locuitori [18].

Potrivit apelului OMS şi al liderilor Alianţei Globale 2013, decesele premature 
cauzate de bolile cronice necontagioase ar putea fi reduse cu 25% până în anul 
2025, atingerea acestei ţinte însemnând, în primul rând, reducerea mortalităţii 
cardiovasculare premature prin corecţia factorilor de risc comportamentali, reducerea 
incidenței hipertensiunii arteriale, a diabetului zaharat, a obezităţii, concomitent cu 
acoperirea tratamentului cu medicamente esenţiale, consiliere şi aplicarea tehnologiilor  
moderne [9].

Speranţa de viață în Europa este în continuă creştere, numărul persoanelor în vârstă 
trăind singure este în creștere datorită îmbătrânirii populației europene: în 2030, 37% 
din populația europeană va avea mai mult de 60 de ani, în timp ce persoanele mai 
în vârstă de 80 ani care reprezintă astăzi 3% din populația europeană vor reprezenta 
10% din populația anului 2050. Acest fenomen demografic va antrena o creștere a 
problemelor legate de vârstă (generatoare de pierdere de autonomie) ca și o scădere a 
numărului populației active [10, 47, 48]. 

Îmbătrânirea populației este un fenomen global care afectează toate zonele 
lumii, iar la nivel global, se estimează că proporția persoanelor în vârstă va fi de  
21% în 2050 [31].

Datele expuse de către Organizaţia Naţiunilor Unite, relevă, că peste 40 de ani 
vârsta de 60 de ani va atinge fiecare al cincilea cetăţean al Terrei. În anul 2045 din 
numărul total de persoane cu vârsta mai mare de 60 ani pentru prima oară va depăşi 
numărul persoanelor care nu au atins încă vârsta de 14 ani [4].

Așadar, pacienţii cu patologie evolutivă cronică cum ar fi bolile respiratorii, 
cardiovasculare (BCV), hipertensiunea arterială (HTA), diabetul zaharat, reprezintă 
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o problemă majoră atât pentru țările dezvoltate, cât și țările în curs de dezvoltare și 
persoanele din toate grupele de vârstă [52].

Dacă în Germania pentru un pacient care suferă de maladii cardiovasculare se alocă 
370 de euro, iar în Europa, în medie, 212 euro, în România această sumă este egală doar 
cu 27 de euro, iar în Moldova – și mai puțin [34].

În prezent domeniile telemonitorizării, telediagnosticului au un ritm accelerat 
de dezvoltare cu impact major în medicină. Anume, ingineria biomedicală este acea 
ramură a bioingineriei care se referă la toate procedurile terapeutice şi investigatorii 
care se fac cu sprijin tehnic, dar şi la producerea aparaturii şi asistenţa acesteia în timpul 
utilizării. Aceasta cuprinde toate aplicaţiile diferitelor ramuri ale ingineriei care pot fi 
folosite la rezolvarea problemelor pe care le întâmpină medicina: fiecare „intersecţie” 
a unui domeniu ingineresc cu o latură a medicinii (cardiologie, neurologie, imagisticǎ), 
constituie o potenţială arie de dezvoltare a unor aplicaţii. Ingineria biomedicală 
presupune înţelegerea perfectă a funcţionării organismului uman în vederea creării şi 
dezvoltării unor aparate şi instrumente folosite la diagnosticarea şi vindecarea bolilor, 
sau înlocuirea organelor afectate [45].

Așadar, telemedicina care furnizează la distanţă servicii medicale, poate contribui 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor şi, totodată, poate răspunde 
provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate.

2. Impactul economic
Implementarea serviciilor de telemedicină, implică evident dezvoltări economice 

bazate pe tranzacții comerciale între producătorii/distribuitorii din domeniul 
tehnologiilor digitale si administrațiile medicale publice sau private. Țările din Europa 
au adoptat o politică adecvată și materializată ca atare în bugetele sistemelor de 
sănătate publice sau private prin care își exprimă ambiția de a juca un rol important în 
materie de oferte tehnologice și de servicii de telemedicnă. Monitorizarea la distanță 
este fezabilă din punct de vedere economic, deoarece costul implementării sale este mai 
mic decât efectul economic așteptat datorită reducerii cererilor de îngrijire medicală și 
a menținerii resurselor de muncă în economie. Crearea de noi piețe și de noi locuri de 
muncă apare astfel ca o consecință a acestor politici. 

