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a politicilor de sănătatea politicilor de sănătate
susțin prevenția ca prioritate zero

este calea către o societate mai prosperăeste calea către o societate mai prosperă
în acest sens, încă de la cele mai fragede vârste, în acest sens, încă de la cele mai fragede vârste, 

a politicilor de sănătate și cred că educațiaa politicilor de sănătate și cred că educația
Personal, susțin prevenția ca prioritate zero

ȘEFUL STATULUI ESTE MULȚUMIT DE FAPTUL CĂ TOT 
MAI MULȚI ROMÂNI CONȘTIENTIZEAZĂ IMPORTANȚA 
PREVENȚIEI, a stilului de viață sănătos și a informării corec-
te, fapt care îi responsabilizează  față de propria sănătate. Iar 
efortul autorităților trebuie să vină în completarea comporta-
mentelor populației: „Avem un consens declarativ – sănăta-
tea și educația sunt cruciale. Dar ceva lipsește, evident, până 
la a avea în realitate rezultate palpabile și constante în timp. 
Această dezbatere vine, așadar, într-un demers mai amplu pe 
care îl facem pentru ca în aceste două domenii să trecem de la 
bune intenții la strategii pe termen lung, de la acțiuni separate 
la politici coerente și măsuri sistematice, de la efecte de mo-
ment la un impact major pentru generațiile viitoare. Este deja 
larg cunoscut faptul că cele mai răspândite boli ale societății 
moderne pot fi  evitate prin prevenție”.

EDuCAțiA PEntRu sĂnĂtAtE tREBuiE sĂ fiE MAi 
Mult DECÂt o MAtERiE suPliMEntARĂ
ÎN OPINIA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NU EXISTĂ 
EDUCAȚIE FĂRĂ SĂNĂTATE ȘI INVERS, cele două fi ind 
puternic interconectate. Prin urmare, o atenție aparte ar trebui 
acordată educației și informării copiilor, pentru ca aceștia să 
deprindă de mici comportamente să-
nătoase. „De siguranța și de sănătatea 
copilului de astăzi depind sănătatea şi 
bunăstarea adultului, precum și dez-
voltarea societății de mâine. Educația 
pentru sănătate, realizată în cadrul 
formal al sistemului de învățământ, 
este o mare oportunitate. Este o primă 
cale prin care copiii pot afl a informații 
corecte despre diferite aspecte ale 
sănătății și începutul formării unor 
atitudini și deprinderi care vor avea 
efecte pentru sănătatea lor de-a lungul 
întregii vieți”, explică președintele Kla-
us Iohannis.

Școala are o mare responsabilita-
te, când vine vorba de educarea și in-
formarea tinerei generații despre be-

nefi ciile și importanța prevenției, mai 
ales pentru că o conduită preventivă 
se formează în timp, iar impactul este 
mai mare atunci când aceasta debu-
tează la o vârstă fragedă. Prin urmare, 
învățământul românesc are nevoie de 
o abordare integrată a conceptului de 
educație pentru sănătate, care trebuie să 
fi e mai mult decât o materie suplimen-
tară la clasă. Ea „presupune existența 
în fi ecare unitate de învățământ a unei 
ambianțe școlare ce inspiră curățenie, 
siguranță și igienă, implică asigurarea 
asistenței medico-sanitare de urgență 
în timpul programului, alocarea timpu-
lui și dotărilor necesare pentru educație 
fi zică și sport, existența personalului și 
activităților de consiliere psihopedago-
gică”, a adăugat șeful statului.

Populația și, în special, copiii sunt 
bombardați în fi ecare clipă cu fel de fel 
de informații, reclame și mesaje legate 
de stilul de viață sănătos, care nu sunt în-
totdeauna validate de specialiștii în do-
meniu. Astfel, tentațiile și amenințările 
la adresa sănătății sunt multiple, iar ele 
pot fi  combătute doar printr-o informare 
corectă. „Singurul fi ltru pe care copiii îl 
au este educația, principala lor protecție 
în fața riscurilor și incertitudinilor pre-
zentului”, a declarat președintele Româ-
niei. l

Mirabela Viaşu

Responsabilitatea fiecăruia dintre noi față de propria sănătate și îmbunătățirea prevenției, 
ca măsură prioritară a autorităților, se numără printre măsurile urgente care trebuie 

stimulate și implementate în România. În opinia președintelui României, Klaus iohannis, 
prevenția stă la baza rezolvării multor probleme din sistemul de sănătate românesc și, din 

acest motiv, ea trebuie să fie o prioritate pentru noi toți și, în special, pentru autorități. 

Klaus Iohannis, președintele României, cu ocazia dezbaterii „Educației pentru 
Sănătate”, organizată la sfârșitul lunii noiembrie de Administrația Prezidențială 
și moderată de Maria Vasilescu, publisherul revistei Politici de Sănătate, 
împreună cu Victor Olsavszky, șeful Biroului OMS pentru România.

sinGuRul 
filtRu PE CARE 
CoPiii Îl Au 
EstE EDuCAțiA, 
PRinCiPAlA loR 
PRotECțiE În 
fAțA RisCuRiloR 
și inCERtitu‑
DiniloR 
PREZEntului
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 „Educația pentru sănătate”
lui Dacian Cioloș susțin

Patru miniștri din guvernul

o PoPulAțiE MAi sĂnĂtoAsĂ tRĂiEștE MAi Mult
PROGRAMELE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI DE PRE-
VENIRE A BOLILOR FACILITEAZĂ ACCESUL PACIENŢI-
LOR la comportamente sănătoase și contribuie la reducerea 
riscului populației de a dezvolta boli cronice. Prin urmare, 
acestea ar trebui să se adreseze factorilor sociali determinanți 
pentru sănătate, care infl uențează comportamentele de risc 

modifi cabile, precum fumatul, obiceiurile alimentare nesă-
nătoase, lipsa de activitate fi zică, susține noul ministru al 
Sănătății. Astfel, printre obiectivele Ministerului Sănătății 
în acest sens se numără încurajarea schimbării comporta-
mentelor nesănătoase, prin acțiuni care să crească nivelul 
de educație și informare a populației cu privire la benefi -
ciile unui stil de viață sănătos. 

6  www.politicidesanatate.ro

CONF. UNIV. DR.
PAtRiCiu ACHiMAș‑CADARiu, 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

„Comunitățile needucate prezintă 
o prevalență mai mare de afecțiuni 
cronice decât omoloagele lor din medii 
informate. Exemple de stări cronice 
includ boli de inimă, cancer, boli 
respiratorii cronice, accident vascular 
cerebral și diabet. Accesul limitat la 
programele de promovare a sănătății 
și de prevenire a bolilor și la serviciile 
de asistență medicală contribuie la 
apariția problemelor de sănătate”, 
a explicat în cadrul dezbaterii conf. 
univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, 
ministrul Sănătății, adăugând că 
trebuie încurajată creșterea numărului 
de parcuri, trasee pentru biciclete, 
stabilirea unor zone în care să nu 
se fumeze, eliminarea produselor 
nesănătoase din automatele de 
alimente și scăderea prețului la 
alimentele sănătoase.

pe agenda Administrației Prezidențiale
Educația pentru sănătate –

Prima parte a dezbaterii a abordat legă-
tura dintre nivelul de educație și starea 
de sănătate a populației, participanții 
fi ind de acord că cele două concepte 
– „educație” și „sănătate” nu pot exis-
ta exclusiv, independent unul de al-
tul. Fiind două drepturi fundamentale 
ale populației, ele trebuie abordate cu 

aceeași intensitate, pentru a contribui 
la dezvoltarea unei societăți sănătoase.

Partea a doua a dezbaterii s-a axat 
pe necesitatea menținerii disciplinei 
„Educație pentru Sănătate” în progra-
ma școlară, având în vedere că, în anul 
școlar 2014/2015, doar 6% dintre elevi 
au avut acces la aceasta. Menționăm că 

disciplina „Educație pentru Sănătate” 
există ca materie opțională din 2004. 

Dezbaterea „Educație pentru sănăta-
te” nu ar fi  putut fi  posibilă fără implica-
rea și eforturile depuse de echipele celor 
două departamente ale Administrației 
Prezidențiale – Sănătate Publică și 
Educație și Cercetare. l

Dezbaterea „Educație pentru sănătate” a scos în evidență necesitatea intensificării 
eforturilor de educare și informare a populației cu privire la adoptarea unor 
comportamente sănătoase. totodată, experții în domeniul politicilor educaționale, 
factorii decizionali, reprezentanții autorităților, instituțiilor de învățământ, asociațiilor 
de părinți, elevilor, studenților și tinerilor au analizat și numărul mic de elevi care au 
optat în ultimul an școlar pentru disciplina opțională „Educație pentru sănătate”.

Fiecare individ trebuie să 
fi e conștient de importanța 
stării de sănătate și să fi e 
responsabil în fața bolii. Un 
cetăţean informat şi res-
ponsabil caută, evaluează 
și face uz de informații, 
înțelege semnifi cația stă-
rii de sănătate și efectele 
nocive ale diverselor noxe 
asupra propriului orga-
nism, se simte în măsură să 
facă alegeri în cunoștință 
de cauză, înțelege necesi-
tatea de a face modifi că-
rile necesare în stilul de 
viață pentru gestionarea 

problemelor apărute și își asumă responsabilitatea pentru 
sănătatea sa, iar un un copil bine educat şi îngrijit devine un 
adult sănătos, pregătit pentru o lume complexă şi compe-
titivă. Înțelegerea și conștientizarea importanței prevenției 
încă din copilărie, educația pentru sănătate şi adoptarea 
unor comportamente și a unui stil de viață sănătos vor avea, 
pe termen lung, un impact major asupra îmbunătățirii stă-
rii de sănătate și creșterii speranței de viață în România
Conf. univ. dr. Diana loreta Păun,
consilier de stat, Departamentul sănătate 
Publică al Administrației Prezidențiale.

În acest context, este 
important să identifi căm 
provocările întâmpinate 
până în prezent, precum 
și soluțiile cu privire 
la statutul disciplinei 
(acum, opţional, la 
decizia şcolii), programa 
acesteia şi pregătirea 
resursei umane implicate. 
Urmează ca acestea să 
fi e discutate din punct 
de vedere tehnic, de 
către specialiști din 
domeniu, pentru a 
găsi soluțiile care pot 
răspunde cel mai bine 
nevoilor societăţii româneşti. Dincolo de construirea unei 
baze solide pentru un nou cadru legislativ, dezbaterea 
națională pe tema educației, din care dezbaterea 
privind educaţia pentru sănătate a făcut parte, își 
propune să contribuie la conturarea unui consens social 
asupra viziunii pentru educație. În acest context, ne-
am bucurat să avem alături o paletă largă de actori 
ai instituţiilor statului, precum şi ai societăţii civile
ligia Deca, consilier de stat, Departamentul Educație 
și Cercetare al Administrației Prezidențiale.

Adrian Curaj, ministrul Educației şi Cercetării Ştiinţifi ce, conf. univ. dr. Patriciu

Achimaș-Cadariu, ministrul Sănătății, Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, și Elisabeta Lipă, ministrul

Tineretului şi Sportului, au fost de acord să colaboreze pentru a crește nivelul de

informare și educare a populației, cu scopul de a îmbunătăți starea de sănătate.



8  www.politicidesanatate.ro decembrie 2015  9

„ECHiliBRul În stAt E CA sĂnĂtAtEA În CoRP”
ACTUALA STRATEGIE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA ŞI PRO-
MOVAREA DREPTURILOR COPILULUI ŞI PLANUL OPERA-
ŢIONAL, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr 1113/ 2014, 
au ca principal obiectiv promovarea unui stil de viaţă sănătos 
în rândul adolescenţilor și, „conform prevederilor legislației 
naționale și internaționale, copilul are dreptul de a se bucura 
de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate avea”, și-a 
început discursul noul ministrul al Muncii. 

Deși eforturile de promovare a activităţii fi zice, menite să 
îmbunătăţească sănătatea, au fost intensifi cate de autorităţile 

din unele state membre ale Uniunii Europene în ultimii ani, 
inactivitatea fi zică rămâne la un nivel inacceptabil de ri-
dicat, a menționat noul ministru al Tineretului și Sportu-
lui, Elisabeta Lipă, care s-a arătat îngrijorată de faptul că 
60% din populația europeană nu a practicat niciodată sau 
a practicat foarte rar sport.

Dezbaterea „Educație pentru sănătate” a reunit factori de-
cizionali, reprezentanți ai elevilor, studenților și tinerilor, me-
dici, experți în zona politicilor educaționale și de sănătate și 
reprezentanți ai societății civile. l

Mirabela Viaşu

ClAuDiA‑AnA CostEA, MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ADRiAn CuRAJ,
MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ElisABEtA liPĂ,
MINISTRUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

„Majoritatea cetățenilor europeni nu se angajează sufi cient 
în activități fi zice, din păcate. Benefi ciile aduse fi ecăruia 
dintre noi prin activitatea fi zică, inclusiv activitatea sportivă 
regulată și alte exerciții de acest gen pe întreg parcursul 
vieții, sunt extrem de importante, atrăgând după sine un 
risc redus de boli cardiovasculare și de unele tipuri de cancer 
și diabet zaharat, îmbunătățirea sănătății și a structurii 
musculo-scheletice, controlul greutății, precum și efecte 
pozitive ale dezvoltării sănătății mintale și cognitive”

Și în opinia noului ministru al Educației, educația pentru 
sănătate la nivelul școlii reprezintă una dintre principalele 
căi de promovare a principiilor corecte privind diferitele 
aspecte ale sănătății. „Educația pentru sănătate vizează 
nu numai transmiterea către elevi a unui bagaj informativ 
corect, dar mai ales crearea unor comportamente 
individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund 
idealului educațional. Aici, un rol important îl are pregătirea 
profesorilor și perfecționarea lor pentru că evident că poți să 
ai o infrastructură perfectă, dar dacă nu ai emoția cadrului 
didactic, nu poți ajunge unde trebuie”, a declarat Adrian 
Curaj, ministrul Educației și Cercetării Științifi ce.

„În concepția mea, așa cum spunea Mihai Eminescu, 
«echilibrul în stat e ca sănătatea în corp». […] Sper ca 
această dezbatere, care reunește specialiști nu doar 
în domeniul sănătății, ci și din domeniul educației și 
psihologiei, să conducă la ceea ce copiii și-au dorit, și anume 
la crearea unei generații care să asigure viitorul acestei țări, 
iar din perspectiva Ministerului Muncii, la formarea unor 
tineri sănătoși atât din punct de vedere fi zic, cât și din punct 
de vedere mental”, a explicat Claudia-Ana Costea, ministrul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

POLITICI ROMÂNEȘTI

în ultimii 25 de ani
ministrul Sănătății cu numărul 24,

Conf. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu –

CONFORM CALCULELOR, CONF. UNIV. 
DR. PATRICIU ACHIMAȘ-CADARIU ARE 
39 DE ANI ȘI ESTE AL 24-LEA MINISTRU 
AL SĂNĂTĂȚII, nominalizat și validat în 
ultimii 25 de ani. A absolvit Liceul „Emil 
Racoviță” din Cluj-Napoca (1994), după care 
a urmat cursurile Facultății de Medicină din 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 
Cluj-Napoca (2000) și s-a specializat în obstetrică-ginecologie la 
aceeași universitate (2000 – 2005). A terminat studiile de mas-
terat în informatica medicinei și biostatistică (2001), iar în 
2006 a fi nalizat doctoratul în cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, obți nând, în același 
timp, o diplomă de studii complementare în oncologie ginecologică, 
managementul sistemului sanitar și colposcopie. 

A devenit medic primar la Institutul Oncologic „Prof. Dr. I 
Chiricuță” din Cluj-Napoca, în octombrie 2006. Din februa-
rie 2012, este directorul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I 
Chiricuță” din Cluj-Napoca, una dintre cele mai performante 
unități medicale de profi l din România.

În paralel cu activitatea sa medicală, acesta a urmat o carieră 
academică, devenind asistent universitar în 2004 și lector uni-

versitar în 2010. De asemenea, a predat, prin programul Erasmus, 
în 2009 și 2010, la Charité — Universitätsmedizin, cel mai mare 
spital universitar din Berlin, asociat cu Universitatea Humboldt 
și Freie Universität Berlin.

Conf. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu este benefi ciarul 
mai multor stagii de practică, sub coordonarea dr. Sanjeev 
Prashar în ginecologie clinică și uroginecologie (2001) și a 
dr. Pierre Martin-Hirsh în oncologie ginecologică clinică și 
colposcopie, ambele în Preston, Marea Britanie (2003). A fost 
specialist stagiar în oncoginecologie la Clinica dr. Horst Schmidt 
din Wiesbaden, Germania (mai – aug. 2007). De asemenea, a be-
nefi ciat de o bursă din partea Societății Europene de oncologie 
ginecologică pentru studii aprofundate în domeniu efectuate la 
Clinica dr. Horst Schmidt din Wiesbaden, Germania. l

Mirabela Viaşu

fost manager al institutului 
oncologic „Prof. dr. i. 
Chiricuță” din Cluj‑napoca, 
conf. univ. dr. Patriciu Achimaș‑
Cadariu este medic primar 
ginecolog, supraspecializat 
în ginecologie oncologică și 
chirurgie oncologică. A urmat 
un masterat în Advanced 
oncology la universitatea 
ulm din Germania, precum 
și diferite stagii de 
pregătire în München și 
Wiesbaden. De asemenea, 
este membru al Colegiului 
Regal al obstetricienilor 
și Ginecologilor din 
Marea Britanie.

CV
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cardului național de sănătate
2015 – anul implementării

DUPĂ MAI BINE DE ȘAPTE ANI, SIS-
TEMUL CARDULUI NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE A FOST IMPLEMENTAT 
ÎNCEPÂND CU 1 MAI 2015. Iar la un 
an de la demararea procesului de dis-
tribuire a cardului național de sănăta-
te (septembrie 2014), acesta a devenit 
unicul instrument de decontare și va-
lidare a serviciilor medicale, pentru 
toți românii asigurați, cu vârsta peste 
18 ani și cei care au card tipărit. Astfel, 
începând cu 1 septembrie, toți asigurații 
care au intrat în posesia cardurilor sau ale 
căror carduri se afl ă la casele de asigurări 
au acces la servicii medicale programate, 
decontate în sistem, doar în baza cardului 
de sănătate, iar cei care nu au card tipărit 
au acces la servicii medicale fără card.

Trebuie reamintit că introducerea 
cardului de sănătate de la 1 mai nu 
a fost deloc ușoară. Timp de câteva 
zile, medicii de familie și medicii 
din anumite spitale mari au acuzat blocarea sistemului 
și imposibilitatea acordării serviciilor medicale, dar și 
punerea inutilă a pacienților pe drumuri. De asemenea, 
sediile caselor județene de asigurări de sănătate au fost luate 
cu asalt de asigurații veniți să-și ridice cardurile. De cealaltă 
parte, reprezentanții CNAS au precizat că problemele apărute 
în utilizarea cardului nu au blocat sistemul și că a fost vorba 
doar de o întârziere în răspuns, având în vedere că sistemul era 
suprasolicitat. De atunci, sistemul a funcționat bine în mare 
parte, însă a fost și un număr semnifi cativ de zile în care a 
picat. Potrivit unui comunicat de presă, emis la începutul lu-
nii decembrie de Societatea Națională de Medicina de Familie 
(SNMF), sistemul nu a funcționat timp de aproximativ 20 de 
zile, cumulate.

Tot de la 1 mai, în cadrul Programului Național de Oncologie a 
fost implementat subprogramul de radioterapie, menit să creas-
că numărul de bolnavi tratați prin această metodă. Era mare 

tERAPiA fĂRĂ intERfERon, PEntRu
5.000 DE RoMÂni Cu HEPAtitĂ C, stADiul f4
LA JUMĂTATEA LUNII SEPTEMBRIE, REPREZENTANȚII CNAS, 
ALĂTURI DE CEI AI MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, au anunțat 
fi nalizarea contractelor cost-volum-rezultat, pentru introducerea 
gratuită a terapiei fără interferon și în România. Contractele au fost 
semnate la începutul lunii octombrie, iar primii pacienții au început 
să primească noul tratament din decembrie.

