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Misiunea fundaţiei constă în promovarea îmbătrânirii sănătoase, a
longevităţii și a calităţii vieţii, bazată pe înţelegerea și respectul pentru
unicitatea ﬁinţei umane, prin diagnoza holistică a vârstei biologice și
cerebrale, începând cu grupa de vârstă de 35-45 ani.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Istoricul Fundaţiei Ana Aslan International
Oameni de stiinţă emeriţi din diferite colţuri ale lumii au decis, în calitate de
membri fondatori, înﬁinţarea FUNDAŢIEI ,,ANA ASLAN INTERNATIONAL”.
- organizaţie non- guvernamentală şi nonproﬁt înﬁinţată în 2001.
- oferă servicii medicale de înaltă performanţă în domeniul îmbătrânirii cerebrale.
- principala preocupare este
cercetarea-dezvoltarea în domeniul întârzierii
fenomenului îmbătrânirii, al prevenţiei,
cu focus pe îmbătrânirea cerebrală.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Abordarea predictivă, preventivă și personalizată a
pacientului geriatric în România

Ana Aslan Intl. Academy of Aging
- departamentul de cercetare ș8iniﬁcă al Fundației Ana Aslan Intl.

- a preluat, a redeﬁnit și a dezvoltat conceptul elaborat de Prof. Ana Aslan
ê
abordarea holistic-integrativă a fenomenului individual de îmbătrânire în
cadrul căreia, îmbătrânirea cerebrală ca factor major de risc într-o societate
modernă și consumptivă, constituie pilonul de referinţă.
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Ana Aslan International Academy of Aging
Brand european și internaţional

Principiile și valorile Fundaţiei Ana Aslan
International s-au constituit în
brandul Ana Aslan International Academy of Aging marcă de excelenţă în domeniul medicinei
longevităţii / prevenirii îmbătrânirii cerebrale, prin
identiﬁcarea din timp a factorilor de risc individual
şi personalizarea atitudinii în faţa fenomenului de
îmbătrânire, ireversibil de altfel.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Ana Aslan International Academy of Aging
Brand european și internaţional
marcă înregistrată şi protejată în România,
înregistrată la Oﬁciul de Stat pentru

•

Protecţia Invenţiilor şi Mărcilor
„OSIM” (Certiﬁcat nr. 53483/2001). Clasele
internaţionale de produse şi servicii pentru
care s-a înregistrat marca sunt: 10, 16, 35,
36, 41, 42 şi 44.
marcă înregistrată şi protejată în Thailanda,

•

pentru clasele 3 si 5 (nr. TM230458/2005,
TM250205/2006).
•

marcă înregistrată internaţional (Nr. 008287245 / 30.10.2011, Departamentul Mărci, Oﬁciul pentru
Armonizare în Cadrul Pieţei Interne). Clasele de produse şi servicii pentru care a fost înregistrată
marca sunt: RO-10, RO-16, RO-35, RO-36, RO-41, RO-42, RO-44.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Principiile Medicinei 3P

• Medicina 3P – o nouă ﬁlosoﬁe în asistenţa medicală
• Biotehnologii innovative pentru predicţia patologiilor
• Dezvoltarea prevenţiei la timp a acestor patologii
• Dezvoltarea terapiei personalizate

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Patologia este generată de interacţiunea factorilor genetici cu factorii de mediu

Modelul bio-psiho-social
Factori de mediu

Factori interni

•
vârsta, sexul, nivelul de educaţie
•
Factori genetici (polymorﬁsme etc.
•
Factori metabolici
•
Stres oxidativ, deﬁcienţe vitaminice etc.)
•
Inﬂamaţia, condiţiile imunitare,
endocrine, vasculare,
•
etc.

•
•
•
•
•

expunere chimică
stres familial și/sau social
infecţii
Traumatisme
etc.

Alterări subtile si cumulative
ale:
•
•

expresiei genelor
căilor metabolice

Susceptibilitatea la boală
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Ana Aslan International Foundation.