Din punct de vedere economic, obiectivele telemedicinei sunt: oferire de îngrijiri 
eficace si rapide, o mai buna organizare si monitorizare a sistemului de sănătate, 
diminuarea costurilor actelor medicale. Potrivit statisticilor, se poate trage concluzia că 
telemedicina aduce profituri substanțiale.

Conform unui studiu realizat în Franța, se estimează, că telesupravegherea medicală 
a 700.000 de persoane diabetice se traduce prin economii pentru sistemul de sănătate de 
925 de euro (persoana/an), deci o economie anuală de 647,6 milioane de euro. In total, 
telemedicina aplicată pacienților suferind de cele patru principale boli cronice (diabet, 
insuficientă cardiacă, insuficientă renală si hipertensiune arterială) ar permite realizarea 
a 2,6 miliarde de euro economie pe an până în 2020 [27].

Un studiu efectuat de Global Inițiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD), a stabilit, că peste 27 000 de pacienţi au decedat în Marea Britanie în anul 
2004 din cauza bronho-pneumopatiei obstructive cronice (BPOC), iar costurile alocate 
pentru tratamentul acestora s-au ridicat la 6,6 miliarde de lire sterline [3, 13].

Serviciile de telemedicina la nivel mondial au confirmat o creștere semnificativa, iar 
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estimările făcute au evidențiat o creștere de la 9.8 miliarde dolari în 2010 la 23 miliarde 
dolari în 2015 (o rată compusă de creștere anuală de peste 18,6% în următorii ani). 
În anul 2016 a atins valoarea de aproape 10 miliarde de dolari – 22.5% creștere, doar 
pentru segmentul de telehome [14]. Dacă piaţa serviciilor telemedicină era evaluată în 
2013 la aproximativ 60,8 miliarde de dolari. Prognozele sunt foarte optimiste, că până 
în 2020 va ajunge la 233,3 miliarde de dolari, segmentul de mHealth fiind aşteptat să 
aibă cea mai importantă creştere, de la 24,3 miliarde de dolari până la 55,9 miliarde de 
dolari în 2020 [12].

În raportul dării de seamă a Brookings Institution relevă, că în 2017 venitul de la 
mHealth în SUA a atins 5,9 mlrd dolari, iar în China cca 2,5 mlarde dolari. În Rusia 
volumul pieţii, mHealth a atins 800 mln dolari şi, astfel a intrat în lista Top a celor  
10 ţări în acest domeniu [24]. 

În Scoția, un program de telemedicină care a implicat mai mult de 7,9 mii de 
persoane a fost realizat din 2006 până în martie 2008. Peste doi ani de la iniţierea 
proiectului, mai mult de 11 milioane de lire s-au economisit pentru sistemul de sănătate. 
Printre criteriile de determinare a economiilor: o externare mai devreme de la spital, o 
reducere a numărului de spitalizări neplanificate etc. [1, 21].

Surse bibliografice relevă, ca urmare a implementării programului de telemedicină 
acasă în spitalele veteranilor din Statele Unite, numărul de spitalizări a scăzut cu 20%, 
zile pat - cu 25%. Costul programului de telemedicină pentru fiecare pacient a fost de 
1,600 de dolari pe an. Pentru comparație: organizarea asistenței medicale primare la 
domiciliu costă 13 mii de dolari anual și îngrijirea medicală într-o casă privată pentru 
bătrâni - 77 mii dolari pe an. Sondajele efectuate în perioada 2006-2007 au arătat, că 
84% dintre pacienți au fost mulțumiți de folosirea serviciilor de telemedicină [8].

Într-un raport publicat de King’s Fund referitor la asistența medicală din Regatul 
Unit, autorul denotă, că economiile preconizate pentru tratamentul maladiilor, care fac 
parte din grupul major de boli, după introducerea tehnologiei de telemedicină atinge 
nivelul de la 20,4% la 54,6% pe an [7, 8].