Negocierile pentru introducerea terapiei fără interferon, asemuită 
de experți internaționali ca importanță cu descoperirea penicilinei, 
au durat mai bine de trei luni. Timpul li s-a părut pacienților ca 
fi ind o eternitate, mai ales că noua terapie a fost anunțată la 
nivel mondial încă din ultima decadă a anului 2014. În cadrul 
procesului de negociere au avut loc 33 de şedinţe de negociere directă, 
iar convocările fi rmelor participante la negocieri s-au efectuat în 
acelaşi timp şi s-a utilizat acelaşi mod de transmitere a invitaţiei. 
Concret, negocierile s-au purtat simultan sau la cel mult una-două 
zile distanţă.

Contractele cost-volum-rezultat sunt o premieră pentru piața 
din România. Conform acestor documente, CNAS plătește doar 
tratamentul pacienţilor la care se obţine un rezultat terapeutic 
susținut. În cazul contractului pentru introducerea terapiei fără 
interferon, valabil un an compania care a câștigat negocierile suportă 
investigațiile necesare stabilirii stadiului bolii, precum și viremiile şi 
fi broscanul pentru stabilirea gradului de fi broză. În plus, compania 
susţine fi nanciar și un program de monitorizare a pacientului pentru 
a garanta rezultatul medical.

În ceea ce privește costurile, putem spune că România a reușit 
să obțină unul dintre cele mai mici prețuri din Europa 
pentru tratarea a 5.000 de români cu hepatită C, 
în stadiul F4. Suma nu a fost anunțată ofi cial, 
însă autoritățile garantează că este un preț 
mult mai bun decât cele obținute de alte 
țări europene. Neofi cial, sumele ar varia 
între 11.000 și 13.000 de euro, pentru o 
cură de tratament, per pacient.

nevoie de o astfel de inițativă, având 
în vedere că 75% din totatul românilor 
care ar avea nevoie de radioterapie nu 
au acces la acest tratament. Cel puțin 
așa susțin organizațiile internaționale 
de pacienți precum European Cancer 
Patient Coalition (ECPC). În plus, me-
dicii specialiști în oncologie confi rmă 
acuratețea informației.

Subprogramul de radioterapie și-a 
dovedit rapid efi ciența, având în vedere 
că în doar două luni de la implementare, 
numărul pacienților tratați, atât în sis-
temul public, cât și în cel privat, în cele 
aproximativ 28 de unități medicale afl ate 
în relație contractuală cu CNAS, a crescut 
de la 10% la 17%.

PEstE 120 DE DosARE PEntRu tRAtAMEntul
fĂRĂ intERfERon, DEPusE lA CnAs
123 DE DOSARE PENTRU ACCESUL LA TRATAMENTUL FĂRĂ 
INTERFERON AU FOST DEPUSE LA SEDIUL CNAS. Acestea au 
fost evaluate conform criteriilor de eligibilitate stabilite în protocolul 
terapeutic de comisia de experți pentru afecțiuni hepatice a CNAS, 
începând cu 25 noiembrie 2015. 

Până la jumătatea lunii noiembrie, au fost distribuite un număr 
de 2.720 de vouchere pentru investigaţii în cele 11 centre din 
ţară desemnate pentru evaluarea şi monitorizarea pacienţilor 
în vederea acordării tratamentului fără interferon. Perioada de 
valabilitate a investigaţiilor efectuate în baza acestor vouchere este 
de trei luni. Procesul de distribuire a voucherelor va continua. l

implementarea cardului național de sănătate și finalizarea contractelor cost‑volum‑rezultat, 
prin care 5.000 de români cu hepatită C, în stadiul f4, vor primi gratuit tratamentul 
fără interferon, care promite o rată de vindecare de peste 90%, sunt de departe cele 
mai importante realizări din acest an ale Casei naționale de Asigurări de sănătate.

români cu hepatită C, în stadiul F4. români cu hepatită C, în stadiul F4. 
Europa pentru tratarea a 5.000 de Europa pentru tratarea a 5.000 de 

unul dintre cele mai mici prețuri din unul dintre cele mai mici prețuri din 
spune că România a reușit să obțină spune că România a reușit să obțină 
În ceea ce privește costurile, putem

DE lA 1 MAi, 
În CADRul 
PRoGRAMului 
nAționAl DE 
onColoGiE A 
fost iMPlE‑
MEntAt suBPRo‑
GRA Mul DE 
RADiotERAPiE, 
MEnit sĂ 
CREAsCĂ 
nuMĂRul DE 
BolnAVi tRAtAți 
PRin ACEAstĂ 
MEtoDĂ.

CNAS

Dr. Vasile Ciurchea, 
președinte CnAs
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ale Ministerului Sănătății în 2015
Cele mai importante realizări

de o gravitate deosebită.de o gravitate deosebită.
Bucureşti, destinată tratării cazurilor Bucureşti, destinată tratării cazurilor 
Arşi de la Spitalul Clinic de Urgenţă Arşi de la Spitalul Clinic de Urgenţă 
Sănătăţii a inaugurat Unitatea de Sănătăţii a inaugurat Unitatea de 

La începutul lunii aprilie, ministrul

ANUL ACESTA, DUPĂ O PERIOADĂ DE CINCI ANI, A REÎN-
CEPUT PROCESUL DE REACTUALIZARE A PREȚULUI LA 
MEDICAMENTE. S-au stabilit două cataloage pentru calcularea 
prețurilor la medicamente, care au intrat în vigoare la începu-
tul lunii iulie: Catalogul Național Public, în care sunt incluse 
prețurile medicamentelor comercializate în unitățile far-
maceutice sau spitalicești care nu au relație contractuală cu 
CNAS și CANAMED – pentru medicamentele comercializate 
în sistemul de rambursare, pentru unitățile farmaceutice și 
spitalicești afl ate în relație contractuală cu CNAS. Măsura a 

fost primită cu reticență de toți actorii din industrie, inclusiv de 
pacienți, care au descoperit treptat că medicamentele nu s-au 
ieftinit, așa cum fuseseră anunțați inițial. Pe scurt, rezultatul 
reactualizării prețului la medicamente a fost următorul: o par-
te din produse s-au ieftinit, într-adevăr, prețul altora a stagnat, 
iar în cazul unora – prețul a crescut, ca urmare a reactualizării 
cursului euro.

O altă mare realizare este că, de la 1 octombrie 2015, salariile 
personalului medical au crescut cu 25%. Este adevărat, măsura 
a fost luată de reprezentanții Ministerului, împreună cu cei 

ai Guvernului, ca urmare a revoltei din ce în ce mai intense a 
personalului medical. Deși vorbim despre cea mai mare creștere 
salarială obținută în ultimii 25 de ani, mărirea salarială a fost și 
este în continuare considerată de mulți ca fi ind insufi cientă.

După ani de așteptare, în care specialiștii în oncologie din 
Timișoara au tot sperat demararea lucrărilor de construcție a 
unui Institut Oncologic Regional, dorința le-a fost îndeplinită 
anul acesta. Documentația tehnico-economică a fost avizată 
în luna august de Consiliul Interministerial de avizare lu-
crări publice de interes național și locuințe, la propunerea 
Ministerului Sănătății. Potrivit deciziei, fi nanțarea construcției 
va fi  asigurată din mai multe surse, inclusiv fonduri europene 
destinate construirii de clădiri verzi, iar unitatea va fi  amplasată 
la marginea orașului Timișoara, pe o suprafață de 5,5 hectare, 
afl ată în proprietatea Ministerului Sănătății, prin DSP Timiș.

Ministerul Sănătății a alocat anul acesta 244 milioane de lei 
pentru implementarea a două noi programe destinate îngrijirii 
pacienților gravi internați în spitalele de urgență, precum și pen-
tru continuarea celor cinci programe asemănătoare, lansate în 
2014. Noile inițiative sunt programe de chirurgie endovas-
culară și intervenții endoscopice digestive, care dispun de 
un buget total de aproximativ două milioane de lei. În cadrul 
programului de  Chirurgie Endovasculară Periferică (AP-EVA), 
Ministerul Sănătății asigură materiale consumabile necesare teh-
nicilor moderne de intervenții endovasculare care asigură rezol-
varea unor cazuri severe fără intervenție chirurgicală deschisă, cu 
rezultate superioare, în timp ce în Programul de intervenție en-
doscopică digestivă (AP-ENDO) sunt asigurate materialele con-
sumabile specifi ce intervențiilor endoscopice digestive  necesare 
pacienților cu hemoragii digestive superioare, ictere mecanice 
obstructive, neoplasme esofagiene sau alte tipuri de neoplas-
me ale tubului digestiv. De asemenea, începând din acest an, în 
aceste programe speciale numite acțiuni prioritare au fost incluse 
și 23 secții de neonatologie și de Terapie Intensivă Nou-Născuți 
din maternitățile de grad III. Cele cinci programe implementate 

anul trecut de către Ministerul Sănătății 
au dus la asigurarea asistenței medicale de 
urgență pentru peste 100.000 de pacienți 
critici și scăderea de la 13% la numai 5% 
a mortalității prin infarct miocardic acut.

La începutul lunii aprilie, ministrul 
Sănătăţii a inaugurat Unitatea de Arşi de 
la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, 
destinată tratării cazurilor de o gravitate 
deosebită. Clădirea exista încă din anul 
2012, însă până acum nu s-au găsit 
și dotările necesare. Din păcate, nici 
după lansare unitatea nu a putut fi  fo-
losită pentru tratarea răniților din in-
cendiul produs în clubul Colectiv, una 
dintre cele mai mari tragedii din ultimii 
ani. Motivul pentru care răniții nu au fost 
tratați în această unitate l-a reprezentat 
lipsa de personal de specialitate, a expli-
cat în cadrul unei conferințe de presă noul 
ministru al Sănătății, conf. dr. Patriciu 
Achimaș-Cadariu.

Tot în luna aprilie, Ministerul Sănătății 
a organizat prima ediție a ceremoniei de 
decernare a premiilor de „Excelență în 
Sănătate”, eveniment menit să spriji-
ne eforturile de recunoaștere a valorii 
profesioniștilor din sistemul medical ro-
mânesc.

O altă măsură importantă imple-
mentată anul acesta este constituirea 
unui registru național al asociațiilor 
de pacienți, în vederea participării în 
cadrul consiliilor de etică din spitalele 
publice a reprezentanților asociațiilor 
de pacienți/organizațiilor societății 
civile active în sectorul de sănătate. 
Realizat prin intermediul Compartimen-
tului de Integritate, proiectul urmărește 
stimularea implicării reprezentanților 
pacienților în procesele consultative și 
decizionale ce privesc serviciile de sănă-
tate. l

Actualizarea prețului la medicamente, creșterea salariilor personalului
medical cu 25%, implementarea a două noi programe pentru pacienții critici,
demararea construcției Institutului Oncologic din Timișoara, dar și realizarea

unui registru național al asociațiilor de pacienți și organizarea primei ceremonii
de decernare a premiilor de „Excelență în Sănătate” – acestea sunt cele mai

importante inițiative lansate și implementate de Ministerul Sănătății în 2015.

Ministerul Sănătății a alocat anul acesta 244 milioane de lei pentru 
implementarea a două noi programe destinate îngrijirii pacienților 

gravi internați în spitalele de urgență, precum și pentru continuarea 
celor cinci programe asemănătoare, lansate în 2014.

CElE CinCi 
PRoGRAME 
iMPlEMEntAtE 
Anul tRECut 
DE CĂtRE 
MinistERul 
sĂnĂtĂții 
Au Dus lA 
AsiGuRAREA 
AsistEnțEi 
MEDiCAlE 
DE uRGEnțĂ 
PEntRu PEstE 
100.000 DE 
PACiEnți CRitiCi 
și sCĂDEREA 
DE lA 13% lA 
nuMAi 5% A 
MoRtAlitĂții 
PRin infARCt 
MioCARDiC ACut.

MS
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structurale profunde în Sănătatestructurale profunde în Sănătate
de sănătate — cheia unei reforme de sănătate

implementarea strategiei naționale

se mărește la vârste tinere (sub 65 de ani).se mărește la vârste tinere (sub 65 de ani).
cancer este mai ridicată decât media UE, iar diferențacancer este mai ridicată decât media UE, iar diferența

trei ori mai ridicată. De asemenea, mortalitatea printrei ori mai ridicată. De asemenea, mortalitatea prin
mortalitatea prin boli cerebrovasculare este chiar demortalitatea prin boli cerebrovasculare este chiar de

de peste două ori mai mare față de media UE, iarde peste două ori mai mare față de media UE, iar
Românii au o mortalitate prin boli cardiovasculare

Conform rapoartelor internaționale, deși a făcut progrese, 
România nu stă deloc bine în ceea ce privește îmbunătățirea 
indicatorilor de sănătate. De ce ne mișcăm atât de încet?
Există, într-adevăr, diferențe importante între populația 
Uniunii Europene și populația României în ceea ce privește 
starea de sănătate, în detrimentul națiunii noastre, iar aceste 
diferențe le măsurăm în primul rând prin nivelul de morta-
litate. În sinteză, un român trăiește mai puțin față de media UE 
cu aproximativ șase ani, dacă este bărbat, și cu cinci ani, dacă 
este femeie. Cum primele două cauze de deces sunt bolile circu-
latorii și cancerele, care în România determină peste trei sferturi 
dintre decese, o analiză rapidă a modelelor de mortalitate prin 
aceste boli oferă, în parte, explicația diferențelor în starea de să-
nătate. Astfel, românii au o mortalitate prin boli cardiovasculare 
de peste două ori mai mare față de media UE, iar mortalitatea 
prin boli cerebrovasculare este chiar de trei ori mai ridicată. De 
asemenea, mortalitatea prin cancer este mai ridicată decât me-
dia UE, iar diferența se mărește la vârste tinere (sub 65 de ani). 
A doua parte a întrebării dumneavoastră este însă deosebit de 
interesantă, dar și de difi cilă. O primă explicație (și, totodată, 
una comodă) ar fi  aceea că populația României (similar altor 

Cu cât sistemul de sănătate va diversifi ca accesul echitabil la 
servicii preventive, cu atât cresc șansele de a întârzia apariția bolii 
sau de a obține o recuperare mai bună a persoanelor afectate. 

De câțiva ani, se încearcă reformarea sistemului de sănătate 
pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților, însă 
încrederea populației arată exact contrariul. Din ce în ce 
mai mulți români se tem să se trateze în spitalele din țară. 
Ce ne spune acest lucru despre sistemul de sănătate?
Aș spune că reformarea sistemului de sănătate se încearcă de 
câteva decenii, chiar. Acesta este un proces fi resc și se petrece 
— la dimensiuni diferite — în toate țările, deoarece nu există un 
model perfect de sistem de sănătate. Concomitent, populația 
îmbătrânește, amenințarea bolilor cronice crește, se di-
versifi că tehnologiile diagnostice și terapeutice și cresc 
și așteptările pacienților. În acest context, fi ecare stat în-
cearcă să asigure un echilibru cât mai bun între resursele 

țări din Europa Centrală și de Est) a avut 
tradițional o stare de sănătate mai precară, 
comparativ cu statele mai dezvoltate din 
Europa. Deci, am pornit mai de jos, iar 
drumul până la medie este astfel mai lung. 
Cu toate acestea, modelele de mortalitate 
din țări cu istorie asemănătoare nouă 
— Polonia, Slovacia, Ungaria — au 
înregistrat îmbunătățiri mai rapide și 
mai consistente. Alte explicații posibile 
ar putea fi  reprezentate de cantitatea și 
de calitatea serviciilor medicale curative 
pe care le oferă sistemul de sănătate, de 
accesul real al pacienților la aceste servicii, 
dar și de continuitatea serviciilor atât între 
nivelurile de asistență medicală, cât și 
între specialități. Pe termen mediu și lung 
însă, cele mai importante și mai efi cace 
sunt serviciile preventive — adoptarea de 
comportamente sănătoase — renunțarea 
la fumat, reducerea consumului de al-
cool, reducerea consumului de sare și de 
zahăr, creșterea consumului de fructe și 
de legume și creșterea activității fi zice pot 
să determine câștiguri foarte importan-
te în starea de sănătate a populației. La 
acestea trebuie adăugate intervenții 
de prevenție secundară: examene de 
screening populațional pentru identifi -
carea în stadii cât mai precoce a acelor 
boli potențial curabile, precum can-
cerul la sân, de col uterin sau de colon. 

disponibile pentru sănătate, nevoile 
populației și accesul la noile tehnologii.
În România însă, reforma sistemului de 
sănătate rămâne un subiect controversat. 
Punem, în general, multă emoție, dar 
puțină rigurozitate atunci când emitem 
judecăți de valoare despre sistemul de 
sănătate. De exemplu, nu am văzut pu-
blicată o evaluare sistematică a încrederii 
populației în sistemul de sănătate. Pe de o 
parte, aș spune că este fi resc ca aspectele 
nefavorabile să fi e mai prezente în mass-
media, comparativ cu cele favorabile. 
Este cunoscut faptul că veștile rele se 
răspândesc mai rapid decât cele bune. Pe 
de altă parte însă, consider că imaginea 
generală a sistemului de sănătate trebuie 
prezentată într-o manieră realistă. Să nu 
uităm, totuși, că sistemul de sănătate în-
seamnă circa 200.000 de profesioniști — 
medici și asistenți medicali — care merg 
în fi ecare zi la serviciu și se străduiesc, 
în măsura posibilului, să răspundă cât 

Prioritățile definite în programul de guvernare pentru a optimiza calitatea serviciilor și 
pentru a îmbunătăți indicatorii de sănătate sunt adecvate și tot ce rămâne de făcut este 
să fie puse în aplicare, consideră conf. univ. dr. florentina furtunescu, de la disciplina 
sănătate Publică și Management a universității de Medicină și farmacie (uMf) „Carol 
Davila”, București. Ar mai fi nevoie de o mai bună utilizare a instrumentelor și tehnicilor în 
fundamentarea deciziilor, de optimizarea sistemului informațional, de crearea de sisteme 
de monitorizare a stării de sănătate în relație cu principalii determinanți, de registre 
pentru bolile cronice, de analize de supraviețuire și de calitate a vieții pentru diferitele 
programe naționale de sănătate, precum și de evaluări ale tehnologiilor medicale.

AltE EXPliCAții 
PosiBilE AR 
PutEA fi 
REPREZEntAtE 
DE CAntitAtEA 
și DE CAlitAtEA 
sERViCiiloR 
MEDiCAlE 
CuRAtiVE PE 
CARE lE ofERĂ 
sistEMul DE 
sĂnĂtAtE, DE 
ACCEsul REAl Al 
PACiEnțiloR lA 
ACEstE sERViCii.

Conf. univ. dr.
florentina furtunescu, 
disciplina sănătate Publică
și Management,
uMf „Carol Davila”
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Este greu de dat un răspuns scurt la această întrebare. Cred că este necesară 
o analiză riguroasă atât a aspectelor care necesită noi reglementări, cât și 
a alternativelor fezabile de reglementare. Aș remarca faptul că, în dome-
niul sănătății, cadrul legislativ a fost destul de dinamic în ultimele două 
decenii și că este nevoie, pe de o parte, de continuitate, iar pe de altă 
parte, de monitorizarea gradului de implementare a reglementărilor. Cea 
mai importantă parte la o reglementare rămâne, până la urmă, rezultatul 
pe care aceasta îl produce. Sigur că este de dorit să avem legi bune, chiar 
perfecte, dar, în plus, este esențial ca legile existente să fi e aplicate sis-
tematic și să producă schimbările vizate de procesul de reglementare. 