F Borrell-Carrió et al., 2004.
The Biopsychosocial Model 25
Years Later: Principles,
Practice, and Scientific Inquiry.
Annals of Family Medicine
2:576-582

Componentele esentiale ale Medicinei 3P sunt:
• protocol de screening populational,
• elaborare/implementare de noi markeri de diagnostic,
• preventia speciﬁc directionata a factorilor de risc pentru patologia varstei a III-a,
• elaborarea de scheme de tratament inalt personalizate,
• facilitarea adresabilitatii la medic si a implementarii normelor de ordin etic.

Rezultate scontate:
• cresterea substantiala a calitatii vietii varstnicului si a pacientului varstnic,

• asistarea medicala eﬁcienta la costuri reduse,
• un sistem de sanatate performant,
• reducerea poverii sociale a asistarii varstnicului bolnav cronic.
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Principiile Medicinei 3P
-

- ofera solutii adecvate problemelor generate de
bolile varstei a III-a.

-

Predictia in domeniul imbatranirii cerebrale
precoce, ca si cheie a unei imbatraniri sanatoase,

-

Abordarea terapeutica personalizata si
elaborarea de strategii de preventie de mare
eﬁcacitate

coordonatele capitale,
deopotriva ale imbatranirii
sanatoase si ale elaborarii unor
programe performante de
sanatate la varsta a III-a.
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Componenta PREDICTIVA
Sarcini/mijloace de actiune ale Medicinei PREDICTIVE
Dezvoltarea cercetarilor de diagnostic genomic si proteomic
• abordare inovativa
• pledoarie pentru sustinerea ﬁnanciara adecvata
• cresterea accesibilitatii la acest tip de investigatii
Dezvoltarea cercetarilor de diagnostic imagistic
• capabile sa completeze diagnosticul molecular
• imperative ca mai sus
Dezvoltarea cercetarilor privind valoarea predictiva a factorilor de mediu si stil de viata.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Componenta PERSONALIZARE promovata de Medicina 3P
Pentru asigurarea Tratamentului corect pentru Persoana in cauza, administrat la
Timpul potrivit!
Utilizeaza informatia privind trasaturile bio-medicale particulare ale pacientului dat:
•Genom,
•Starea sanatatii,
•Particularitati comportamentale,
•Date de mediu geograﬁc, familial si social,
•Statut socioeconomic si cultural,
•Altele
Medicina personalizata urmareste clasiﬁcarea in subpopulatii de pacienti, in functie
de susceptibilitatea la anumite boli sau in functie de raspunsul la tratament.
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

Ana Aslan International Academy of Aging
Brand European și internaţional
BRANDUL ANA ASLAN INTERNATIONAL ACADEMY OF AGING APLICĂ MEDICINA LONGEVITĂŢII
BAZATĂ PE DOVEZI ŞTIINŢIFICE
• Diagnosticul holistic-integrat, etapele lui şi algoritmii de tratament asimilează
permanent noutăţile din domeniul argumentării ştiinţiﬁce;
• Medicina longevităţii presupune transferul informaţiei ştiinţiﬁce în practica elaborării
de instrumente de evaluare performante, metode şi produse terapeutice sigure şi cu
acţiune de durată.
EVALUAREA ÎMBĂTRÂNIRII CEREBRALE – CHEIA UNEI ÎMBĂTRÂNIRI SĂNĂTOASE
• Evaluare cognitivă si neuro-psihologică.
• Evaluarea imagistică performantă
• Markeri biologici, moleculari, în scop diagnostic-preventiv
• Evaluare individuală-personalizată a factorilor de risc cerebral, incepând cu decada a 4a de vârstă
• Consilierea individuală a ﬁecărui beneﬁciar de servicii, pe termen scurt şi lung
• Reevaluarea, monitorizarea informaţiilor dobândite şi a factorilor individuali de risc.
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate ﬁ reprodusa, stocata sau transmisa in nici o forma
si prin nici un mijloc electronic, mecanic, fotograﬁc etc. fara permisiunea Fundatiei Ana Aslan International.