Potrivit noului raport de cercetare al companiei Berg Insight, veniturile din soluții 
și servicii de monitorizare la distanță a pacienților în 2018 au fost 17,5 miliarde de euro. 
Acestea au inclus venituri din vânzări de dispozitive medicale de monitorizare, soluții 
de comunicare mHealth, pentru pacienți pe baza mHealth. Rata anuală de creștere 
cumulată a veniturilor provenite din monitorizarea la distanță a pacienților până în 
2023 este de așteptat să fie de 21,4%, ajungând la 46,1 miliarde de euro până la sfârșitul 
perioadei de prognoză. 

Majoritatea veniturilor provin din vânzarea de echipamente medicale. Cele mai 
mari rate de creștere sunt demonstrate de noile platforme de îngrijire medicală și se 
așteaptă ca, în perioada descrisă, rata medie anuală de creștere în acest sector al pieței să 
fie de 53,1%. Noile modele de îngrijire medicală bazate pe aceste tehnologii corespund 
adesea preferințelor pacienților de a conduce un stil de viață mai sănătos, mai activ și 
mai independent [28]. 

Așadar, introducerea telemonitorizării în serviciile de sănătate va schimba relaţia 
dintre medic și pacient. Schimbarea acestor probleme ca consecinţe va duce la sporirea 
costului al întregului sistem de sănătate, care în multe țări ale lumii atinge 12-14% din 
produsul național brut [56].
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3. Impactul social
Schimbările demografice, progresul tehnologiei medicale și problemele regionale 

în oferirea accesului medical către zonele cu densitate joasă a populației ridică 
probleme mari sistemului de sănătate. Progresul rapid din tehnologia informației 
va avea un impact major asupra felului în care vor fi oferite serviciile de sănătate în 
viitorul apropiat. Cele mai promițătoare aplicații în telemedicină includ: prevenția 
și modificarea stilului de viață, managementul bolilor cronice, incluzând aici bolile 
cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul și insuficiența cardiacă, detectarea aritmiilor, 
monitorizarea oferită de stimulatoare și defibrilatoare implantabile, telereabilitarea.

Domeniile telemonitorizării, telediagnosticului au un ritm accelerat de dezvoltare 
cu impact major în medicină. Telemedicina adică furnizarea la distanţă de servicii 
medicale, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor şi, 
totodată, poate răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate.

 Astfel, beneficiile telemedicinei pot fi ca:
Îmbunătăţirea accesului la ingrijiri medicale de specialitate;	
Reducerea erorilor medicale prin accesul rapid al doctorului curant la o a doua 	

opinie referitoare la diagnosticarea/tratamentul unui pacient;
Şanse mai mari de supravieţuire a pacientilor aflaţi in situaţii de urgenţă in zone 	

in care nu există specialişti, prin acces la consultaţii de specialitate bazate pe informaţii 
medicale obţinute in timp real;

Reducerea anumitor cheltuieli pentru sistemul sanitar prin diminuarea costurilor 	
necesare transportării pacienţilor intre diferite spitale [22].

La congresul a 14-a ISHNE (Internaţional Society for Holter and Noninvasive 
Electrocardiology) o atenţie deosebită a fost acordată serviciului de telemedicină, care 
este o direcţie prioritară în dezvoltarea activităţii ISHNE (Internaţional Society for 
Holter and Noninvasive Electrocardiology). Totodată, la acest congres participanţii din 
Argentina, Germania, Franţa, Polonia, Statele Unite ale Americii au confirmat rolul 
şi importanţa serviciilor de telemedicină în eficacitatea tratamentului pacienţilor cu 
dereglări a ritmului cardiac şi a pacienţilor care poartă pacemaker [55].

Rezultatele cercetărilor efectuate pe 1450 pacienţi, pentru a evalua perioada medie, 
iniţial, de la apariţia complicaţiilor până la înregistrarea de către medic a acestor cazuri 
prin metode de observaţii clasice (ambulatoriu) şi prin metoda telemonitoring, au 
demonstrat, că aplicarea serviciului „Home Monitoring” este mai rapidă şi constituie 
mai puţin de 30 de zile, pentru a diagnostica şi a preciza diverse patologii sistemului 
cardiovascular [41, 51].