POLITICI ROMÂNEȘTI POLITICI ROMÂNEȘTI

mai bine nevoilor multidimensionale ale unei populații marcate 
predilect de precaritatea traiului zilnic și cu puțină disponibili-
tate de a se ocupa de propria sănătate. Cred că este mult spus 
că românii se tem să se trateze în spitalele din țară. Aceste 
spitale gestionează circa 4–5 milioane de internări pe an.
Nu în ultimul rând, subscriu opiniei dumneavoastră că sunt 
lucruri care trebuie schimbate în sistemul de sănătate. Și unele 
dintre ele trebuie schimbate cu celeritate — aș menționa aici 
preocuparea pentru asigurarea echității în accesul la servicii 
(fi ecare cetățean asigurat trebuie să primească acele servicii de 
care are nevoie), diminuarea variațiilor de practică (indiferent în 
ce zonă sau la ce medic mă tratez, ar trebui să am aceleași șanse 
de a benefi cia de tratamentul adecvat), dar și o refl ectare mai 
corectă a costurilor (costurile reale ale serviciilor ar trebui eva-
luate). Să nu uităm, totuși, că sistemul de sănătate din România 
are cea mai scăzută fi nanțare pe cap de locuitor între statele UE.

foarte mulți profesioniști din sănătate consideră 
că una dintre cele mai mari probleme ale sistemului 
sanitar românesc este lipsa unei viziuni pe 
termen lung. sunteți de aceeași părere? 
Da, consider că o viziune pe termen cel puțin mediu este 
imperios necesară pentru asigurarea continuității în refor-
marea sistemului de sănătate. Progresele în materie de sănătate 
se obțin în timp, de aceea este foarte important să avem obiective 
clar defi nite, măsurabile și măsurate (prin evaluări sistematice). 
Aș menționa aici că în prezent avem avantajul de a benefi cia de 
un document strategic pe termen mediu — Strategia Națională de 
Sănătate până în anul 2020 — document deja asumat la nivel po-
litic, care reprezintă și o condiționalitate ex-ante pentru viitoarele 
programe de fi nanțare din fonduri europene. Cred că mobiliza-
rea pentru implementarea acestei strategii este cheia unei 
reforme structurale profunde în sistemul de sănătate, care 
poate avea ca rezultat atât îmbunătățirea indicatorilor stării 
de sănătate, cât și a satisfacției pacienților și profesioniștilor. 

În calitate de expert în sănătate publică și management 
sanitar, ce recomandări i‑ați face noului ministru al sănătății?
Cred că actualul program de guvernare refl ectă într-o măsură 
adecvată cele mai arzătoare priorități din sănătate. Accentul pus 
pe prevenție și pe îmbunătățirea continuă 
a calității la toate nivelurile asistenței me-
dicale răspunde la problemele semnalate 
de dumneavoastră anterior. De asemenea, 
este salutară preocuparea pentru redefi ni-
rea statutului personalului medical, prin 
stimularea componentei motivaționale 
intrinseci, în încercarea de menținere a 
resurselor umane în cadrul național. Acest 
subiect este deosebit de sensibil atât la 
nivel național, cât și în cadrul european și 
în relație cu SUA. Pe de o parte, este fi resc 
ca personalul medical, ca orice altă 

categorie profesională, să aibă liberta-
tea de a accede la o viață mai bună din 
punct de vedere profesional și material. 
Pe de altă parte, formarea resurselor uma-
ne în domeniul sănătății — și mă refer 
atât la medici, cât și la asistente medicale 
— necesită un interval foarte lung de timp 
(nu mai vorbim de resursele fi nanciare). 
Ca urmare, consider că dezvoltarea unei 
politici publice de acoperire adecvată cu 
resurse umane califi cate pe termen scurt, 
mediu și lung este prioritară și urgentă. 
Aceasta ar trebui să includă atât măsuri de 
menținere a profesioniștilor, prin contu-
rarea unui plan de carieră atractiv și prin 
fl exibilizarea modalităților de exercitare a 
profesiilor medicale cât și la planifi carea 
formării pe termen mediu și lung, luând 
în considerare caracteristicile migrației.
Nu în ultimul rând, readucerea pe 
agenda politică a asigurărilor pri-
vate de sănătate reprezintă o al-
ternativă viabilă de ameliorare a 
fi nanțării sistemului de sănătate. 
Rămâne de văzut care vor fi  măsurile 
concrete ce se vor adopta pentru înde-
plinirea obiectivelor menționate în pro-
gramul de guvernare și aș readuce aici în 
discuție Strategia Națională de Sănătate, 
care reprezintă un cadru generos pentru 
implementarea acestor obiective.l

Mirabela Viaşu

ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PREMIERULUI DACIAN CIOLOŞ 
SE VORBEŞTE DESPRE O NOUĂ LEGE A SĂNĂTĂŢII. CREDEŢI CĂ 
ESTE NEVOIE DE ELABORAREA UNEI NOI LEGI?

EstE sAlutARĂ 
PREoCuPAREA 
PEntRu 
REDEfiniREA 
stAtutului 
PERsonAlului 
MEDiCAl, PRin 
stiMulAREA 
CoMPonEntEi 
MotiVAționAlE 
intRinsECi, În 
ÎnCERCAREA DE 
MEnținERE A 
REsuRsEloR 
uMAnE În 
CADRul 
nAționAl.

optimă a copilului cu cancer“optimă a copilului cu cancer“
condiție esențială pentru integrareacondiție esențială pentru integrarea

„Intervenția pe termen lung – „Intervenția pe termen lung – 
Conferința națională

APROXIMATIV 5.000 DE COPII SUFERĂ DE CANCER ÎN RO-
MÂNIA, IAR ANUAL SUNT DIAGNOSTICAŢI APROAPE 500 DE 
CAZURI NOI. Cancerul este a doua cauză de deces în ţara noastră 
pentru segmentul de vârstă (4-15 ani). „Autorităţile abordează in-
sufi cient problematica şi nevoile copiilor bolnavi de cancer, iar 
situaţia în care se afl ă ei, în România, este una de risc. Atragem 
atenţia asupra numărului scăzut de servicii psihosociale adresate 
acestei categorii a populaţiei atât în perioada tratamentului, cât şi 
posttratament”, a declarat Olga Cridland, preşedinta Asociaţiei P.A.V.E.L.

Diversitatea tematicii abordate a avut ca scop crearea premiselor 
unei reţele de sprijin funcţionale la nivel naţional, prin care nevoile 
existente şi furnizarea de servicii să fi e permanent corelate şi actualizate. 
„Este extrem de important dacă putem să punem un diagnostic 
rapid sau mult mai rapid decât îl puneam până acum. Este extrem 
de important dacă oferim tratamente mult mai uşor suportabile 
de un copil decât de un adult. S-au introdus molecule noi în on-
cologie şi se vor mai introduce şi altele. Ne gândim şi încercăm să 
creionăm un subprogram în cadrul programului de oncologie dedicat 
Oncologiei Pediatrice. Este o prioritate să dezvoltăm aceste programe 
oncologice pentru a pleca mai puţini pacienţi şi pentru a-i scuti de 
cheltuieli suplimentare. Extrem de important 
este tot ceea ce înseamnă suport în această 
boală şi atunci sigur vom găsi soluţii şi pen-
tru psihoterapie, şi pentru kinetoterapie, şi 
chiar pentru a le face mai uşoară viaţa acestor 
copii în clinici”, a explicat dr. Vasile Ciurchea, 
preşedintele CNAS, cu ocazia evenimentu-
lui, subliniind importanţa înfi inţării unor noi 
centre de oncologie pediatrică. 

Despre modelul de succes al unei astfel de 
clinici a vorbit conf.univ. dr. Carmen Orban, 
managerul Institutului Clinic Fundeni (ICF): 

„Sunt optimistă pentru că toţi am început să 
învăţăm că, dacă tratăm cu Iubire, lucrurile 
se schimbă radical. Iubirea este energetică 
pentru a crea succes în viaţă şi dacă de acolo 
plecăm, veţi vedea că inclusiv actul medical 
devine mult mai bun şi cu un succes evident”.

Totodată, managerul ICF a subliniat 
importanța COMUNICĂRII în rezolvarea 

tuturor problemelor, pe de o parte comunicarea medicilor către au-
torităţi referitor la lipsurile, necesităţile şi neajunsurile cu care se 
confruntă şi, pe de altă parte, comunicarea şi consilierea părinţilor 
care au copii bolnavi de cancer. „La noi nu există secţie unde să nu 
existe asistenţă psihologică pentru orice pacient, dar importante, 
mai ales pentru copilul oncologic, sunt mediul familial, familia lui, 
părinţii. Dacă aceştia nu sunt susţinuţi de către alţi părinţi afl aţi în 
aceeaşi suferinţă şi de către psihologi, atunci avem o mare problemă”, 
a adăugat conf. Carmen Orban.

Abordarea multidisciplinară, o bună comunicare între 
specialiști, dezvoltarea reţelei de servicii acordate pacienţilor 
oncologici, consilierea familiei, dar şi a bolnavului, precum 
şi accesul la cele mai noi tratamente în cadrul unor centre de 
specialitate din România se înscriu pe agenda de priorităţi ale 
programelor dedicate copilului oncologic şi în 2016. 

Conferinţa a reunit 140 de specialişti şi personalităţi din domeniul 
asistenţei sociale şi al drepturilor copilului, medici şi asistente medicale 
din cele mai importante centre de oncologie, hematologie pediatrică 
din ţară, psihologi, educatori, pedagogi de spital şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor de pacienţi, lideri şi formatori de opinie, precum şi re-
prezentanţi ai autorităţilor centrale. l

Asociația „Primind Ajutor, Viața Este luminoasă!” (P.A.V.E.l.) 
— asociația părinților cu copii bolnavi de cancer — a organizat, 
în parteneriat cu Colegiul național al Asistenților sociali din 
România (CnAsR) și cu Revista Politici de sănătate, la București, 
cea de‑a patra Conferință națională dedicată problematicii 
cancerului la copii și tineri „intervenția pe termen lung – condiție 
esențială pentru integrarea optimă a copilului cu cancer!”.
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o prioritate a ANMDM pe 2016
Criteriile naționale de HtA,

2013: APP prin PN și PE › total 773 (PN= 195 și PE=578)
2014: APP prin PN și PE › total 1222 (PN= 401 și PE=821)
2015: APP prin PN și PE › total 1007 (PN= 311 și PE 696) -
situația până la 30.10.2015

ANALIZĂ COMPARATIVĂ A APP ( AUTORIZARI SI REÎNNOIRI )
EMISE DE AGENŢIE PRIN PN ŞI PE, ÎN ULTIMII ANI

n  Continuarea evaluării detaliate a documentelor stiintifi ce,  precum și ale calității 
produselor puse pe piață; 

n  Completarea Legii 95/2006 în ceea ce privește reglementarea publicitatii 
dispozitivelor medicale si stabilirea ulterioara de norme de evaluare;

n  prevenirea contrafacerii medicamentelor si dispozitivelor medicale;
n  scoaterea la concurs a posturilor vacante;
n  instruirea adecvată a personalului de specialitate;
n  continuarea și îmbunătățirea activității de evaluare a tehnologiilor medicale;
n  pregătirea sistemului național pentru implementarea actelor delegate privind 

codul unic pentru medicamente, aprobate de Comisia Europeană, în conformitate 
cu Directiva europeană privind medicamentele falsifi cate;

n  pregătirea legislației secundare care să asigure implementarea din 2016, la nivel 
național, a Regulamentului de studii clinice;

n  întărirea activității de farmacovigilență, menită să asigure, prin raportarea sporită 
de reacții adverse, cunoașterea cât mai aprofundată a raportului benefi ciu-risc 
pentru un medicament sau o clasă de medicamente;

n  stabilirea unei politici adecvate de intervenție a ANMDM pentru evitarea riscului 
de discontinuitate a aprovizionării pieței farma cu anumite medicamente.

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ALE ANMDM PENTRU 2016

activității de evaluare-autorizare.activității de evaluare-autorizare.
și implicit impactul acestor reglementări asuprași implicit impactul acestor reglementări asupra

normele impuse producătorilor de substanțe activenormele impuse producătorilor de substanțe active
care trebuie să le îndeplinească substanțele active,care trebuie să le îndeplinească substanțele active,

accentuată a legislației de profi l privind cerințele peaccentuată a legislației de profi l privind cerințele pe
Nu trebuie să omitem rigurozitatea din ce în ce mai

În total, câte medicamente au fost evaluate și câte 
dintre ele au fost recomandate pentru a fi  incluse pe 
lista de medicamente compensate și gratuite?
Din august 2014, au fost evaluate 182 de cereri de include-
re în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care benefi ciază 
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănă-
tate, precum şi denumirile comune internaţionale corespun-
zătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 
naţionale de sănătate. În urma acestor evaluări au rezultat 
patru modifi cări ale HG 720/2008 
de completare cu noi molecule.

Ați preluat conducerea AnMDM 
în urmă cu aproape două luni, 
însă ați condus din august 2014 
Departamentul de evaluare și 
autorizare al Agenției. Cum ați descrie 
procesul de evaluare și autorizare 
de medicamente din acești doi ani?

litat o abordare de ansamblu a celor 
două proceduri, asigurând integra-
rea datelor existente din PE și PN la 
nivel informațional, deci procesul, 
per ansamblu, a fost efi cientizat.
Cifrele (Caseta 1, n. red.) confi rmă tendinţa 
de scădere a numărului de autorizaţii de 
punere pe piaţă eliberate de ANMDM 
prin PN în ultimii ani. Acest lucru se poate 
explica prin reducerea capacităţii Agenţiei 
de procesare a documentaţiei din cauza 
scăderii numărului de specialişti angajaţi 
şi a fl uctuaţiei personalului, dar şi prin re-
lativa scădere a numărului de solicitări, în 
favoarea procedurilor europene (PE). Este 
un fapt absolut normal, România fi ind un 
stat membru UE cu o piaţă farmaceutică 
afl ată într-un continuu proces de armo-
nizare cu cerinţele europene. Și tocmai de 
aceea, nu trebuie să omitem rigurozitatea 
din ce în ce mai accentuată a legislației de 
profi l privind cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească substanțele active, normele 
impuse producătorilor de substanțe active 
și implicit impactul acestor reglementări 
asupra activității de evaluare-autorizare.

Ce îmbunătățiri credeți că ar trebui 
făcute la procesul de evaluare și 
autorizare a medicamentelor?
Aș începe din nou cu asigurarea unui 
număr adecvat de specialiști antrenați 
în activitatea de evaluare-autorizare, 
dar trebuie făcută o mențiune extrem 
de importantă: un bun evaluator se 
formează în 5-7 ani, nu mai devreme! 
Deci, încadrarea de specialiști trebuie 
obligatoriu dublată de un training adecvat.
Mai este un aspect, care nu ține numai 
de angajații ANMDM: în procedura 
de evaluare, în foarte multe situații se 
comunică cu solicitantul de APP, evalua-
torul formulând, când este cazul, anumite 
solicitări. Este adevărat că reglementările 
în vigoare prevăd ca termen-limită de 
răspuns un an, numai că, atunci când 
solicitantul de APP nu se angajează 
într-un răspuns rapid, care să permită 
încheierea procedurii într-un timp optim 
pentru ambele părți, se poate întâmpla 
(există multe situații de acest gen) ca 
prevederile legislative să se schimbe 
între timp, ceea ce, în mod evident, 
îngreunează activitatea de evaluare.

Când credeți că vom avea și noi criterii naționale de 
HtA, având în vedere că sistemul nostru e diferit și nu 
ne putem raporta tot timpul la niCE, HAs sau iQWiG? 
Este una dintre priorităţile noastre pentru anul viitor. Exis-
tă deja demersuri făcute pentru o analiză de identifi care de 
criterii aplicabile populaţiei din România şi nevoilor ei, care 
nu sunt întotdeauna similare cu ale altor state şi pentru com-
pletarea legislaţiei naţionale. Legislaţia în vigoare prevede 
posibilitatea aplicării unor criterii pe nevoile noastre în ceea 
ce privește prevederea din Ordinul 861/2014 legată de colec-
tarea de date reale, adică realizarea accesului imediat după 
ce un produs nou a fost autorizat sub forma unui studiu in 
conformitate cu metodologiile acceptate de ANMDM. Avem 
in vedere si varianta ca pacienţii noştri să aibă acces la 
acel medicament nou înainte de a aştepta evaluările de 
la HAS sau IQWiG şi astfel, deţinătorii de autorizaţii să 
poată demara studii după o metodologie pe care noi să o 
aprobăm împreună cu colegii de la Casă, astfel încât da-
tele rezultate din acele studii să fi e aplicabile evaluării HTA. 
Au fost deja organizate două întâlniri ale unui grup de lucru 
constituit în acest scop şi ale cărui obiective sunt  reprezen-
tate de stabilirea premiselor pentru crearea cadrului legal și 
a metodologiei privind includerea pacienţilor in studiu.  l

Mirabela ViaşuDesfăşurate conform prevederilor specifi ce referitoare la 
procedura naţională şi la procedurile europene (procedura de 
recunoaştere mutuală, procedura descentralizată, procedura 
de recunoaştere mutuală), autorizarea de punere pe piaţă şi 
activităţile conexe s-au realizat într-adevăr începând din august 
2014 în formula organizatorică reprezentată de Departamentul 
evaluare autorizare, care coordonează activitatea Departa-
mentelor Procedură naţională (PN) și Proceduri europene (PE), 
precum și pe cea a Departamentului logistic, informatică și 
gestionarea electronică a datelor. Această organizare a faci-

De la preluarea funcției 
de președinte al Agenției 
naționale a Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale (AnMDM), 
dr. nicolae fotin și echipa sa 
s‑au ocupat, printre altele și de 
finalizarea contestațiilor făcute 
la evaluările medicamentelor din 
2014 până în prezent. Au fost 
peste 50 de contestații depuse, 
iar analiza acestora va conduce 
la intrarea a aproximativ 10 
molecule noi pentru afecțiunile 
oncologice, neurologice, 
urologice, endocrinologice, 
hematologice și pentru diabetul 
zaharat pe lista aprobată de 
HG 720/2008 cu modificările 
și completările ulterioare. 

EXistĂ DEJA 
DEMERsuRi 
fĂCutE PEntRu 
o AnAliZĂ DE 
iDEntifiCARE 
DE CRitERii 
APliCABilE 
PoPulAțiEi 
Din RoMÂniA 
și nEVoiloR Ei, 
CARE nu sunt 
ÎntotDEAunA 
siMilARE Cu AlE 
AltoR stAtE 
și PEntRu 
CoMPlEtAREA 
lEGislAțiEi 
nAționAlE.
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VOCEA PACIENŢILOR

împotriva Parkinson ar putea fi  scoase
steluțele de pe medicamentele

În prezent, există o inconstanță în

și indiferența celor din jurși indiferența celor din jur
să înfrunte zi de zi discriminareasă înfrunte zi de zi discriminarea

neurodegenerativă, pacientul trebuieneurodegenerativă, pacientul trebuie
create de această afecţiune cronicăcreate de această afecţiune cronică

Pe lângă problemele de sănătate

producătoare sau de desfacereproducătoare sau de desfacere
farmaciilor, cât și din cea a fi rmelorfarmaciilor, cât și din cea a fi rmelor

bolnavii de Parkinson, atât din cauzabolnavii de Parkinson, atât din cauza
asigurarea medicamentelor pentru

În afară de aceste probleme legate 
de prescrierea medicamentelor, 
cu ce alte probleme se confruntă 
pacienții din România cu Parkinson? 
În prezent, există o inconstanță în asigu-
rarea medicamentelor pentru bolnavii de 
Parkinson, atât din cauza farmaciilor, cât și 
din cea a fi rmelor producătoare sau de des-
facere. Neasigurarea medicamentelor 
are efecte devastatoare pentru acești 
bolnavi, iar în cazul schimbării tra-
tamentului apare riscul neacceptării 
acestuia. Încă de la înfi ințarea Asociației 
AntiParkinson, am fost susținătorul creării 
unor stocuri de siguranță, idee acceptată în 
prezent și de Agenția Națională a Medica-
mentului, urmând să se realizeze cadrul legal al acestei inițiative.