SITUAŢIA ACTUALĂ
«

Dacă în anii 70 România era pe locul 15 în
lume la primiri de turiști, iar turismul de

«

Pe de altă parte, dacă vorbim de domeniul
sănătăţii și a valoriﬁcării acestuia prin

sănătate avea un loc de prestigiu,

turism, investiţiile din domeniul sănătăţii,

privilegiat, mai ales în ceea ce privește

calitatea umană și profesională a

valoarea adaugată, astăzi suntem pe locuri

personalului, școala medicală românească,

deloc confortabile în clasamentele de

oportunităţile competitive existente ne fac

specialitate, iar în privinţa utilizării

conștienţi că suntem foarte aproape de

resurselor pentru sănătate, ne confruntăm

instalarea dinamicii necesare.

cu o o situaţie deloc plăcută: medicii pleacă,
pacienţii pleacă, resursele pleacă.

«

Deja există segmente care funcţionează
bine și foarte bine pentru pacienţii/turiștii
din România, cât și pentru cei din
străinătate.

PROGRAMUL
'’SĂNĂTATE și LONGEVITATE ÎN ROMÂNIA"
«

«

a.

Este un concept modern, integrat, pluri-disciplinar, care poate pune în evidenţă tot ce
este mai bun din punct de vedere al Medicinii celor 3 P și turismului de Sanatate
românesc:
1.

întârzierea procesului de îmbătrânire ﬁziologică

2.

prevenirea îmbătrânirii patologice

3.

tratamentul bolilor deja instalate

4

crearea de programe de sănătate personalizate si individualizate

Este bazat pe abordarea de tipul Medicinei 3 P (predictive, preventive si personalizate)
care să combine:

terapia geriatrică modernă
a.

factorii de cură naturali, balneo-climaterici

b.

elemente de wellness

c.

medicina alternativă

CUM VA FI REALIZAT ACEST CONCEPT?
«

PRIN:
A. Deﬁnirea corectă a grupurilor ţintă
B. Stabilirea obiectivelor speciﬁce ﬁecărui grup ţintă
C. Managementul “de caz” particularizat pentru ﬁecare pacient-client
D. Adaptarea și personalizarea conceptului pentru ﬁecare zonă

balneară sau centru medical care dorește să intre în proiect.

GRUPURILE ŢINTĂ & OBIECTIVELE SPECIFICE
«

În principiu există 2 grupuri mari (cu pachete de servicii generale,
ulterior personalizate):
1.

-45 ani si 45-65 aniPACIENTI-TURISTI - persoane intre 30
• la care se va pune accent pe importanta preventiei privind FACTORII DE RISC pentru
sanatate
• OBIECTIVUL - este de INTARZIERE a procesului de imbatranire ﬁziologica si PREVENIREA
imbatranirii patologice.

2.

PACIENTI peste 65 ani
• la care se urmareste prevenirea imbatranirii patologice si dezvoltarea conceptului de
''IMBATRANIRE SANATOASA , INDEPENDENTA, ACTIVA”.
• OBIECTIVUL - este de a oferi acestor pacienti-turisti SPATIU si TIMP de relaxare, calm,
armonie, liniste, dar si de a-si regasi dinamismul, increderea si seninatatea
• DE CE ?
Pentru ca odata cu imbatranirea, patologiile cronice sunt greu de suportat, ori aceste
servicii medicale pot ajuta mult atat pacientul in sine, cat si sistemul medical,prin
reducerea costurilor.

MANAGEMENTUL “DE CAZ” - diagnoza
I.

IDENTIFICAREA NEVOILOR, CERINŢELOR și AȘTEPTĂRILOR pe care le au
PACIENŢII-TURIȘTI în momentul în care vin în unitatea respectivă:
1. CHESTIONAR-STANDARDIZAT - care se aplică în cabinetul medical în prima zi de sejur
2.

EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE FIZICE și PSIHICE A PACIENTULUI
i. Se face obligatoriu de către medic – generalist / de famillie, sau de specialist geriatru /
de recuperare-reabilitare.
ii. Cuprinde:
i. Istorie Naturală de viaţă
ii. Bilanţ General de Sănătate
iii. EVALUARE GERIATRICĂ Multidimensională - cu efectuarea de teste minime de
evaluare geriatrică psiho-cognitivă
iv. Evaluarea Markerilor – atât Biologici (examene de laborator, inclusiv dozarea
radicalilor liberi) precum și Imagistici
v. Elaborarea unei “Riscograme” - care va sta la baza conduitei terapeutice
următoare ce va ﬁ aplicată pe perioada sejurului.