Un avantaj important al telemedicinii îl constituie câştigul evident al timpului, ceea 
ce este vital pentru pacientul critic – 5 ore necesare pentru realizarea unei consultaţii 
la Bălţi, faţă de 0,5 ore necesare în soluţionarea cazului prin intermediul serviciilor de 
telemedicină, şi, în acelaşi timp, permite creşterea numărului de pacienţi consultaţi, 
reduce efectul nefavorabil, istovitor al deplasărilor la specialişti, exclude deplasările 
neargumentate şi permite utilizarea transportului sanitar specializat anume în cazurile 
indicate [40].

Din surse bibliografice s-a stabilit, că în 2014, erau monitorizaţi circa 80,900 de 
pacienţi cu boli pulmonare obstructive cronice. Până în 2020, pe acest segment, se 
va înregistra o creştere anuală de 29%, ceea ce va duce la circa 371,000 de pacienți 
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monitorizaţi în 2020. Dacă în 2014 numărul hipertensivilor monitorizaţi de la distanţă 
era de 83,000, adică aproximativ egal cu cel al bolnavilor cu boli pulmonare obstructive 
cronice, IHS estimează că numărul primilor va creşte mai rapid, cu un ritm anual de 
38%, şi va ajunge în 2020 la 574,000 [36].

Introducerea masivă a monitorizării de la distanță va reduce povara asupra sistemului 
de sănătate prin prevenirea infarctului miocardic (95 de cazuri cu o acoperire de 90% 
timp de 5 ani), accidente vasculare cerebrale (630 cu o acoperire de 90% timp de 5 ani) 
și apeluri medicale de urgență. Serviciile de telemedicina ajută la reducerea ratelor de 
morbiditate și de mortalitate, astfel, pacienții monitorizați trăiesc cu 15%-55% mai 
mult decât cei care primesc îngrijiri uzuale. Soluțiile de telemedicină permit accesul la 
îngrijire pentru un număr mai mare de pacienți și sunt utile în special în zonele rurale 
izolate sau pentru pacienții care au nevoie de tratament de specialitate de la medici din 
alte regiuni sau țări [25] . 

Totodată, telenursingul este în dezvoltare rapidă în multe ţări datorită unor factori 
precum necesitatea reducerii costurilor medicale, creşterea numărului de pacienţi în 
vârstă sau cu boli cronice, îmbunătăţirea îngrijirilor medicale în zone geografice izolate. 
Circa 72% dintre persoanele peste 70 ani locuiesc singure, iar 90% dintre ele îşi doresc 
să fie independente, deci necesită telesupraveghere la domiciliu [38]. 

S-a demonstrat, că în 97% de cazuri la stabilirea diagnozei în baza datelor prelevate 
de către «Home Monitoring», sunt identice cu concluziile stabilite de către personalul 
medical din ambulatoriu [50].

S-a stabilit, că monitorizarea la distanță a pacienților cu insuficiență cardiacă și 
dispozitive cardiace implantabile, a scăzut rata de spitalizare față de monitorizarea 
standard (37,1% versus 45,5%). Sistemul este atât de eficient, încât a primit rambursare 
din partea sistemului de sănătate din Polonia [29]. 

Începând cu anul 2020 în Rusia, va fi introdus pe etape monitorizarea electronică 
a pacienţilor cu ajutorul echipamentelor individuale, care vor înregistra T/A, frecvenţa 
cardiacă, concentraţia glucozei în sânge, localizarea pacientului etc. Totodată în cazul 
schimbărilor critice acestor parametri vitali va fi accesată sistema de alarmă [23].

Directorul Institutului de Chirurgie în numele Vishnevsky A.V. relevă, că anume 
telemonitorizarea ar putea fi soluţia de a rezolva mai multe probleme de sănătate în 
Rusia pentru pacienţii cu probleme cardiace, utilizatori de echipamente mobile.  
Ca rezultat, telemonitorizarea va reduce mortalitatea pacienţilor, va spori supravieţuirea 
lor, va reduce costul tratamentului cca de două ori şi necesitatea de a contacta  
un medic [33]. 