Pacienții au acces la toate medicamentele 
și la toate tratamentele moderne?
Din păcate, bolnavii de Parkinson nu au acces la tratamentul cu 
Apamorfi nă, un medicament care te scoate din impas având 
un timp de reacție foarte scurt. Este o injecție care deblochează 
practic bolnavul de Parkinson sau calmează tremurul puternic 
necontrolat. Introducerea medicamentului este stopată la Agenția 
Națională a Medicamentului, unde normele interne cer acorda-
rea a 15 puncte la evaluarea produsului. Existentă rapoarte care 
ne arată că medicamentul este gratuit în Germania sau Anglia.

Ce măsuri ar trebui luate de autorități, urgent, pentru a 
îmbunătăți managementul pacienților cu boala Parkinson?
Este necesară creșterea importanței recuperării și 
menținerea tonusului bolnavilor de Parkinson prin 
îmbunătățirea bazelor din spitale. Se cunoaște că 
dansul, mișcările de balet contează în ameliorarea 
bolii. Reducând numărul de săli de kinetoterapie din spi-
tale, se lovește nu numai în bolnavii de Parkinson, ci și în 
alți bolnavi, îndeosebi în cei cu accidente vasculare.

Dvs. ați fost diagnosticat cu Parkinson acum 15 ani și sunteți 
un exemplu pentru românii afectați de această boală. Ce îi 
sfătuiți să facă pentru a‑și ține sub control afecțiunea?
Cu ceva vreme în urmă, eram confuz deoarece nu știam care este 
rolul meu pe acest pământ, de ce m-am îmbolnăvit și cum va fi  
viața mea. Făcând o evaluare a anilor dinainte de diagnos-
tic, dar în special a muncii depuse în Asociația de luptă 
împotriva bolii Parkinson – Asociația AntiParkinson, am 
realizat că ultima perioadă îmi place cel mai mult, roșesc 
când primesc o apreciere, îmi priește și sunt mândru că 
sunt eu. M-am împăcat cu boala și am realizat că destinul meu 
este să fi u alături de acești oameni atât de încercați de suferință. 
Le spun adesea că cel mai greu va fi  să se împace cu semenii 
lor care, atunci când îi văd că tremură sau sunt nesiguri și se 

Ce obstacole ați întâmpinat până 
acum în anularea steluțelor de pe 
medicamentele pentru Parkinson?
Nu am fost de acord din start cu 
introducerea steluțelor, deoarece 
acestea înseamnă drumuri în plus 
pentru bolnavii de Parkinson 
care se deplasează cu difi cultate. 
Principalul obstacol întâmpinat este 
dat de birocrația și pasarea răspunderii 
de la Ministerul Sănătății la Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS). În prezent, am încheiat un 
protocol cu Ministerul Sănătății de 
scoatere a acestor steluțe și avem și 
promisiunea fermă a directorului 
CNAS, pe care am primit-o la 
întâlnirea din decembrie cu pacienții, 
forurile de decizie și Președinția.

Vi s‑a explicat de ce aceste 
medicamente nu pot fi  date 
de medicii neurologi?
Singura explicație pe care am 
primit-o a fost că sunt medicamente 
foarte scumpe (500 de lei cutia de 
30 de bucăți, în cazul Azilact) și că 
pentru a nu dezechilibra bugetul 
trebuie o evidență exactă a acestora. 
Explicația a fost plauzibilă până la 
introducerea cardului de sănătate, 
în prezent factorii de decizie 
recunoscând că este pură birocrație.

sprijină de un pom, îi vor crede beți. 
În cadrul unei campanii desfăşurate în șase 
oraşe mari (Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, 
București, Constanța, Craiova), trecătorii 
au fost puşi în situaţia de a ajuta un „bol-
nav de Parkinson“ cu semne evidente 
de boală. Filmările arată că dintre cei 
aproape 5.000 de români expuşi me-
sajelor campaniei, doar 5% au întins o 
mână de ajutor, în timp ce aproape 6% 
au ignorat cu desăvârşire problemele 
bolnavului. O majoritate covârşitoare, 
de aproape 90% dintre trecători, a privit 
indiferentă situaţia şi a ales să îşi continue 
rutina zilnică, fapt care mărește povara 
bolii pentru un pacient cu Parkinson. Pe 
lângă problemele de sănătate create de 
această afecţiune cronică neurodegenera-
tivă, pacientul trebuie să înfrunte zi de zi 
discriminarea și indiferența celor din jur. 
Barometrul compasiunii românilor 
pentru bolnavii de Parkinson este de 
fapt o “radiografi e” bazată pe cifre şi 
imagini concrete a realităţii sociale 
cu care se confruntă bolnavii zi de 
zi. Asociaţia de Luptă împotriva Bolii 
Parkinson a organizat această serie de 
evenimente ca un semnal de alarmă pen-
tru întreaga societate. l Mirabela Viaşu

De mai mulți ani, pacienții cu Parkinson, reprezentați de Asociația AntiParkinson din România, 
se luptă pentru a ușura modalitatea de prescriere a rețetelor, întrucât procedura actuală 
este greoaie. Pe anumite medicamente sunt trei steluțe, ceea ce înseamnă că se dau doar 
cu aprobarea Casei naționale de Asigurări de sănătate (CnAs), după ce medicul neurolog a 
scris rețeta. Concret, pacienții sunt nevoiți să facă o serie de drumuri inutile de la medicul 
neurolog la casa de asigurări, apoi iar la medicul neurolog. Eforturile lor ar putea fi răsplătite în 
curând, având în vedere că autoritățile au promis recent că vor elimina steluțele respective.

președintele Asociației AntiParkinson din Româniapreședintele Asociației AntiParkinson din România
Interviu cu Dan Răican,

PRinCiPAlul 
oBstACol 
ÎntÂMPinAt 
EstE DAt DE 
BiRoCRAțiA 
și PAsAREA 
RĂsPunDERii DE 
lA MinistERul 
sĂnĂtĂții lA 
CAsA nAționAlĂ 
DE AsiGuRĂRi DE 
sĂnĂtAtE

Din PĂCAtE, 
BolnAVii DE 
PARKinson nu 
Au ACCEs lA 
tRAtAMEntul 
Cu APAMoRfinĂ, 
un MEDiCAMEnt 
CARE tE sCoAtE 
Din iMPAs AVÂnD 
un tiMP DE 
REACțiE foARtE 
sCuRt. EstE o 
inJECțiE CARE 
DEBloCHEAZĂ 
PRACtiC 
BolnAVul DE 
PARKinson 
sAu CAlMEAZĂ 
tREMuRul 
PutERniC 
nEContRolAt
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pentru rezidențiatul în țară
Tot mai mulți tineri optează

n  cei mai mulți candidați s-au 
înscris la București – 1.875, iar 
cei mai puțini, la Iași: 474;

n  cel mai mare punctaj a fost 
obținut la medicină – 947 la 
Craiova, foarte aproape de 
București – 943 de puncte, 
iar cel mai mic punctaj s-a 
înregistrat la farmacie, la 
Iași – 476 de puncte;

n  cea mai mare concurență 
per total s-a înregistrat la 
medicină dentară, dintre 
toate cele 3 domenii – în jur 
de 4 candidați pe loc; la Tîrgu 
Mureș s-a înregistrat cea mai 
mare concurență la medicină 
dentară – 6 candidați pe un loc;

n  concurența de la medicină 
s-a situat, în medie, între 
1,3 candidați pe loc și 2,16, 
în toate cele 6 orașe;

n  la farmacie, cea mai mare 
concurență a fost la 
Timișoara – 4 candidați pe 
loc, iar cea mai mică, la Cluj-
Napoca – 2,5 candidați/loc.

ÎN LOC DE CONCLUZII

Potrivit Ministerului Sănătății, 
numărul total de candidați 
înregistrați anul acesta pentru 
examenul de rezidențiat pe 
post și pe loc pentru domeniile 
medicină, medicină dentară și 
farmacie, a fost de 5.777, cu 
118 mai mulți decât în 2014. 
Aceștia au concurat pe cele 
3.809 locuri și posturi scoase la 
concurs pentru toate cele trei 
domenii. Defalcat, la medicină au 
fost peste 4.300 de candidați, 
care au luptat pentru unul dintre 
cele 3.388 de locuri și posturi 
disponibile; la medicină dentară 
a fost cea mai mare concurență 
– 4 candidați pe loc, fi ind în total 
1.066 de absolvenți și 263 de 
locuri și posturi, în timp ce la 
farmacie au fost 2,7 candidați pe 
loc – 409 înscriși și 152 de locuri 
și posturi scoase la concurs.
La fel ca în anii trecuți, concursul 
s-a desfășurat descentralizat, 
în șase centre universitare: 
București, Cluj-Napoca, Craiova, 
Iași, Tîrgu Mureș și Timișoara. 
Le dorim succes tinerilor medici 
în cariera lor și în domeniul ales 
pentru a profesa! 

florina Badea

numărul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie care aleg să‑și 
continue pregătirea profesională în sistemul de sănătate din România crește de la 
an la an. Este drept, nu se observă o creștere substanțială și sunt destui cei care 

pleacă să‑și facă rezidențiatul în străinătate, dar faptul că numărul celor care rămân 
în țară este tot mai mare arată că tinerii medici, medici dentiști și farmaciști nu 

și‑au pierdut încrederea în sistemul și în învățământul sanitar românești.

BuCuREști
La Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” din București s-au înscris 
1.875 de candidați pentru ocuparea a 958 de 
locuri, cu 100 mai puțini față de anul trecut. 
Din totalul celor 1.875 de candidați, 1.520 
s-au înscris la medicină, 211 la medicină 
dentară și 144 la farmacie. Punctajul 
maxim a fost obținut la medicină – 943 
de puncte, iar punctajul minim cu care 
s-a promovat a fost la farmacie – 528. 

iAși
Reprezentanții UMF Iași au precizat 
că cei mai mulți candidați pe un loc 
s-au înregistrat la medicină dentară. 
Concurența a fost asemănătoare 
cu cea de anul trecut, la medicină 
au fost 1,3 candidați pe un loc, la 
medicină dentară au fost 5 pe un 
loc și la farmacie, 2,2 pe loc. 
Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 
pentru județul Iași au fost distribuite 

474 de locuri, din care 380 au fost la medicină, 58 la medicină dentară şi 36 
la farmacie. Punctajul maxim a fost obținut la medicină – 939 de puncte, iar 
punctajul minim cu care s-a promovat a fost la farmacie – cu 476 de puncte. 

tiMișoARA
694 de candidați au susținut concursul de 
intrare în rezidențiat de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 
din Timișoara, în domeniile medicină – 
523, medicină dentară – 140 și farmacie 
– 31. Au fost disponibile 405 locuri, dintre 
care 362 la medicină, 35 la medicină 
dentară și 8 la farmacie. Cel mai mare 
punctaj a fost obținut la medicină – 936 
de puncte, iar cel mai mic punctaj de pro-
movare a fost la farmacie – 480 de puncte. CRAioVA

La Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Craiova s-au înscris 587 de candidați, 
dintre care 486 au optat pentru medicină, 
pe cele 224 de locuri scoase la concurs. 
Cel mai mare punctaj a fost 9,47 pentru 
medicină, iar cel mai mic a fost 5,68. 
Pentru medicină dentară au fost 34 de 
locuri și 70 de candidați înscriși, punctajul 
maxim fi ind 8,41, iar cel minim, 5,04. 
La farmacie au fost 31 de candidați pe 9 
locuri, punctajul maxim de promovare 
fi ind 8,24, iar cel minim a fost 4,94. 

tÎRGu MuREș
Rectorul Universității de Medicină și 
Farmacie din Tîrgu Mureș, prof. univ. 
dr. Leonard Azamfi rei, a declarat, într-o 
conferință de presă: „Anul acesta, am 
avut 567 de candidați înscriși, o creștere 
cu 10% față de anul anterior, dintre care 
410 la medicină generală, 124 la medicină 
dentară și 33 la farmacie. La medicină, 
cel mai mare punctaj a fost de 914 puncte, 
la medicină dentară de 890 de puncte, 
iar la farmacie, 846 de puncte”. Cel mai 
mic punctaj de promovare s-a obținut la 
farmacie – 507 puncte. 

CluJ‑nAPoCA
La Cluj s-au înscris 918 candidați, după 
cum urmează: medicină – 681, medicină 
dentară – 169, farmacie – 68. Situația 
posturilor scoase la concurs: 588 de 
locuri, din care 509 la medicină, 52 la 
medicină dentară și 27 la farmacie; 
97 posturi, din care 96 la medicină 
și 1 la farmacie. Media punctajelor 
maxime pe cele trei domenii a fost în 
jur de 920, în timp ce punctajul minim 
cu care s-a promovat examenul a 
fost și el asemănător – în jur de 550, 
la fi ecare dintre cele trei domenii. 
„Numărul persoanelor înscrise la 
examenul de rezidențiat este mai 
mare decât cel din anul trecut în mod 
fi resc, având mai mulți absolvenți și 
specializări, comparativ cu penultima 
ediție. Nivelul de pregătire al 
concurenților a fost foarte bun, este vorba 
de o promoție valoroasă a Facultății de 
Medicină din Cluj, cu numeroase vârfuri 
evidențiate pe parcursul școlarității, 

atât datorită rezultatelor profesionale, 
cât și numeroaselor rezultate în 
activitatea de cercetare. Aș spune că 
este vorba de niște rezultate așteptate, 
având în vedere traseul profesional 
al acestei generații de absolvenți ai 
facultății noastre”, ne-a declarat prof. 
univ. dr. Anca Dana Buzoianu, decanul 
Facultății de Medicină a UMF „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca. În ceea 
ce privește potențiale modifi cări la 
modul de organizare a concursului de 
rezidențiat la nivel național, aceasta 
consideră „că ar fi  benefi că organizarea 
examenului de rezidențiat doar de către 
universitățile de medicină și farmacie, 
fără implicarea ministerului”.
La rândul său, decanul Facultății 
de Farmacie a UMF Cluj-Napoca, 
prof. univ. dr. Gianina Crișa, ne-a 
explicat că „în ultimii ani a crescut 
interesul absolvenților de farmacie 
pentru rezidențiat, astfel că numărul 
candidaților a crescut, fi ind relativ 

constant în ultimii doi ani (72 în 2014; 
68 în 2015). Candidații la examenul de 
rezidențiat sunt foarte bine pregătiți, 
iar punctajele primilor clasați sunt 
destul de mari (914 în 2014; 917 în 
2015). În ceea ce privește organizarea 
examenului de rezidențiat, cred că 
în primul rând ar trebui modifi cată 
tematica și bibliografi a, care nu mai sunt 
de actualitate, și poate pentru farmacie 
ar trebui introduse și specializări noi, în 
acord cu evoluția profesiei de farmacist”.

Rezidențiat 2015
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la protejarea sănătății publice
farmacovigilența, știința care contribuie 

FARMACOVIGILENŢA, DEFINITĂ DE ORGANIZAŢIA MONDI-
ALĂ A SĂNĂTĂŢII ca „ştiinţa şi activităţile desfăşurate referitoare 
la depistarea, evaluarea, înţelegerea şi prevenirea apariţiei de efec-
te adverse sau a oricăror altor probleme privind medicamentele”, 
are ca principale obiective prevenirea apariţiei la om a unor efecte 
nocive din cauza reacţiilor adverse şi promovarea utilizării medi-
camentelor în condiţii de siguranţă şi efi cacitate. 

Conceptul de monitorizare a siguranţei medicamentelor 
de uz uman şi, practic, farmacovigilenţa ca ştiinţă au debutat 
odată cu „tragedia talidomidei”, din anii 1961-1962. După publi-
carea observaţiilor medicului australian W. McBride referitoare la 
suspiciunea unei asocieri între cazurile de malformații congenitale 
grave și utilizarea talidomidei în sarcină, în revista „The Lancet” 
(1961), autoritățile de reglementare au stabilit sisteme de monito-
rizare a siguranței medicamentelor de uz uman pentru a preveni 
astfel de tragedii și a detecta riscurile asociate. Farmacovigilența a 
evoluat de-a lungul timpului, ajungându-se la modifi cări  ale legis-
laţiei europene de farmacovigilenţă (Directiva 2010/84/UE, Regula-
mentul UE nr. 1235/2010, Regulamentul UE de punere în aplicare 
nr. 520/2012 privind efectuarea activităţilor de farmacovigilenţă). 
Noua legislaţie, în vigoare la nivel european din iulie 2012, 
are ca principal scop reducerea numărului de reacţii adverse 
în Uniunea Europeană printr-o mai bună colectare a datelor 
despre medicamente şi siguranţa lor, printr-o evaluare rapidă 
şi consistentă a aspectelor legate de siguranţa medicamentelor, 
acţiuni de reglementare efi ciente în scopul asigurării siguranţei şi 
efi cacităţii medicamentelor, implicarea pacienţilor prin facilitarea 
raportării de reacţii adverse, creşterea nivelului de transparenţă şi 
asigurarea unei comunicări optime. 

Colectarea, gestionarea şi evaluarea 
reacţiilor adverse, în cadrul activităţii de 
farmacovigilenţă, constituie unul dintre 
factorii principali în stabilirea profi lului de 
siguranţă a medicamentului, atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel european. Un sistem 
de farmacovigilenţă efi cient contribuie 
la protejarea sănătăţii pacienţilor, a să-
nătăţii publice, la creşterea încrederii 
în sistemul de sănătate şi a aderenţei la 
tratament. 

Profi lul de siguranţă al medicamentului 
se stabileşte pe întreg parcursul existenţial 
al produsului, atât înainte de autorizarea 
pentru punerea pe piață, prin cuantifi carea 
riscurilor, cât și după punerea pe piață, prin 
monitorizarea siguranței medicamentelor. 

Monitorizarea profi lului de siguranţă se realizează prin colectarea 
permanentă a reacţiilor adverse, prin detectarea şi managemen-
tul semnalelor de siguranţă, prin evaluarea rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranţa, prin evaluarea studiilor de siguranţă 
post-autorizare.

Necesitatea monitorizării profi lului de siguranţă în pe-
rioada post-autorizare se datorează faptului că informaţiile 
obţinute până la momentul autorizării pentru punerea pe 
piaţă a unui medicament sunt limitate, fi ind necesare date 
despre utilizarea acestor medicamente „în viaţa reală”. Este 
recunoscută posibilitatea apariţiei unor reacţii adverse care nu au 
fost detectate în etapa de dezvoltare întrucât, odată puse pe piaţă 
medicamentele, sunt utilizate de un număr mare de persoane, care 
pot prezenta diferite afecţiuni medicale, se pot afl a în tratament şi 
cu alte medicamente, acestea constituind condiţii diferite de cele 
din perioada de desfăşurare a studiilor clinice, impunându-se astfel 
necesitatea monitorizării continue a siguranţei şi efi cacităţii, prin 
activităţile de farmacovigilenţă. 

REACțiilE ADVERsE, A 5‑A CAuZĂ DE MoRtAlitAtE 
intRAsPitAliCEAsCĂ
RAPORTAREA REACŢIILOR ADVERSE REPREZINTĂ O COM-
PONENTĂ FUNDAMENTALĂ A SISTEMULUI DE FARMACO-
VIGILENŢĂ, prin potenţialul de completare, dar şi de descoperire 
a unor informaţii referitoare la riscuri, ajutând astfel autorităţile 
competente să ia cele mai bune decizii şi măsuri pentru protejarea 
sănătăţii pacienţilor. 

Se estimează că reacţiile adverse reprezintă a 5-a cauză de 
mortalitate intraspitalicească şi că 5% din totalul spitalizărilor se 
datorează apariţiei reacţiilor adverse. Însă numai 10 – 25 % din 
reacţiile adverse apărute la medicamente sunt raportate, subrapor-

tarea rămânând în continuare o problemă 
pentru care se încearcă găsirea de soluţii. 