MANAGEMENTUL “DE CAZ” - soluţia
II. PERSONALIZAREA PACHETULUI DE SERVICII OFERIT – personalizarea va ﬁ
făcută pentru pacient, dar va ﬁ adaptată și pe speciﬁcul ﬁecărei unităţi în parte.
I. PREVENŢIE – Predicţie - în special pentru grupele 30-45 ani și 45-65 ani
Ø
Terapii complementare (acupunctură, reﬂexoterapie, ﬁtoterapie, apiterapie, etc)
Ø
Proceduri de spa-welness-relaxare
Ø
Kinetoterapie
Ø
Programe de slăbire, aqua-gym, detoxiﬁere
II. CURATIV - proceduri de recuperare și valoriﬁcare a factorilor terapeutici balneari.
III.PREVENTIV & CURATIV - Terapii pentru longevitate (inclusiv tratamente cu GEROVITAL și alte
produse originale românești, intervenţii dermato-cosmetice, recomandări de nutraceutice, etc.)

SERVICII COMPLEMENTARE
A. PROGRAME EDUCATIONALE
o I. EDUCATIE TERAPEUTICA
• cu scopul de a reduce/optimiza
schemele terapeutice
o II. EDUCATIE NUTRITIONALA
• terapii nutritionale
• diete personalizate
• regimuri bio
• regimuri de detoxiﬁere
o III. EDUCATIE FUNCTIONALA
• cu scopul de integrare in stilul de
viata a pacientului, a unora din
procedurile de tratament de care
au beneﬁciat in cadrul curelor

B. TERAPII OCUPATIONALE
o pentru pacientii care au nevoie de

recuperare si/sau reabilitare

EVALUAREA LA FINALUL SEJURULUI

«

PRIN EFECTUAREA BILANŢULUI DE FINAL – acesta va
include recomandări individualizate pentru perioada
următoare, până la revenirea pentru o nouă cură , după
6-12 luni (ideal la 6 luni)

Primele iniţiative concrete

Pași următori propuși:
pentru Programul ”Sănătate și Longevitate în România"
«

Este imperios necesară o promovare activă, permanentă pe
piaţa externă, cu recomandarea de a ﬁ utilizate "urmele"
prezenţei mai vechilor programe românești de acest tip

«

Această promovare se va face atât în mod direct de către
participanţii actuali și viitori în Program, precum și de Clusterul
”Sănătate România” - iniţiatorul (generatorul) de fapt și de
drept al programului ”Sănătate și longevitate în România”,
pilotat de Fundaţia Ana Aslan International

Pași următori propuși:

pentru Clusterul Medical Sănătate România
«

Promovarea Clusterului Medical Sănătate România și la nivel
internaţional
o 23-24 mai 2016 – participare la al VII-lea Forum organizat de ”Cluster

of Health, Wellness and Spa Tourism of Serbia”

ÎN CONCLUZIE:
q

Resursele naturale de care dispune ţara noastră, unele unice la nivel european
și chiar mondial pe de o parte și calitatea recunoscută a specialiștilor români
din domeniul serviciilor de sănătate pe de alta parte fac din turismul de
sănătate un domeniu care poate ﬁ cu usurinţă promovat pe plan internaţional,
constituind în același timp un puternic vector de imagine pentru România

q

Clusterul Medical Sănătate România poate și trebuie să constituie, prin
obiectivele ambiţioase propuse, liantul, elementul care să asigure integrarea
tuturor componentelor de expertiză deja existente, dar care funcţioneaza cel
mai adesea în mod individual, disparat – pentru scopul comun de a promova
cel mai înalt nivel de calitate în asistenţa medicală acordată pacienţilor din
România și din străinătate
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Vă mulţumesc pentru atenţie!
Prof. Univ. Dr. LUIZA SPIRU
lsaslan@brainaging.ro
www.anaaslanacademy.ro
www.brainaging.ro