În anul 2017, în Statele Unite ale Americii 2,8 mln de persoane foloseau 
monitorizarea la distanţă, printre care pacienţii cu patologii a sistemului cardiovascular, 
care necesită monitorizarea în timpul somnului, şi cei care se foloseau de serviciile  
telemedicină [17, 32].

Unii autori [2] relevă, că în spitalele din SUA de la 4% până la 17% de decese sunt 
cauzate de stop cardiac. Folosind tehnologiile moderne de monitorizarea la distanță ce 
integrează tehnologii de tipul rețele de senzori fără fir, această pondere a mortalității 
poate fi diminuată până la 70% [53].

S-a stabilit, că între anii 2010 şi 2060, ponderea populaţiei de peste 80 de ani - 
un grup de vârstă cu cereri medicale ridicate - se va dubla. Ponderea populaţiei în 
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pensionare (peste 65 de ani) se va extinde cu o rată similară, în timp ce ponderea 
populaţiei în vârstă activă va fi redusă cu zece procente [10].

Totodată progresul tehnico-ştiinţific şi tehnologic creşte numărul factorilor 
stresogeni, condiţiile de viaţă devin mai agresive cu consecinţe negative asupra 
sănătăţii, ceea ce presupune monitorizarea dinamică a funcţiilor organelor de importanţă 
vitală. Cea mai simplă variantă de telemonitorizare a sănătăţii prezintă un autocontrol 
şi consultarea cu sanocreatologul prin Internet, care se poate realiza atât prin poșta 
electronică, cât și în regim „on-line” [40].

Anume monitorizare de la distanţă, aceasta este forma palpabilă pe care o are 
telemedicina. Monitorizarea la distanţă permite profesioniştilor din domeniul sănătăţii 
să stea la propriu cu ochii pe pacientul aflat la distanţă, utilizând diverse dispozitive 
tehnologice. Monitorizarea la distanţă este foarte practică şi economică pentru pacienţii 
care au maladii cronice. Bolnavii de tensiune arterială, cei care suferă de diabet, de 
insuficienţă cardiacă congestivă, bolile pulmonare cronice şi altele pot beneficia de 
avantajele certe ale monitorizării la distanţă. Monitorizarea la distanţă este mai 
eficientă decât vizita la cabinet şi cu infinit mai multe avantaje şi pentru medic şi pentru 
pacient. Nu în ultimul rând trebuie spus că investiţiile în aparatura care să permită 
monitorizarea la distanţă sunt accesibile oricui. Costurile totale ale serviciilor medicale 
sunt mici, comparativ cu calitatea serviciilor medicale pe care le oferă şi timpul în care 
se soluţionează o problemă medicală.

Telemedicina interactivă este forma absolută operaţională pentru acest domeniu 
medical, intermediat de tehnologie. Aceasta variantă de telemedicină implică o 
interacţiune sincron, în timp real, între pacient şi medic prin tehnologie audio şi video. 
Telemedicina interactivă poate fi o alternativă viabilă atunci când consultaţia faţă-în-
faţă nu este disponibilă, nu este fezabilă sau este imposibilă (din cauza distanţelor, a 
costurilor sau a condiţiilor meteo). Această metodă poate fi comparabilă cu o consultaţie, 
cu emiterea unui diagnostic, a unei prescripţii şi a sfaturilor medicale asociate. În unele 
cazuri, o asistentă sau tehnician poate ajuta realizarea consultaţiei şi poate utiliza 
instrumentele de e-health.

Așadar, anume domeniile telemonitorizării, telediagnosticului care au un ritm 
accelerat de dezvoltare cu impact major în medicină şi care furnizează la distanţă servicii 
medicale, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor, în 
special în cazurile provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate, îmbătrânirea 
populaţiei, proliferarea maladiilor cronice, îngrijirea la domiciliu a persoanelor în 
vârstă, bolnavii izolaţi sau cei care se deplasează cu dificultate, demografia medicală, 
repartiţia teritorială inegală a serviciilor medicale etc. [6].
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