Noile reglementări europene în do-
meniul farmacovigilenţei vizează îm-
bunătăţirea sistemului de raportare şi 
colectarea reacţiilor adverse. 

Raportarea spontană a reacţiilor adverse 
este o metodă simplă de colectare a infor-
maţiilor privind siguranţa medicamentelor 
care se realizează prin completarea unui 
formular special, pus la dispoziţie de auto-
rităţile competente în domeniul sanitar, în 
România – Agenţia Naţională a Medicamen-
tului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). 
Pe site-ul ANMDM (www.anm.ro) există 
o secţiune dedicată raportării reacţiilor 
adverse, Raportează o reacţie adversă, cu 
formulare de raportare diferite, pentru 
profesioniştii din domeniul sănătăţii şi 
pentru pacienţi/consumatori. Pentru 
o mai bună înţelegere de către pacienţi a 
noțiunilor specifi ce acestui domeniu, dar şi 
pentru facilitarea raportării reacţiilor adver-
se suspectate, la secţiunea Raportează o re-
acţie adversă poate fi  accesat un document 
care conţine informaţii privind raportarea 
reacţiilor adverse la medicamente. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii de 
raportare spontană a reacţiilor adverse 
suspectate la medicamente, ANMDM în-
curajează profesioniştii din sănătate şi 
pacienţii să raporteze reacţiile adverse, 
stimulează profesioniştii din sănătate 
prin acordarea de credite EMC şi EFC în 
acest scop și organizează întâlniri periodi-
ce cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi 
pe tema farmacovigilenţei. De asemenea, 
ANMDM îşi propune continuarea activită-
ţilor de stimulare a raportării de reacţii ad-
verse prin îmbunătăţirea modalităţilor de 
raportare, accesul rapid şi facil la informa-
ţiile despre medicamente şi utilizarea lor și 
încurajarea comunicării între profesioniştii 
din sănătate şi pacienți. l

În stabilirea tratamentului medicamentos, pe lângă efectele benefice trebuie să se 
țină cont și de potențialele efecte nocive sau, mai precis, de reacțiile adverse. Pentru a 
preveni și a reduce riscul de apariție a reacțiilor adverse la medicamente, sunt necesare 
mecanisme de evaluare și monitorizare a siguranței acestora, farmacovigilența constituind 
un element important atât al practicii medicale, cât și al programelor de sănătate publică.

ColECtAREA, 
GEstionAREA 
și EVAluAREA 
REACțiiloR 
ADVERsE, 
În CADRul 
ACtiVitĂții DE 
fARMACoVi‑
GilEnțĂ, 
ConstituiE 
unul DintRE 
fACtoRii 
PRinCiPAli În 
stABiliREA 
PRofilului DE 
siGuRAnțĂ 
A MEDiCA‑
MEntului

sE EstiMEAZĂ 
CĂ REACțiilE 
ADVERsE 
REPREZintĂ A 
5‑A CAuZĂ DE 
MoRtAlitAtE 
intRAsPitAli‑
CEAsCĂ și CĂ 
5% Din totAlul 
sPitAliZĂRiloR 
sE DAtoREAZĂ 
APARițiEi 
REACțiiloR 
ADVERsE.

se încearcă găsirea de soluţii.se încearcă găsirea de soluţii.
continuare o problemă pentru carecontinuare o problemă pentru care

raportate, subraportarea rămânând înraportate, subraportarea rămânând în
apărute la medicamente suntapărute la medicamente sunt

Numai 10 – 25 % din reacţiile adverse

Dr. Nicolae Fotin, 
președinte ANMDM
Dr. Roxana Stroe,
șef Serviciu 
farmacovigilență
și managementul
riscului, ANMDM

ANMDM
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Sănătății din Republica Moldova
prioritatea numărul 1 a ministrului 

salarizarea personalului, sectoriale în PIB în anul 2010, comparativ cu anul 2009, şi cu 
mici devieri până în anul 2014, în pofi da creşterii constante a 
cheltuielilor publice sectoriale, se explică prin rata de creştere 
mai mare a PIB-ului în anul 2010 (+18,9%), comparativ cu 
rata de creştere a cheltuielilor publice sectoriale (+3,89%). 
Avem unele probleme cu asigurarea unui număr sufi cient 
de personal medical, distribuirea uniformă geografi că, atra-
gerea și retenția personalului medical în sistemul sănătății, 
salarizarea și motivarea, de asemenea migrația lucrătorilor 
medicali. Pentru soluționarea acestora avem elaborată 
Strategia de dezvoltare a resurselor umane din Sănătate 
pe anii 2016-2025, care urmează să fi e aprobată de guvern. 
Acest document stabilește clar direcțiile prioritare de 
intervenție și obiectivele pe termene scurt, mediu și lung 
pentru asigurarea dezvoltării continue a resurselor umane 
din sistemul sănătății. Astfel, dorim îmbunătățirea procesu-
lui de guvernare a resurselor umane din sănătate, generarea 
adecvată, calitativă și cantitativă, a personalului medical 
în conformitate cu necesitățile sistemului sănătății, imple-
mentarea managementului modern al personalului la nivel 
de instituții medicale, asigurarea fi nanțării durabile pentru 
formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din 
Sănătate, elaborarea și implementarea mecanismelor efi cien-
te de retenție și gestionare efi cientă a mobilității personalului 
medical. Iar rezultatul este asigurarea funcționării efi ciente 
a sistemului de sănătate prin personal medical sufi cient, la 
locul cuvenit, cu salarii decente, cunoștințe necesare pen-
tru acordarea asistenței medicale de calitate populației.
Pentru susținerea instituţiilor medico-sanitare din ţară 
în procesul de furnizare a serviciilor, sunt trasate câteva 
direcţii în vederea îmbunătăţirii calităţii și siguranței 
asistenței medicale, precum standardizarea actului me-
dical, implementarea mecanismelor moderne de control 
al calităţii serviciilor medicale, dezvoltarea sistemului 
instituţional de management al calităţii, fortifi carea poten-
ţialului tehnico-material din sistemul de sănătate și altele.  

Aveți în plan și soluții de creștere 
a veniturilor personalului medical?
Actualul sistem de salarizare este adaptat diferitelor 
spectre de servicii medicale dezvoltate în Republica 
Moldova și diferitelor tipuri de personal medical, ține 
cont de experiența de muncă și de categoriile de cali-
fi care, de asemenea prevede un spectru de coefi cienți 
de multiplicare, care sunt aplicați la salariul de bază.
În același timp, acest mecanism permite o discrepanță 
majoră între salariul unui specialist cu experiență 
față de unul tânăr (în defavoarea ultimului) – ceea 
ce demotivează absolvenții de a se angaja în siste-
mul sănătății și de a se menține acolo. De asemenea, 
acordarea categoriilor de califi care și plata pentru 
deținerea lor nu este corelată cu performanța la locul 
de lucru și nu motivează pentru performanță.

Ați identifi cat cele trei mari 
categorii de probleme cu care se 
confruntă sistemul sanitar din 
Republica Moldova – fi nanțarea 
sistemului, resurse umane din 
sănătate și calitatea serviciilor. 
Ce măsuri aveți în vedere pentru 
a rezolva aceste probleme?
Ponderea bugetului sectorial din buge-
tul public naţional a crescut în ultimul 
deceniu de la 8,9% în 2000 la 12,8% în 
2014. În acelaşi timp, ponderea chel-
tuielilor publice pentru sectorul Să-
nătăţii în PIB a înregistrat o creştere 
uşoară în ultimul an, cu 0,1 puncte 
procentuale, înregistrând în anul 
2015 o rată de 5,3 la sută. Ministerul 
Sănătăţii a întreprins acţiuni concrete 
pentru menţinerea nivelului de fi -
nanţare în termeni reali a sectorului 
Sănătăţii din fondurile publice. Astfel, 
cheltuielile publice sectoriale pentru 
2014 au constituit 5.890,5 milioane de 
lei, sau cu 663,6 milioane de lei mai 
mult, în comparaţie cu anul 2013. Din 
anul 2000 şi până în prezent, fi nanţa-
rea sectorului Sănătăţii a cunoscut în 
dinamică o creştere constantă, iar în 
ultimii patru ani cheltuielile sectoriale 
s-au majorat cu 1,89 miliarde de lei sau 
cu 47,4%, comparativ cu anul 2010. 
Scăderea ponderii cheltuielilor totale 

Astfel, ținând cont de faptul că me-
canismul actual de salarizare nu este 
bazat pe performanță (mai ales în sec-
torul spitalicesc), nu pune în evidență 
competența profesională și abilitățile 
personale și nu contribuie la motivarea 
personalului din sistemul sănătății, 
ca drept consecință, salarizarea ne-
adecvată contribuie la menținerea 
plăților informale în sistem – a fost 
elaborat un nou mecanism de salari-
zare a personalului medical încadrat 
în sistemul de asigurări obligatorii de 
asistență medicală. În acest context, 
Ministerul Sănătății a propus spre 
examinare Colegiului Ministerului 
noul proiect, care a fost susținut.
În esență, proiectul prevede un nou 
model de calcul al salariului ce include 
următoarele componente: partea fi xă 
a salariului (se stabileşte individual, 
pentru fi ecare angajat, în legătură cu 
funcţia deţinută şi cu specifi cul de 
activitate, conform salariilor de func-
ţie stabilite în mărime fi xă), și partea 
variabilă a salariului, ce va constitui 
de la 15 la 50% (plata pentru indi-

sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu probleme semnificative, 
precum subfinanțarea sau personalul medical care să contribuie la calitatea serviciilor 
pe care le livrează cetățenilor săi. strategia de dezvoltare a resurselor umane din 
sănătate pe anii 2016‑2025 urmează să fie aprobată de guvern, pentru a stabili direcțiile 
prioritare de intervenție și obiectivele pe termene scurt, mediu și lung pentru dezvoltarea 
resurselor umane din sistem. Ministrul sănătății din Republica Moldova, Ruxandra Glăvan, 
care a preluat mandatul în a doua jumătate a acestui an, recunoaște vulnerabilitatea 
actualului sistem de salarizare și a pregătit o alternativă la vechiul proiect.
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catorii de performanță). Alte norme 
și garanții salariale stabilite de stat 
vor fi  stabilite în marja de 5 – 15%, în 
conformitate cu normele existente.

În prima lună de la preluarea 
mandatului, ați spus că ați reușit 
reducerea datoriilor spitalelor cu 
60 de milioane prin prezentarea 
unui plan de redresare fi nanciară 
managerilor unităților spitalicești. Pe 
ce s‑a axat, mai exact, acest plan? 
Este adevărat că „moștenirea fi -
nanciară”, atunci când am preluat 
mandatul de ministru, însemna 440 de milioane datorii în 
total pe sistem, dintre care peste 300 de milioane le reve-
neau instituțiilor republicane. Printre punctele planului 
de redresare a situației din sistem au fost: neadmiterea 
supraîndeplinirii volumului contractelor încheiate cu 
Compania Națională de Asigurări în Medicină, restructu-
rarea datoriilor (negocierea cu furnizorii privind stabili-
rea unui grafi c de rambursare a datoriilor), neadmiterea 
formării stocurilor excesive, dar și majorarea volumului 
de servicii contra plată, respectând legislația în vigoare. 

Referitor la proiectele desfășurate în parteneriat 
cu Ministerul sănătății din România, ați declarat 
recent că aveți în vedere o serie de proiecte noi. 
ne puteți spune ce domenii vizează acestea?
Un prim pas comun pe care vrem să-l facem este cel din 
cadrul Proiectului Transfrontalier SMURD II și vizează In-
stitutul de Medicină Urgentă. La această unitate medicală, 
vrem să îmbunătățim calitatea tratamentului în urgențele 
medico-chirurgicale, prin consolidarea infrastructurii și 
capacităților din Unitatea Primiri Urgențe, care va fi  integrată 
cu Blocul operator și Departamentul 
de anestezie și reanimare a pacienților. 
De asemenea, ne propunem dotarea 
departamentelor acestei instituții 
medicale cu utilaj și echipament nece-
sare, respectiv instruirea personalului 
medical și paramedical în tehnici 
și proceduri standard de operare în 
urgențele medico-chirurgicale.
Avem și alte proiecte în discuție, unul 
dintre ele fi ind modernizarea şi dez-
voltarea serviciului radioterapeutic din 
cadrul Institutului Oncologic. În pre-
zent, acesta este unica instituţie medi-
co-sanitară din Republica Moldova care 
acordă asistenţă medicală specializată 
în tratamentul cancerului, inclusiv prin 

iradieri ionizante curative. Cu părere de 
rău însă, această unitate spitalicească 
nu dispune, în prezent, de echipament 
pentru planifi carea radioterapiei (CT-
Simulator), care ar permite obținerea 
unor rezultate mai bune în tratamentul 
radioterapeutic, respectiv efectuarea 
radioterapiei în mod corect şi adecvat. 
Un alt proiect în discuție este dezvol-
tarea Serviciului de Asistență Medi-
cală Urgentă la etapa prespitalicească 
pentru deservirea urgențelor medico-
chirurgicale. Conform recomandărilor 
Organizației Mondiale a Sănătății din 
2008, statele din Comunitatea Euro-
peană sunt obligate să realizeze aceste 
servicii numai cu ambulanțe de tip – și 
C. Din păcate, serviciul național de 
asistență medicală urgentă prespitali-
cească nu dispune de aceste dotări. l

Dr. Inga Pasecinic

Aș putea spune că nu vom 
mai vorbi despre datorii în 
spitalele din Republica Moldova 
atunci când vom avea un 
management îmbunătățit, 
vom avea toate pârghiile ca 
să nu admitem procurarea 
bunurilor și serviciilor în 
exces, dar și atunci când vor fi  
respectate contractele conform 
prevederilor legale.

un Alt PRoiECt 
În DisCuțiE EstE 
DEZVoltAREA 
sERViCiului 
DE AsistEnțĂ 
MEDiCAlĂ 
uRGEntĂ 
lA EtAPA 
PREsPitAli‑
CEAsCĂ PEntRu 
DEsERViREA 
uRGEnțEloR 
MEDiCo‑
CHiRuRGiCAlE.

a asistenței medicale spitalicești
Măsuri de efi cientizare

PARTICIPANŢII ȘI-AU ASUMAT UR-
MĂTOARELE ANGAJAMENTE:

•  Promovarea continuă a sănătăţii, 
reducerea bolilor transmisibile 
şi netransmisibile, intensifi carea 
acţiunilor în controlul factorilor 
de risc; implicarea pacientului în 
luarea deciziilor asupra propriei 
sănătăţi sunt dimensiuni care în 
continuare vor fi  întărite.

•  Consolidarea mecanismului de co-
ordonare a controlului factorilor de 
risc şi a serviciilor medicale prestate, 
precum şi a celor de sănătate publică. 
Urmează să fi e consolidate serviciile la 
nivel de asistenţă medicală primară în 
managementul integrat al BNT, îmbunătăţirea coordonării 
dintre prestatorii de servicii şi a schimbului de informaţii 
dintre ei, dezvoltarea serviciilor comunitare şi de promo-
vare a sănătăţii.

•  Defi nitivarea şi implementarea Sistemului informaţio-
nal în sănătate de către toate Centrele de Sănătate din 
ţară, fi ind astfel asigurat schimbul operativ de infor-
maţii dintre prestatorii de servicii; sistemul va   fi  un 
instrument indispensabil în elaborarea, monitorizarea 
şi evaluarea politicilor.

Începând cu 2016, vor fi  diminuate cheltuielile pentru ad-
ministrarea spitalelor. Astfel, cel puţin cinci spitale republicane 
urmează să fi e reorganizate şi administrate sub management 
administrativ comun, iar în municipiul Chişinău, în colaborare 
cu Direcţia Sănătăţii a Consiliului municipal, șase spitale vor fi  
reorganizate şi gestionate prin management administrativ comun.

Alte angajamente asumate vizează reorganizarea unor 
centre perinatale, extinderea listei de medicamente com-
pensate, neadmiterea creşterii preţurilor la medicamente, 
sporirea calităţii serviciilor medicale, modifi carea sistemului 
de salarizare a personalului medical prin implementarea 
mecanismului de plăţi pentru performanţă.

Pentru a se asigura că aceste angajamente vor fi  implementate 
şi ţintele stabilite în Agenda Naţională de Dezvoltare Durabilă 
vor fi  realizate, urmează să fi e stabilit un mecanism funcţional 
de monitorizare şi evaluare a acestora, care, în fi nal, va contribui 
la îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării populaţiei.

DiAloGuRi DE PolitiCi REGionAlE
PESTE 300 DE PARTICIPANȚI, REPREZENTANȚI AI MINIS-
TERULUI SĂNĂTĂȚII, AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE 
DE CEL MAI ÎNALT NIVEL, manageri ai instituțiilor medicale 
din țară, au dezbătut măsurile de efi cientizare a asistenței medi-
cale spitalicești în cadrul a patru dialoguri de politici regionale, 
în zonele Nord, Sud, Centru. Evenimentele, desfășurate în peri-
oada 23 octombrie  — 20 noiembrie 2015, au urmărit evaluarea 
performanțelor și a situaţiei asistenţei medicale spitalicești în 
fi ecare raion, în vederea defi nirii unor obiective clare pentru 
reformarea și efi cientizarea sectorului spitalicesc.

Subiectele abordate au inclus fi nanțarea spitalelor și pro-
blemele existente, analiza detaliată a cheltuielilor per spital și 
posibilitățile de efi cientizare a acestora, rolul managerului de 
spital în gestionarea corectă a resurselor fi nanciare și umane, 
implicarea și rolul fondatorilor. Ministrul sănătății, Ruxanda 
Glăvan, prezentă la evenimente, a menționat că în ţară există 
spitale unde s-a reuşit să se implementeze anumite reforme şi 
deja rezultatele sunt la vedere, cheltuielile au scăzut, efi cienţa 
pe spital este mai mare, iar calitatea actului medical este într-o 
continuă îmbunătățire.

Scopul discuțiilor a fost să ajute managerii instituțiilor me-
dicale să înțeleagă că doar prin salarizarea personalului medical 
bazat pe performanță, implementarea tehnologiilor moderne 
și îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate conform 
necesităților pacienților, Republica Moldova va avea rezultate în 
reformarea sistemului de sănătate. l Dr. Inga Pasecinic

În perioada 26 — 27 noiembrie 2015, la Chișinău a avut loc forumul național pentru 
sănătate, ediția a iV‑a, „Dezvoltare durabilă pentru îmbunătățirea sănătății publice”.

Republica Moldova Republica Moldova
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Cazul medicamentelor pentru cancer

POLITICI INTERNAŢIONALE

Cazul medicamentelor pentru cancer
la noile medicamente în Europa

Provocări în accesibilitatea

ESTE ÎNCURAJATOR FAPTUL CĂ EXISTĂ NOI MEDICAMENTE 
ÎN DEZVOLTARE; cu toate acestea, autoritățile naționale din 
sănătate trebuie să se asigure că prețul plătit este în acord cu 
benefi ciile terapeutice pentru cei care le vor folosi. Problema-
tica medicamentelor costisitoare este ilustrată cel mai bine 
de medicamentele împotriva cancerului, întrucât atât țările 
dezvoltate, cât și cele în curs de dezvoltare se străduiesc să fur-
nizeze pacienților îngrijire accesibilă din punctul de vedere 
al costului.

Dimensiunea provocării este ilustrată de statisticile Organizației 
Mondiale a Sănătății, potrivit cărora aproximativ 8,2 milioane de 
oameni au murit de cancer la nivel mondial în 2012. Se preconizează 
că numărul anual al cazurilor noi de cancer va ajunge la 21,4 milioane 
până în anul 2030. Estimările legate de costurile cu tratarea cance-
rului în 2009 în UE erau de 51 de miliarde de EURO, care echiva-
lează cu 102 EURO/cetățean. Existau variații 
substanțiale în ceea ce privește cheltuielile 
în cele 27 de țări incluse în acest studiu, de la 
16 EURO/persoană în Bulgaria la 184 EURO/
persoană în Luxemburg. În timp ce venitul 
național pe cap de locuitor raportat la PIB 
a fost cel mai important indicator pentru 
cheltuielile în ceea ce privește cancerul, 
țările cu PIB asemănător au investit în 

pentru a livra îngrijire efi cientă. Pare improbabil că în fața critici-
lor legate de prețurile nesustenabile această situație să mai poată 
continua. 

Reducerea prețurilor pentru medicamentele de cancer ne-
cesită atenție la ceea ce înseamnă un preț corect pentru un 
astfel de medicament. Acesta ar menține profi tul rezonabil pentru 
o companie farmaceutică, dar ar rămâne corect și accesibil pentru 
pacienți și pentru sistemele de sănătate. Stabilirea prețurilor corecte 
pentru medicamente de cancer în țări diferite ale Europei este difi cilă. 
Există o lipsă de transparență în ceea ce privește prețurile plătite, 
din cauza negocierilor comerciale care presupun confi dențialitate 
cu producătorii, a reducerilor nedezvăluite și a diferitelor înțelegeri 
în ceea ce privește împărțirea riscului. 

PREțuRilE PE BAZA VAloRii
O IERARHIZARE BAZATĂ PE EVIDENȚA BENEFICIILOR TRA-
TAMENTELOR PARE INEVITABILĂ și într-adevăr potrivită pentru 
a asigura cea mai bună valoare în raport cu prețul. HTA (evaluarea 
tehnologiilor medicale) și CEA (analiză de efi ciență din punctul de 
vedere al costului) – au fost folosite de ceva vreme pentru a ghida 
decizii în ceea ce privește fi nanțarea publică a medicamentelor într-
un număr de țări europene incluzând UK, Germania și Norvegia 
sau chiar Franța, care inițial a fost destul de reticentă să folosească 
evaluarea economică în sistemul de sănătate. Totuși, să folosești 
indicatorul de efi ciență a costului singur nu va rezolva problema 
accesului inegal la medicamentele de cancer în diferite țări. 

BEnEfiCiul CliniC 
EXISTĂ O DEZBATERE DESPRE CE AR PUTEA ÎNSEMNA O 
MAGNITUDINE REZONABILĂ A BENEFICIILOR CLINICE ale 

mod diferit în tratamente. Difi cultățile de a 
furniza tratament pentru această boală se vor 
intensifi ca odată cu îmbătrânirea populației, 
cu rata de supraviețuire mare și așteptările 
din ce în ce mai mari ale pacienților, dar și 
cu costul crescut al terapiilor. 

CostuRilE MARi AlE 
MEDiCAMEntEloR 
IMS HEALTH A RAPORTAT CHELTUIE-
LILE GLOBALE CU MEDICAMENTELE 
ONCOLOGICE pentru tratamentul și îngri-
jirea medicală ca depășind 100 de miliarde 
USD în 2014, cu preponderență în SUA și 
în top 5 cele mai mari state europene și re-
prezentând aproape două treimi din piața 
globală de medicamente. Totuși, cheltuielile 
mari pentru îngrijirea în cancer nu sunt 
corelate direct cu rezultate îmbunătățite, 
cu factori structurali, organizaționali și 
culturali care sunt în mod egal importanți 

tratamentelor noi pentru cancer, în mod 
special ale acelora care vor fi  fi nanțate de 
la buget. ESMO (The European Society of 
Medical Oncologists) a publicat recent Scala 
Benefi ciilor Clinice ESMO – MCBS, care să 
fi e utilizată pentru a compara rezultate-
le tratamentelor în cazurile de carcinom. 
Instrumentele de evaluare dezvoltate 
disting între tratamente curative și pa-
liative. Autorii dispută faptul că, în timp 
ce un scor înalt ESMO – MCBS nu implică 
automat o valoare adăugată (ce depinde 
de preț), această scală poate fi  utilizată 
pentru a încadra criteriile de mai sus și 
poate ajuta inițiatorii de politici publice să 
avanseze în dezbaterile legate de alocarea 
resurselor în mod responsabil și rezonabil. 

PERsPECtiVE 
DEZBATEREA ECONOMICĂ  ASUPRA 
CANCERULUI SE CONCENTREAZĂ ADE-
SEORI PE COSTUL MEDICAMENTELOR, 
ignorând impactul tehnologiilor cu radiații, 
foarte costisitoare. Discuțiile în jurul tratării 
cancerului trebuie să includă o evaluare efi -
cientă și cost efi cientă a utilizării atât a noilor 
strategii de diagnostic și tratamente, cât și 
a celor existente. Va fi  foarte importantă 
urmărirea pacienților pentru a determi-
na dacă proiecțiile clinice au fost atinse. 
Aceasta va necesita mai multă atenție la 
registrele naționale și internaționale de 
pacienți. Aceste registre vor trebui să fi e ac-
cesibile guvernului și cercetătorilor pentru 
a permite evaluarea critică a performanței a 
strategiilor de tratament existente și a celor 
noi, în practica de zi cu zi. 

E nevoie de dialog cu toți factorii de deci-
zie, cu autoritățile de reglementare care apro-
bă punerea pe piață a noilor medicamente 
pentru cancer: producătorii de medicamente 
— care caută în mod legitim să își acopere 
costurile pentru aceste noi medicamente, 
clinicienii — care utilizează aceste medi-
camente în practica lor, pacienții — care 
caută cea mai bună îngrijire posibilă când 
se confruntă cu un diagnostic de cancer și 
comunitatea — care, în ultimă instanță, 
trebuie să plătească pentru medicamente 
și îngrijire. Luarea deciziilor trebuie să fi e 
bazată pe dovezi și să refl ecte preferințele 
și valorile comunității. l

Traducere și adaptare: Florina Badea

Guvernele din Europa întâmpină dificultăți în ceea ce privește 
acordarea accesului pacienților la medicamente noi și, implicit, 
mai scumpe. Medicamentele pentru bolnavii de cancer 
ilustrează aceste provocări, mai ales că există o creștere a 
poverii acestei boli pe „umerii” statelor, accentuată și de 
așteptările mari ale pacienților și familiilor lor în ceea ce 
privește accesul la medicație de ultimă generație. strategii 
precum reducerea fumatului, atenția la stilul de viață, 
vaccinarea și tratamentul unor infecții vor fi de ajutor pentru 
prevenirea unor cancere. Pentru tratarea eficientă a altor 
tipuri de cancer, chimioterapia va fi o componentă‑cheie.

care echivalează cu 102 EURO/cetățean.care echivalează cu 102 EURO/cetățean.
în 2009 în UE erau de 51 de miliarde de EURO,în 2009 în UE erau de 51 de miliarde de EURO,

Estimările legate de costurile cu tratarea canceruluiEstimările legate de costurile cu tratarea cancerului
de cancer va ajunge la 21,4 milioane până în anul 2030.de cancer va ajunge la 21,4 milioane până în anul 2030.

Se preconizează că numărul anual al cazurilor noi

Jane Robertson, Hanne Bak Pedersen,
Govin Permanand şi Hans Kluge 
Eurohealth incorporating Euro Observer,
Vol 21, Nr 3, 2015
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MEMBRII NAȚIONALI AI REȚELEI HTA ȘI REPREZEN-
TAN ȚII PĂRȚILOR INTERESATE (pacienți/consumatori, 
furnizori de servicii medicale, instituții plătitoare, industrie) 
și-au exprimat sprijinul ferm pentru rezultatele cooperării 
europene privind HTA, în cadrul celei mai recente întâlniri a 
Rețelei HTA. Cu toții au fost de acord că acțiunea continuă, 
bazată pe rezultatele cooperării europene în domeniul HTA, 
și poate contribui efectiv la dezvoltarea proceselor naționale 
de evaluare a tehnologiilor medicale.

REPREZEntAnții CoMisiEi EuRoPEnE Au ConfiRMAt 
CĂ HtA VA ContinuA sĂ JoACE un Rol iMPoRtAnt 
În PRoGRAMul DE luCRu Al CoMisiEi Din 2016

HTA A FOST SUBIECTUL PRINCIPAL ȘI AL CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE ORGANIZATE DE HAUTE AUTORITÉ 
DE SANTÉ (HAS) DIN FRANȚA, cu ocazia împlinirii a 10 
ani de reglementare a medicamentelor și a dispozitivelor me-
dicale. De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene au 
confi rmat faptul că HTA va continua să joace un rol impor-
tant în programul de lucru al Comisiei din 2016. Mai mult 
de atât, foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru piața 
unică, lansată la fi nalul de octombrie, prevede că evaluarea 
tehnologiilor medicale este unul dintre instrumentele care 
pot ajuta la îmbunătățirea pieței unice. „Pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței unice pentru produse din domeniul 
sănătății, Comisia va introduce o inițiativă de evaluare a teh-
nologiilor medicale, cu scopul de a spori colaborarea și de a 
evita multiplele evaluări ale unui produs în diferite state mem-
bre”, se arată în documentul Comisiei.

isPoR 2015 — o PlAtfoRMĂ GloBAlĂ PEntRu 
DiAloG și sCHiMBARE În sĂnĂtAtE
CONGRESUL EUROPEAN ANUAL AL SOCIETĂȚII INTER-
NA ȚIONALE DE FARMACOECONOMIE ȘI STUDIU AL RE-
ZULTATELOR ÎN SĂNĂTATE (ISPOR – International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) din acest an, 

le, și nu numai, care s-au remarcat prin rezultatele deosebite 
obținute. Premiul pentru întreaga carieră în cercetare ISPOR 
Avedis Donabedian i-a revenit prof. dr. Anthony John Culyer, 
profesor emerit în științele economice de la Universitatea 
din York, Marea Britanie. 

Cea de-a 18-a ediție a Congresului ISPOR a fost coprezidată 
de dr. François Meyer, consilier al Președintelui, departamen-
tul Afaceri internaționale la Autoritatea Națională franceză 
pentru Sănătate (HAS), Saint-Denis La Plaine (Franța) și Lo-
renzo G. Mantovani, profesor asociat de sănătate publică la 
Centrul de Cercetare în domeniul Sănătății Publice (CESP), 
Universitatea Milano-Bicocca, Italia. 

Congresul European ISPOR 2015 
a adus la aceeași masă de discuții 
reprezentanți ai ministerelor de sănă-
tate și ofi ciali guvernamentali din 40 de 
țări, alături de 5.000 de delegati din 90 
de țări, organisme din domeniul eva-
luării tehnologiilor medicale, factori 
de decizie, cercetători și academicieni, 
reprezentanți ai pacienților, precum și 
alte părți interesate din sistemele de în-

organizat la începutul lunii noiembrie la 
Milano, a inclus numeroase sesiuni ple-
nare și dezbateri, precum și o masă ro-
tundă privind necesitatea și importanța 
HTA în sistemele de sănătate.

S-au remarcat trei sesiuni plenare no-
tabile, printre care o dezbatere din prima 
zi a Congresului ISPOR 2015, referitoare 
la recomandările de analiză deciziona-
lă multicriterială (MCDA), noile reguli 
de bune practici și controversele răma-
se. MCDA este o practică tot mai im-
portantă care utilizează un set larg de 
abordări metodologice pentru a ajuta 
luarea de decizii de asistență medicală. 
MCDA a apărut ca un instrument impor-
tant de evaluare într-o eră a tehnologii-
lor scumpe, dar valoroase din sănătate. 
Recomandările ISPOR în acest domeniu 
fac obiectul unui raport care va apărea la 
începutul anului 2016 în publicația ofi ci-
ală a societății – „Value in Health”.

„ISPOR a devenit o «rețea de rețele», 
care coordonează efortul de a facilita 
comunicarea la nivel mondial, pen-
tru a îmbunătăți procesul decizional 
din domeniul sănătății. Congresul 
European ISPOR este o platformă vita-
lă unde au loc dezbateri constructive 
între economiști din sănătate, oameni 
de știință, cercetători, academicieni, 
reprezentanți ai instituțiilor de îngrijire 
a sănătății, factori de decizie, pacienți și 
alte părți interesate”, a declarat Nancy 
Berg, CEO ISPOR.

Conducerea ISPOR a premiat și în 
acest an personalități ale lumii medica-

grijire a sănătății.
Congresul ISPOR reprezintă o plat-

formă globală imparțială ce vine în spri-
jinul experților implicați în economia 
sanitară și în rezultatele de cercetare 
(health economics and outcomes re-
search - HEOR). Manifestarea încurajea-
ză schimbul de informații și dezbaterile 
privind utilizarea cercetării HEOR și a 
metodelor științifi ce în procesul decizi-
onal de îngrijire a sănătății.  Totodată, 

este o oportuni-
tate de a promova 
economia sanitară 
și excelența re-
zultatelor de cer-
cetare, pentru a 
îmbunătăți proce-
sul decizional din 
sănătate la nivel 
global. l

Mirabela Viaşu

Activitățile de evaluare a tehnologiilor medicale (health technology 
assessment — HtA) capătă o importanță tot mai mare pe agenda uniunii 
Europene, pe măsură ce relevanța practică a acestor măsuri este recunoscută 
și confirmată în cadrul evenimentelor naționale și internaționale de profil. 
Aceste rezultate nu fac decât să susțină necesitatea continuării cooperării 
europene în domeniu, deschizând calea celei de‑a treia acțiuni comune a 
Rețelei Europene de HtA – EunetHtA, la care se lucrează în prezent.

dusă la un nou niveldusă la un nou nivel
Cooperarea europeană în HtA,

 Nancy Berg, CEO ISPOR.

instituțiilor de îngrijire a sănătății, factori de decizie, pacienți și alte părți interesateinstituțiilor de îngrijire a sănătății, factori de decizie, pacienți și alte părți interesate
economiști din sănătate, oameni de știință, cercetători, academicieni, reprezentanți aieconomiști din sănătate, oameni de știință, cercetători, academicieni, reprezentanți ai

Congresul European ISPOR este o platformă vitală unde au loc dezbateri constructive între
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POLITICI INTERNAŢIONALE

director executiv EMA
Prioritățile noului

PRINTRE SCHIMBĂRILE ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA 
DE MEDICAMENTE, profesorul Rasi a menționat progresele 
realizate în înțelegerea corpului uman și a științei, care stau la 
baza creşterii globale a procesului de fabricare şi dezvoltare a 
medicamentelor, precum și presiunea exercitată în prezent asu-
pra sistemelor de sănătate. „Sunt încrezător că EMA, în strânsă 
colaborare cu autoritățile naționale competente din statele mem-
bre, este gata pentru a aborda cu succes aceste noi provocări”, 
a declarat Guido Rasi în cadrul unei conferințe de presă în care 
și-a prezentat strategia și viziunea sa pentru mandatul său de 
cinci ani la conducerea EMA.

Potrivit prof. Guido Rasi, EMA a și identifi cat cinci direcții 
principale pe care le are în vedere pentru a răspunde cum se 
cuvine noilor schimbări produse în procesul de dezvoltare 
a medicamentelor.  

1. Concentrarea pe cercetarea și dezvoltarea de medica-
mente care se adresează sănătății publice. „Vrem să ne concen-
trăm eforturile asupra acelor medicamente care au potențialul de 
a îmbunătăți într-adevăr viața pacienților - astfel încât inovarea 
să se traducă în mod clar în benefi cii de sanatate publică”, a 
explicat directorul executive EMA.

2. Promovarea transparenței. „Avem o abordare inovatoare 
a transparenței. Suntem prima autoritate de reglementare din 
lume care permite cercetătorilor și cadrelor universitare, precum 
și publicului, în general, să aibă acces la datele clinice pe care se 
bazează autorizațiile de comercializare”, susține prof. Guido Rasi.

3. Implicarea pacientului în procesul de dezvoltare a me-
dicamentelor. Este un obiectiv deosebit de important, având în 
vedere că pacientul este cel care benefi ciază de toate deciziile 
și măsurile implementate de EMA, consideră noul său director 
executiv.

4. Cea mai bună utilizare a tuturor datelor disponibile. 
Prof. Rasi a punctat oportunitățile importante de analiză a im-
pactului pe care medicamentele îl au asupra vieții de zi cu zi 

a cetățenilor europeni, dar și șansa de a 
monitoriza siguranța și efi ciența acestor 
medicamente, având în vedere că Europa 
are o populației ce depășește 500 milioane 
de locuitori.

5. Întărirea rolului de autoritate 
de referință la nivel mondial pentru 
reglementarea medicamentelor. EMA 
trebuie să își consolideze rolul de autori-
tatea de referință la nivel mondial pentru 
a se asigura că procesul de reglementare 
este corect și îndeplinește toate nevoile 
pacirnților.

Cele mai bune rezultate în aceste 
direcții nu vor putea fi  obținute fără 
consolidarea cooperării EMA cu statele 
membre, Comisia Europeană și alți par-
teneri europeni și internaționali. De ase-
menea, va mai fi  nevoie și de colaborarea 
comunităților și părțile interesate, pentru 
o abordare mai cuprinzătoare a evaluării și 
supravegherii medicamentelor pe întreaga 
durată de viață a unui medicament.

Reamintim că prof. Guido Rasi preluat 
funcția de director executiv al EMA la 16 
noiembrie 2015. l

Mirabela Viaşu

stimularea dezvoltării de medicamente 
inovatoare, transparența și implicarea 
pacientului în toate activitățile legate de 
producția medicamentelor se numără printre 
prioritățile noului director executiv al Agenției 
Europene a Medicamentului (EMA). Profesorul 
Guido Rasi a fost nominalizat la începutul 
lunii octombrie pentru această funcție, 
pe care a mai ocupat‑o timp de trei ani, în 
perioada noiembrie 2011 – noiembrie 2014.
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DisPoniBilE 
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tiMP REAl, 
MonitoRiZAREA 
siGuRAnțEi și 
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tEloR

INOVAŢIE

risc coronarian crescut pentru mamărisc coronarian crescut pentru mamă
număr crescut de nașteri =

Diana Pîrjol a primit prestigioasa bursă Gates 
Cambridge, oferită de Fundația Bill & Melinda 
Gates, pentru efectuarea cercetării privind 
impactul modifi cărilor biologice și fi ziologice din 
timpul sarcinii asupra riscului de boli coronariene; 
momentan, ea colaborează cu Alianța Europeană a 
Sănătății Publice și Banca Mondială.

CERCETAREA MEA SE CONCENTREAZĂ 
PE BOLILE CORONARIENE. BOALA CO-
RONARIANĂ ESTE PRINCIPALA CAUZĂ 
DE DECES  în lume în rândul femeilor, având 
un impact semnifi cativ nu numai asupra vieții 
unui individ, ci și asupra economiei unei țări, 
din cauza absenteismului crescut de la locul de 
muncă, utilizării crescute a medicamentelor 
și internărilor repetate în spital.

Studiile anterioare sugerează că modifi cările biologice 
și fi ziologice din timpul sarcinii pot infl uența riscul de boli 
coronariene. Am explorat aceste link-uri în profunzime, ca 
parte a cercetării mele cu Departamentul de Sănătate Publică 
și Medicina de Familie de la Universitatea Cambridge, Marea 
Britanie. Cercetarea mea s-a bazat pe studiul European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Heart), lucrare care 
analizează impactul pe care factorii genetici, de mediu și metabolici 
îl au asupra bolilor coronariene. Folosind informații asupra stilului 
de viață și din testele de sânge colectate timp de 15 ani de la 11.299 
de femei din zece țări europene, studiul sugerează că riscul de boa-
lă coronariană crește cu prezența fi ecărui copil. Femeile cu familii 
mari sunt afectate în mod deosebit, având un risc cu 47% mai mare 
comparativ cu femeile care nu au născut.

Deși se știe că fi ecare nouă sarcină are un efect negativ asupra 
nivelului de colesterol rău, trigliceride și lipide, care pot con-
duce mai târziu la un risc crescut de hipertensiune arterială, 
variabilitate a greutății și distribuției țesutului adipos, acest 
lucru nu a fost asociat cu risc de boli coronariene în acest stu-
diu. În schimb, riscurile legate de stilul de viață par să aibă cel mai 
mare impact asupra sănătății femeilor. Aceste rezultate accentuează 
nevoia de noi direcții de cercetare care să investigheze rolul jucat 
de stres, aportul alimentar și activitatea fi zică. În general, fi ecare 

nouă sarcină poate duce la creșterea nivelului de stres din cauza 
responsabilităților crescute, a stresului fi nanciar și privării de somn, 
care pot încuraja un comportament sedentar. Studiul a arătat că 
femeile cu familii numeroase au un risc similar, indiferent de 
statutul lor social sau economic.

Pe lângă stilul de viață, merită să acordăm atenție altor factori 
de risc, precum etnicitatea. Deși datele științifi ce nu sunt nume-

roase în ceea ce privește diferențele ratei de 
morbiditate și mortalitate asupra femeilor 
de etnie romă, studiile anterioare sugerează 
că acestea prezintă un risc mai mare de boli 
cardiovasculare, printre care și boli coronari-
ene, comparativ cu persoanele non-rome din 
Serbia, Slovacia și Bulgaria. Cele mai multe 
femei de etnie romă tind să aibă copii de 
la o vârstă fragedă și, prin urmare, au fa-
milii numeroase. Acestea se confruntă și 
cu o serie de bariere legate de rolurile lor 
tradiționale, au acces limitat la educație 
și la încadrarea în câmpul muncii, pre-
zentând condiții precare de viață și de 

izolare fi zică și socială. În plus, probabilitatea de a experimenta 
stres, singurătate și depresie este exacerbată de rolul lor de subor-
donare față de capul familiei, după cum a fost indicat într-un studiu 
tematic publicat în 2012, în Slovenia, de Fundamental Rights Agency.

Avem nevoie de mai multe studii cu privire la rolul pe care facto-
rii de risc asociați cu stilul de viață l-ar putea juca în determinarea 
riscului de boli coronariene. Reiese clar din acest studiu că femeile 
trebuie să aibă în vedere riscul crescut de boli coronariene asociat 
întemeierii unei familii numeroase. l

În prezent nu se știe clar dacă numărul de nașteri influențează starea de sănătate 
a mamelor pe termen lung. Având în vedere că România este pe locul al treilea 
în Europa în ceea ce privește ponderea numărului de familii cu patru sau mai 
mulți copii, este un moment bun pentru a reflecta asupra acestei situații.

AVEM nEVoiE DE 
MAi MultE stuDii 
Cu PRiViRE lA 
Rolul PE CARE 
fACtoRii DE 
RisC AsoCiAți 
Cu stilul DE 
ViAțĂ l‑AR 
PutEA JuCA În 
DEtERMinAREA 
RisCului DE Boli 
CoRonARiEnE
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lansat la Spitalul Monza din București
Hipertrofi ce din Sud-Estul Europei, 

Tratament al Cardiomiopatiei 
Primul Centru de Diagnostic și

NOUL CENTRU ESTE AFILIAT CENTRULUI DE CARDIOMIOPATIE 
HIPERTROFICĂ DE LA „POLICLINICO DI MONZA” DIN ITALIA 
și a fost deschis în premieră în România la Spitalul Monza pentru că 
unitatea îndeplinește toate cerințele de expertiză, echipă medicală 
și dotare tehnică pentru efectuarea acestor intervenții. „În vederea 
unei creșteri constante a inovației chirurgiei cardiovasculare, 
precum și din dorința de a oferi servicii chirurgicale la standarde 
internaționale, deschidem acest centru unic în România și putem 
astfel trata prin tehnici moderne cardiomiopatia hipertrofi că 
obstructivă. Avem toată dotarea necesară, putem diagnostica și 
face toate investigațiile clinice și paraclinice în spital, dispunând de 
o tehnologie avansată în centrul de imagistică, putem face analize 
genetice și, iată, inaugurăm și o nouă tehnică de abordare chirurgicală 
a acestei afecțiuni. Încercăm să devenim un punct de referință pentru 
persoanele care suferă de această boală și au nevoie de tratament sau 
de corecție chirurgicală”, a declarat Carmen 
Drăgan, președintele Centrului Medical „Po-
liclinico di Monza“ din București.

Prin lansarea Centrului de Diagnostic și 
Tratament al Cardiomiopatiei Hipertrofi ce 
Obstructive din cadrul Spitalului Monza, 
România intră în top 5 centre din Europa 
specializate în cardiomiopatia hipertrofi că 

am certitudinea, pentru prima oară de când 
m-am întors în țară și nu am vrut să rămân în 
niciuna dintre țările în care m-am specializat, 
că se poate face performanță în România”, a 
declarat dr. Lucian Dorobanțu, coordona-
tor al Centrului de Diagnostic și Tratament 
al Cardiomiopatiei Hipertrofi ce din cadrul 
Spitalului Monza.

Deja zece pacienți cu cardiopatie hipertro-
fi că obstructivă au fost operați în ultimul an de 
specialiștii de la Spitalul Monza. Rezultatele 
sunt similare celor obținute în Italia, adică o 

rată de mortalitate de 1% și o rată de prezervare a valvei mitrale de 
100% în 2015, cea mai ridicată rată din lume.

„Trebuie să înțelegeți că în America, la clinica din Cleaveland, 
40% dintre bolnavi sunt protezați mitral la acest moment, ceea 
ce înseamnă că pacienții primesc o proteză mecanică, fapt care 
duce la diferite complicații pe termen lung”, a explicat dr. Lucian 
Dorobanțu.

Noua tehnică de tratament chirurgical, propusă de unul dintre cei 
mai cunoscuți experți în cardiomiopatie hipertrofi că obstructivă din 
Europa, prof. dr. Paolo Ferrazzi, constă în corectarea defectelor valvei 
mitrale și eliminarea obstacolului care împiedică ieșirea sângelui din 

obstructivă. În prezent, centre cu experiență 
de peste 300 de cazuri există doar în Anglia, 
Italia, Franța, Olanda. 

„Austria, Germania, Polonia, Turcia sunt 
țări unde nu există astfel de centre. Sunt țări în 
care pacienții români cu alte patologii aleg să 
se trateze, sunt țări în care trimiteam pacienții 
cu formularul E 112 și acum putem să spunem 
că există un spital în România care abordează 
toate tipurile de chirurgie cardiacă, referindu-ne 
la plastii de valve mitrale, by-pass-uri corona-
riene etc. Nu trebuie să plecăm în străinătate 
pentru a ne trata pacienții, trebuie să facem 
tratamentele corecte în țară, există posibilități 
și există specialiști. Personal, vă pot spune că 

inimă la persoanele diagnosticate cu această afecțiune. Metoda a fost 
recunoscută și publicată într-una dintre cele mai prestigioase revis-
te americane de cardiologie – The Journal of the American College 
of Cardiology. „Este un pas important în evoluția tratamentului 
chirurgical al cardiomiopatiei hipertrofi ce obstructive deoarece 
reduce substanțial riscul de complicații care ar putea apărea în 
urma implantării unei proteze mecanice. După realizarea acestei 
intervenții, pacienții ne spun că au renăscut. Nu vă puteți imagina 
ce înseamnă pentru un medic să redea zâmbetul unui tânăr. Este o 
satisfacție extraordinară”, a explicat prof. dr. Paolo Ferrazzi, director al 
Centrului de Cardiomiopatie Hipertrofi că de la „Policlinico di Monza” 
din Italia. Potrivit expertului italian, care este și singurul medic din 

lume cu peste 450 de cazuri operate prin aceas-
tă tehnică modernă, studiile de specialitate 
au demonstrat că rata de supraviețuire după 
realizarea intervenției este asemănătoare cu 
cea din rândul populației generale.

„Metoda este superioară transplantului 
cardiac. Deja în Policlinico di Monza au fost 
realizate anul acesta 90 de astfel de operații, 
în timp ce în Londra se fac 40-50 de operații 
pe an, iar în Olanda, 30-40 de intervenții pe 
an”, a declarat dr. Lucian Dorobanțu.

La rândul său, prof. dr. Paolo Spirito, șeful 
Secției de Cardiologie de la Spitalul Galliera 
din Genova, care tratează cardiomiopatia 
hipertrofi că obstructivă de peste 30 de ani, 
a precizat că noua metodă chirurgicală 
„permite, într-adevăr, repararea valvei 
mitrale, fără a mai fi  nevoie de o proteză 
mecanică și eliminând în acest fel riscul 
unor complicații severe care pot schimba 
în mod dramatic calitatea vieții pacienților 
operați la vârste tinere, precum episoadele 
tromboembolice”.

Cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă 
este o boală genetică destul de frecventă, exis-
tând un caz la 500 de persoane, însă reprezintă 
o patologie gravă și complexă care poate duce 
la moarte subită. Afecțiunea este caracterizată 
de o creștere pronunțată a pereților inimii, în 
special la nivelul septului, fapt care conduce la 
imposibilitatea inimii de a ejecta sângele și la 

apariția simptomelor de insufi ciență cardiacă. „Inima este o pompă, are 
un anumit volum, în general 100 ml, care scade, pe măsură ce pereții 
se îngroașă, la 90, 80, 70, 60 ml. Bolnavul nu poate, nu are cum să aibă 
debit cardiac dacă pompa nu funcționează, deși ea pompează bine”, a 
declarat dr. Gheorghe Cerin, medic primar cardiologie la Clinica San 
Gaudenzio din Novara, Italia. Spre deosebire de abordarea clasică în 
cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă, noua tehnică chirurgicală 
a prof. Paolo Ferrazzi oferă cea mai mare rată de prezervare a valvei 
mitrale din lume – 99%. Printre benefi cii amintim dispariția simpto-
matologiei și a riscului de moarte subită și rezultate stabile pe termen 
lung, pacientul revenind la o viață normală. l

Românii care suferă de 
cardiomiopatie hipertrofică 
obstructivă, una dintre cauzele 
cele mai frecvente de moarte 
subită la tineri și sportivi, 
au acum posibilitatea de a 
beneficia de o nouă tehnică 
de tratament chirurgical, în 
cadrul primului Centru de 
Diagnostic și tratament al 
Cardiomiopatiei Hipertrofice 
obstructive din sud‑Estul 
Europei, inaugurat în cadrul 
spitalului Monza din București.

cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă.cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă.
intră în top 5 centre din Europa specializate în intră în top 5 centre din Europa specializate în 

Obstructive din cadrul Spitalului Monza, România Obstructive din cadrul Spitalului Monza, România 
Tratament al Cardiomiopatiei Hipertrofi ce Tratament al Cardiomiopatiei Hipertrofi ce 
Prin lansarea Centrului de Diagnostic și

ÎnCERCĂM 
sĂ DEVEniM 
un PunCt DE 
REfERințĂ 
PEntRu 
PERsoAnElE 
CARE sufERĂ DE 
ACEAstĂ BoAlĂ 
și Au nEVoiE 
DE tRAtAMEnt 
sAu DE CoRECțiE 
CHiRuRGiCAlĂ

REZultAtElE 
sunt siMilARE 
CEloR oBținutE 
În itAliA, ADiCĂ 
o RAtĂ DE 
MoRtAlitAtE DE 
1% și o RAtĂ DE 
PREZERVARE A 
VAlVEi MitRAlE 
DE 100% În 2015, 
CEA MAi RiDiCAtĂ 
RAtĂ Din luME.
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în chirurgia cardiacăîn chirurgia cardiacă
Există multe oportunități în România,

De ce nu se realizează aceste proceduri în toate centrele?
Este o întrebare la care nu am cum să răspund. Sunt pro-
cedee mai scumpe. De exemplu, plastia de valvă mitrală 
prin minitoracotomie dreaptă este o procedură chirur-
gicală care necesită aparatură toracoscopică de top şi 
care probabil că nu există în toate centrele din ţară, iar
 din acest motiv nu se realizează. În general, 
metodele reconstructive din patologia valvula-
ră sunt mai rare în acest moment în România.

Dvs. ați făcut diferite stagii în străinătate și ați 
putut vedea cum funcționează lucrurile și în alte 
sisteme. Practic, unde mai avem noi de recuperat?
În primul rând, ne lipseşte volumul. La o populaţie de aproxi-
mativ 20 de milioane de locuitori, ar trebui efectuate aproape 
20.000 de intervenţii de chirurgie cardiacă. Atât ar fi  necesar. 
În acest moment, se fi nanţează de la sistemul de stat un-
deva între 4.000-5.000 de intervenţii, iar restul se reali-
zează în sistem privat. Noi, în acest an, o să avem în jur de 
600 de intervenţii pe cord în Spitalul Monza, în regim privat. 

Alături de echipa de la „CC iliescu” 
ați realizat câteva premiere în 
chirurgia cardiovasculară. De ce 
ați renunțat la sistemul de stat?
Intitutul „CC Iliescu” este o instituţie 
de renume în care am realizat foarte 

Da, este adevărat. Mă implic, așa cum m-am implicat şi la 
Institutul „CC Iliescu”, cu multă pasiune în orice proiect 
nou care se dezvoltă, în orice proiect nou care ajută pa-
cienţii şi care redă viața unor oameni care în alte cazuri 
ajung pe lista de transplant. Aici avem șansa de a trata 
cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă printr-o 
nouă tehnică, superioară transplantului cardiac, pro-
pusă de unul dintre cei mai cunoscuți experți în cardi-
omiopatie hipertrofi că obstructivă din Europa, prof. 
dr. Paolo Ferrazzi, directorul Centrului de Cardiomio-
patie Hipertrofi că de la „Policlinico di Monza” din Italia. 

spuneați, la un moment dat, că nu ați pleca 
din sistemul de sănătate din România, așa 
cum fac mulți în perioada aceasta. De ce?
Nu aș pleca pentru că, cel puţin în chirurgia cardiacă, 
există foarte multe oportunități aici. Într-adevăr, este 
un defi cit mare de intervenţii de chirurgie cardiacă, 
însă, dacă statul s-ar implica mai mult în dezvoltarea 
de noi centre, poate şi în rambur-
sarea centrelor private care există, 
numărul de intervenţii ar creşte şi 
toţi specialiştii de chirurgie cardio-
vasculară, pregătiţi la un nivel foarte 
înalt la momentul acesta în România, 
ar rămâne aici. Astfel, ei ar avea de 
lucru, pentru că acum vorbim de un 
defi cit enorm în ceea ce înseamnă 
tratamentul chirurgical al bolilor.

multe lucruri frumoase, unde sunt foarte mulţi medici foarte 
competenţi, însă am ales să-mi continui dezvoltarea mea 
profesională în grupul Policlinico di Monza datorită exper-
tizei internaţionale la care avem acces foarte uşor. În plus, 
aici putem să dezvoltăm proiecte care în sistemul de stat, din 
cauza barierelor birocratice, sunt mult mai greu de realizat.

o explicație pe care am întâlnit‑o des este că 
specialiștii pleacă de la stat în privat pentru că 
în privat pot realiza mai multe intervenții...
Este adevărat, sunt doar câteva luni de când sunt în re-
gim privat şi deja plastiile valvulare mitrale, pe care 
le făceam pe cale clasică în sistemul de stat, acum le 
operez pe cale minim invazivă prin minitoracotomie. 
Este un pas extrem de important, atât pentru chirurg, cât şi 
pentru pacient — trauma chirurgicală este mult mai mică, 
rezultatele post-operatorii sunt mult mai bune, ceea ce pen-
tru orice medic este o mulţumire personală foarte mare. 
De asemenea, am şansa de a aborda patologii noi cum este 
cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă, datorită expertizei 
internaţionale de care se bucură grupul Policlinico di Monza. 

sunteți și coordonatorul noului centru înfi ințat 
în diagnosticul și tratamentul cardiomiopatiei 
hipertrofi ce obstructive din spitalul Monza...

Mama Dvs. este un reputat cardiolog. 
V‑a infl uențat cumva acest lucru să 
alegeți chirurgia cardiovasculară?
M-am decis pentru chirurgie cardio-
vasculară în timpul unui stagiu pe care 
l-am făcut când eram student în Fran-
ţa, la Lyon. Acolo am întâlnit colegii 
de la chiruurgie cardiovasculară, am 
intrat în sală, am fost fascinat şi m-am 
hotărât să fac această specialitate. 

Acum, spitalul în care lucrați 
se ridică la același nivel ca în 
occident, văzut atunci?
Este cel puţin la acelaşi nivel ca acela şi 
ca al oricăror centre de chirurgie cardio-
vasculară din Europa în acest moment. 
Vorbim despre o structură dezvoltată de 
la zero, inaugurată în 2013, şi sunt puţine 
centre de chirurgie cardiovasculară în 
Europa lansate din anul 2013 până acum.

Există vreo intervenție pe care vă doriți 
să o faceți și nu ați putut până acum?
Da, este vorba despre transplantul de 

inimă. Cred că aceste intervenții trebuie făcute, indiferent de 
cine le realizează. În acest moment, transplantul cardiac este 
la un nivel extrem de scăzut în România şi este păcat, pentru 
că se pierd organe. Susțin transplantul cardiac și cred că aceste 
intervenții trebuie realizate în România. Se fac în prezent la Tîrgu 
Mureș și la Spitalul Floreasca, însă sunt foarte puţine intervenţii, 
comparativ cu necesarul şi cu potenţialii donatori. Aceasta este 
principala problemă. Dacă ne uităm la numărul transplanturi-
lor realizate acum, la numărul pacienților transplantați, putem 
observa că ar fi  foarte mulți potențiali donatori și pentru inimă. 
Din păcate, programul de transplant cardiac este subdezvol-
tat. Probabil că în regim privat nu o să pot să realizez astfel de 
intervenții, însă îmi doresc foarte mult ca ele să fi e realizate 
în România la un nivel competitiv pe plan internaţional.

știu că, timp de câțiva ani, transplantul de inimă a fost sistat 
complet și că nu s‑a realizat absolut nicio intervenție...
Eu pot să vă spun că nu am făcut niciun transplant cardiac 
în perioada în care am lucrat la Institutul „CC Iliescu”. l

Mirabela Viaşu

Deși a urmat numeroase stagii în clinici de renume 
internațional, dr. lucian Dorobanțu nu ar părăsi sistemul 
sanitar românesc. Este de părere că, cel puțin în chirurgia 
cardiovasculară, specialiștii au numeroase oportunități de 
dezvoltare în țară și mai cu seamă în sistemul privat, unde 
au acces la tehnici și tehnologii moderne. Recent, a ales să 
se mute în domeniul privat, unde printre multele intervenții 
pe care la stat nu le putea efectua pe cale minim invazivă, 
are ocazia de a aborda patologii noi, precum cardiomiopatia 
hipertrofică obstructivă. De fapt, dr. lucian Dorobanțu este 
și coordonatorul Centrului de Diagnostic și tratament al 
Cardiomiopatiei Hipertrofice din cadrul spitalului Monza. 

Policlinico di Monza la nivel europeanPoliclinico di Monza la nivel european
expertizei internaţionale de care se bucură grupulexpertizei internaţionale de care se bucură grupul

cardiomiopatia hipertrofi că obstructivă, datorităcardiomiopatia hipertrofi că obstructivă, datorită
Am şansa de a aborda patologii noi cum este

Dr. lucian Dorobanțu are o vastă experiență operatorie, fi ind prim-operator 
încă din anul 2004, în cadrul Institutului de urgență pentru boli cardiovasculare 
“Prof. dr. C. C. Iliescu” din București. A urmat stagii succesive în plastii de valvă 
mitrală și aortică, bypass integral arterial, chirurgia rădăcinii aortice la Clinica 
San Gaudenzio din Italia, dar și în chirurgie cardiovasculară, la Spitalul CHU 
Rangueil din Toulouse, Franța. În 2013, s-a specializat în asistare circulatorie și 
transplant cardio-pulmonar la Spitalul Johns Hopkins din SUA.

MINI C.V. DR. LUCIAN DOROBANŢU

intervenţii de chirurgie cardiacă. Atât ar fi  necesar. intervenţii de chirurgie cardiacă. Atât ar fi  necesar. 
locuitori, ar trebui efectuate aproape 20.000 delocuitori, ar trebui efectuate aproape 20.000 de

La o populaţie de aproximativ 20 de milioane de
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prea puțin screening prenatal
Prea multă prematuritate,

prematuri sau cu o greutate foarte micăprematuri sau cu o greutate foarte mică
în România se nasc 20.000 de copiiîn România se nasc 20.000 de copii

În ciuda progreselor înregistrate, anual

DREPT METODE EFICIENTE DE REDUCERE A RATEI DE 
PREMATURITATE, profesioniștii din domeniul obstetricii și 
ginecologiei amintesc educația sanitară și implementarea unor 
măsuri de urmărire adecvată a sarcinii. Responsabilitatea este 
împărțită în egală măsură de specialiști, care ar trebui să de-
pună un efort mai mare pentru a infoma și educa pacientele, 
și între viitoarele mame, care ar trebui să-și ceară dreptul la 
informare, să discute cu medicul curant și să urmeze întoc-
mai recomandările acestuia.

„Din păcate, nici populațiile ultracivilizate, nici societățile cu 
sisteme de sănătate performante nu au reușit să scadă procentele 
lor naționale de prematuritate, în ciuda tuturor eforturilor depu-

sCREEninGul CoMBinAt – 
oBliGAtoRiu lA GRAViDElE
PEstE 35 DE Ani
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEPISTAREA 
SARCINILOR CU RISC CRESCUT 
PENTRU DIFERITE MALFORMAȚII, 
screeningul prenatal al markerilor serici 
materni reprezintă un instrument tot mai 
important și util. De exemplu, specialiștii 
recomandă realizarea tuturor analizelor 
din primele două trimestre de sarcină 
tuturor gravidelor, dar mai ales celor cu 
vârsta peste 35 de ani. Până mai recent, 
testele de sarcină pentru depistarea 
sindromului Down sau a anomaliilor 
congenitale erau recomandate numai 
femeilor cu vârste peste 35 de ani. Cum, 
însă, s-au identifi cat numeroși feți cu 
aneuploidie la gravidele sub 35 de ani, s-a 
decis recomandarea screeningului tuturor 
gravidelor.

Americanii au stabilit inițial, undeva 
prin 2006-2007 ca toate gravidele să fi e 
testate printr-o formă de investigație care 
să poată prevedea existența unei sarcini 
cu anomalie genetică - fi e non-invazivă, 
fi e invazivă. Invaziv în sarcină înseamnă 
amniocenteza sau biopsia de vilozități 
coriale, forma invazivă de diagnostic fi -
ind inițial recomandată gravidelor cu vâr-
stă de peste 35 de ani. Ulterior, s-a pus la 
punct forma de testare serologică cu ca-
racter de screening serologic (dublu test, 
triplu test, etc) care selectează din marea 
masă a gravidelor pe cele expuse riscului 
de a a avea o anomalie congenitală: doar 
aceste gravide vor fi  investigate invaziv și testate genetic efectiv 
pentru verifi carea suspiciunilor ridicate de screening-ul serologic 
și ecografi c. Și atunci, toate eforturile de screening vizează fo-
losirea unei baze largi de aplicare a screeningului de trimes-
tru I serologic, combinat cu cel ecografi c. Din păcate, și acest 
screening, chiar mai ieftin decât alte metode de screening la 
o vârstă mai mare a gravidei, nu poate fi  realizat din cauza 
costurilor. „Un dublu test, adică o combinație de translucență 
nucală, dozare serică PAPP-A și free beta-HCG, costă 200 de lei, 
iar un triplu test care se face între 15 și 18 săptămâni de sarcină se 
duce la 150 de lei. Bani pe care pacienta îi suportă și care nu sunt 
restituiți de casa de asigurări”, susține șeful secției Obstetrică-gi-
necologie IV a Maternității Brașov.

În ciuda costurilor ridicate, viitoarele mame optează pen-
tru realizarea screeningului prenatal în număr din ce în ce 
mai mare, însă nu sufi cient. Potrivit prof. Moga, majoritatea 

se în acest sens. Noi, la Brașov, avem acest 
procent de prematuritate de mulți ani. 
Din păcate, nici noi la Brașov, nici pe plan 
național nu am reușit să reducem numă-
rul nașterilor premature. Și am luat măsuri 
de corectare a igienei, a stilului de viață al 
gravidei, a nivelului de conștientizare a 
importanței sarcinii, a sarcinilor unice și a 
sarcinilor la vârste înaintate”, ne-a decla-
rat prof. univ. dr. Marius Moga, decanul 
Facultății de Medicină a Universității 
Transilvania din Brașov și șeful Clini-
cii Obstetrică-Ginecologie IV, Spitalul 
Clinic Obstetrică-Ginecologie „I. A. 
Sbârcea” Brașov (Maternitatea Brașov).

Nașterile premature reprezintă de 
câțiva ani o prioritate pentru sistemul de 
sănătate, mai ales datorită implicării active 
și susținute a unor organizații non-guver-
namentale, precum Organizația „Salvați 
Copiii”. În ciuda progreselor înregistrate, 
anual în România se nasc 20.000 de copii 
prematuri sau cu o greutate foarte mică.  

„Progresele pe care le-am făcut se 
referă la creșterea performanțelor 
secțiilor de terapie intensivă neonata-
lă, respectiv a secțiilor de neonatologie. 
Acestea au dus la salvarea multor copii 
născuți sub 26 de săptămâni. Limita sta-
bilită de Organizația Mondială a Sănătății 
pentru prematuritate este de 28 de săptă-
mâni, însă prematurul foarte mic are unde-
va la 26 de săptămâni și aproximativ 1 kg. 
Este o mare realizare faptul că tot mai mulți 
astfel de nou-născuți pot fi  salvați datorită 
eforturilor și perfecționării neonatologi-
lor, dar și datorită achiziției de aparatură  
tehnică adecvată”, a explicat prof. univ. dr. 
Marius Moga.

pacientelor care trăiesc în orașe a dobândit refl exul de a se infor-
ma, chiar și discutând cu prietenele, cu colegele de muncă sau cu 
familia, și de a se testa în primul trimestru și în trimestrul al doi-
lea de sarcină: „Numărul și perioada analizelor pe care o pacientă 
trebuie să le facă în cadrul diagnosticului prenatal sunt destul de 
bine implementate la pacientele din mediul urban”.

Este mai mult decât necasar ca testarea genetică să fi e 
decontată de casele de asigurări, fapt care în prezent nu se 
întâmplă în România, susține prof. univ. dr. Marius Moga. 
„Există o oarecare decontare prin Departamentul de medicină 
fetală, prin care Casa decontează 950 de lei pentru amiocenteza 
cu examen genetic, dar trebuie să existe un contract foarte deza-
vantajos pentru laborator și pentru maternitate pentru a lucra cu 
acești bani, în care sunt incluse și spitalizarea, și prestația medi-
cului, și manevra în sine de amniocenteză, plus examenul genetic 
care, la rândul lui, are un anumit cost”. l Mirabela Viaşu 

Brașov este una dintre regiunile în care se înregistrează cele mai multe nașteri premature 
din țară. statisticile arată că rata de prematuritate este de 14% ‑ 15%, cu mult peste 
media națională, de 8%‑10%. Potrivit specialiștilor, există două explicații. În primul rând, 
numărul nașterilor este mai mare decât în alte județe, iar în al doilea rând, spitalul Clinic 
de obstetrică‑ginecologie Brașov gestionează cazurile de prematuritate din trei județe.
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MANAGEMENT

al asistenței medicale
spitalul – pilonul central

oMs avertizeză statele să nu coboare sub pragul de 95% 
acoperire vaccinală, iar România este sub acest prag. 
Ce riscăm din punctul de vedere al sănătății publice?
Vaccinările sunt într-adevăr o problemă majoră de sănătate 
publică. Dacă analizăm benefi ciile pe care le-au adus vacci-
nurile de-a lungul zecilor de ani, nu putem pune la îndoială 
contribuția acestor metode de prevenţie în stoparea și chiar 
eradicarea unor boli extrem de grave cu potenţial epidemio-
logic mare în lume. Din păcate, în România ultimilor 20 de ani, 
odată cu schimbările de tip legislativ, dar mai ales organizato-
rice din sistemul de sănătate, au apărut mari divergenţe în apli-
carea ordinului Ministerului Sănătății privind vaccinările, dar și 
în modul în care populaţia percepe necesitatea vaccinărilor. La 
aceasta a contribuit atât noul mod de organizare a sistemului de 
sănătate, în special desfi ințarea aproape în totalitate a cabinete-
lor de medicină școlară în ultimii ani, dar și faptul că medicii de 
familie, cu sau fără rea-voinţă, s-au derobat de la această sarcină 
de a face vaccinarea obligatorie. Nu trebuie uitat că mass-me-
dia își are partea de vină, prin minimalizarea efi cacității 
și accentuarea posibilelor reacţii adverse, inclusiv cu boli 
provocate de vaccinare, ceea ce este total neadevărat. În 
orice tip de tratament medical, fi e preventiv, fi e curativ, exis-
tă o şansă de risc sau de accident, însă în limitele normale.

se spune că valul de refugiați aduce cu sine 

moment despre tendinţele echipei ministerului în ceea ce pri-
veşte strategia naţională de reabilitare a asistenţei medicale și 
dezvoltarea unor domenii care sunt defi citare de mai mulţi ani 
în România. Apreciez faptul că în ultimii ani ministerul a 
insistat pe anumite programe specifi ce de pacienţi critici, 
salvând mii de vieţi. În viitor, având în spate o experienţă de 
zeci de ani atât ca medic, cât şi ca administrator la diverse in-
stituţii sanitare, consider că trebuie regândit modul în care este 
asigurată asistenţa medicală în România, punând în centrul 
asistenţei spitalul. Nu spun acest lucru doar pentru că de câţiva 
ani sunt managerul unui spital din Bucureşti, ci pe baza obser-
vaţiilor şi a experienţei pe care am avut-o de-a lungul anilor. 
Când spun că spitalul trebuie să fi e pilonul central al asistenţei 
medicale mă gândesc la faptul că, în prezent, spitalele se axează 
pe medicina curativă. În multe ţări din Europa și în Canada, 
încă de acum 20 de ani spitalul are atribuţii de medicină 
preventivă epidemiologică și, ulterior, de supraveghere 
a pacientului care pleacă din spital în faza de recuperare 
terţiară. Deci, spitalul este pilonul central metodologic pe un 
teritoriu în care medicii de familie sunt sub competenţa meto-
dologică sau profesională a acestuia. Prin această colaborare cu 
medicii de familie, se stopează afl uxul de pacienţi din spital.

Aici nu intervin ambulatoriile?
Din păcate, și ambulatoriile sunt sufocate de acest afl ux de 
pacienţi. Îmi pare rău, nu vreau să critic medicii de familie, 

numeroase boli, iar dacă nivelul 
de vaccinare este scăzut, riscăm 
să izbucnească noi epidemii...
Aici aveţi perfectă dreptate. Ca specialist 
pe sănătate publică, cred că acest val 
migraţionist de persoane, care nu sunt 
vaccinate și care au un potenţial infec-
togen mare, poate cu unele boli care 
nu sunt specifi ce continentului nostru, 
reprezintă o bombă biologică la adresa 
sănătăţii Europei. Trebuie să se aplice 
procesele de medicină transfrontali-
eră, însă, din păcate, atât la graniţele 
Uniunii Europene, cât şi în interiorul 
UE, aceste controale de tip epidemi-
ologic sau de detectare a persoanelor 
cu febră prin aparatură electronică 
nu sunt efi ciente. Astfel, cei 100.000 
de oameni cu potenţial de a răspândi 
anumite boli amplifi că bolile infecţioase 
existente în acest moment în Europa.

Cum aceste măsuri nu sunt efi ciente, 
vaccinarea rămâne singura opțiune?
Vaccinarea este un mijloc de medi-
cină preventivă extrem de efi cient. 
Recomand cu toată tăria, atât ca me-
dic, cât şi ca părinte, familiilor care 
au copii de vârstă vaccinală să facă 
vaccinările obligatorii, conform ca-
lendarului de imunizare existent.

importanța prevenției este 
trasată și în strategia națională 
de sănătate, care însă nu a fost 
fi nalizată complet. știți cumva în ce 
stadiu se afl ă această strategie?
Din păcate, cunosc puţine lucruri în acest 

am mare încredere în competenţele lor 
profesionale. Poate că, într-adevăr, sunt 
depăşiţi de birocraţia excesivă, dar nu se 
poate ca zeci de pacienţi sau sute de pa-
cienţi să ajungă la camerele de gardă ale 
spitalelor, mai ales după orele 13.00, nu 
mai spunem în weekenduri, cu probleme 
care ar putea fi  rezolvate în cabinetul 
medicului de familie. Trebuie să găsim 
o modalitate de a corecta şi de a moni-
toriza activitatea medicilor de familie.

Ce soluții ar putea fi  luate în acest sens?
În primul rând, este nevoie de un nou mod de a organiza ac-
tivitatea spitalului, deci trebuie modifi cată legea spitalelor 
astfel încât unitățile sanitare să aibă acest tip de competenţă 
şi în acelaşi timp să poată avea structuri de medii sau de per-
soane competente care să supravegheze şi să monitorizeze 
aplicabilitatea noilor reglementări. Spitalele care nu au în 
structură secţii de recuperare ar putea să aibă unităţi mo-
bile de medici şi asistente care să meargă la domiciliu şi să 
supravegheze recuperarea pacientului externat din spital. 
În prezent, îngrijirile la domiciliu nu sunt deloc efi ciente. Ele 
ar trebui acordate sub egida spitalului, ca un centru de servicii 
medicale complexe, începând de la partea de prevenţie şi pro-
movare a sănătăţii și până la cea de recuperare postexternare. 

fondurile europene ar putea ajuta la 
îndeplinirea acestui deziderat al dvs.?
Absolut, aceste fonduri permit şi în acest moment dezvolta-
rea infrastructurii spitalelor. Din ce ştiu eu, zona Bucureşti, 
cel puţin în ciclul fi nanciar trecut, nu a primit fi nanţare 
pentru dezvoltarea spitalelor şi a ambulatoriilor de spe-
cialitate. Infrastructura spitalicească trebuie să se dezvolte, 
mai ales dacă vrem să oferim noi competenţe spitalului. Până 
acum, spitalul avea un rol pur medical, de tratament şi de di-
agnostic, și trebuie să îşi întindă antenele spre comunitate. l

Mirabela Viaşu

Ca președinte al Comisiei de sănătate publică și management din Ministerul sănătății, 
prof. univ. dr. Petru Armean atrage atenția asupra ratei scăzute de acoperire vaccinală din 
România, care în contextul crizei refugiaților poate deveni o problemă extrem de gravă. Ca 
manager al spitalului Clinic „Prof. Dr. theodor Burghele”, prof. Petru Armean își dorește 
reorganizarea sistemului spitalicesc astfel încât spitalul să fie în centrul serviciilor de 
asistență, ca un centru complex de servicii preventive, curative și de recuperare.
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INOVAŢIE

o monedă de schimbo monedă de schimb
Cezariana a devenit

Înțeleg că distribuția specialiștilor 
este defi citară. Ce ne puteți 
spune de nivelul pregătirii?
Până în ‘89 curricula şi învăţământul 
la noi erau defi citare în ceea ce priveşte 
accesul la literatură și la noutățile 
din domeniu, dar activitatea practică 
de clinician era mult peste ceea ce se 
face acum. Am colegi tineri care nu 
ştiu să facă o foaie de observaţie, să 
întocmească istoricul medical care te 
conduce spre diagnostic, trec direct 

titulatura de specialist, să se implice în 
practică, să ceară a doua părere unui 
coleg mai în vârstă şi după aceea să 
ia decizia. Sigur că veniturile nu sunt 
cele mai potrivite pentru un medic 
care ar dori să aibă doar această grijă. 

Ați declarat recent că ar fi  nevoie 
de un program național în ceea ce 
privește nașterile premature...
Da, ar fi  nevoie mai întâi să avem un registru naţional, și 
lucrăm la el, pentru că înregistrând toate aceste naşteri 
premature putem să avem o evidenţă clară nu numai 
asupra numărului de nașteri, ci și asupra specifi cului. 
Nașterea prematură în arealul curburii Carpaţilor nu 
este la fel ca aceea din Catalonia sau din alte ţări. Vorbim 
de diferenţe de căldură, de deprinderi, de obiceiuri 
alimentare, de preocupări diferite. Poate că în Pirinei 
populaţia feminină nu lucrează, lucrează numai soţul, 
şi atunci are mediul curat, nepoluat, în zona aceea. 

Avem femei care lucrează până în luna a opta de sarcină...
Le felicit pe acestea. Terapia ocupaţională face parte din 
lumea modernă. Tonusul pozitiv se răsfrânge pozitiv asupra 
copilului. Avem un grup de viitoare mame, care nu ştiu dacă 
este în creştere sau în diminuare, dar oricum e fl uctuant, care 
cere concediu medical. Noi nu promovăm concediul medical, 
dimpotrivă, rugăm pacientele să fi e cât pot ele de active. 
Este dovedit științifi c și noi le spunem, la fel și medicii de 
familie, să nu stea mult în pat şi pe spate, pentru că hrănirea 
uterului prin activitatea cardiacă e mai defi citară şi copilul 
nu se dezvoltă aşa bine. Pe lângă alte cauze, contribuie şi 
această perfuzie uteroplacentară.

Mai există o problemă, și 
anume numărul în creștere al 
operațiilor de cezariană...
În practica specialităţii obstetrică-
ginecologie specialistul nostru ţine cont 
sau ar trebui să ţină cont de normele 
profesionale de indicaţie. Din păcate, şi 
medicina a devenit un fel de comerț. E 
adevărat, poate şi teama de necunoscut 
le face pe unele să aibă această opţiune, 
dar ele nu ştiu că, de fapt, îşi fac rău. 
Femeia trebuie să nască natural, atunci 
când se poate. Bineînțeles, nu este o 
regulă, sunt situaţii când noi trebuie 
să intervenim activ şi cezariana îşi 
arată benefi ciile. Dar să facem o primă 
ofertă de cezariană, să creăm a doua 
patologie pe termen mediu și lung, nu 
este normal. Pe mulți nu îi interesează 

la o evaluare paraclinică, de care avem nevoie, dar care 
nu este prima opțiune când stăm de vorbă cu pacientul. 

nu credeți că vinovat este și sistemul de învățământ?
Da, cred că şi sistemul are partea lui de vină. Fiind implicat 
în activitatea didactică, recunosc că şi noi, corpul din 
universităţi, avem o vină. Durata de pregătire a specialistului 
obstetrician ginecolog în România cred că este optimă (cinci 
ani, n. red.), numai că există discrepanțe mari între spitalele 
mai mici și clinicile universiare, unde, sigur, ofertele 
sunt mai mari. Este foarte important ca, pe lângă partea 
teoretică, tinerii medici să continue, chiar și după ce primesc 

că, peste 20-30 de ani, copilul pe care l-au născut prin 
cezariană are diabet, că are imunitate scăzută. Există dovezi 
ştiinţifi ce potrivit cărora autismul e mai frecvent la deciziile 
cezariene artifi cializate. Cezariana a devenit o monedă de 
schimb. Am colegi care susțin că femeia poate să-şi aleagă 
modul în care să nască. E ca şi cum eu aş merge la un service 
şi i-aș spune mecanicului ce să facă. Femeia ne ascultă pe 
noi și avem obligația să-i prezentăm clar și corect situația. 
Am operat recent un caz foarte greu, venit de la Buzău: o 
femeie, o mamă extraordinară, care a venit cu un tip de 
patologie despre care ştim puţin, o placentă a copilului 
mai jos care invada nu numai uterul, ci şi vezica urinară. 
Placenta aceasta previa era pe o cicatrice uterină deoarece 
femeia născuse prima sarcină prin cezariană. În primă fază, 
am scos copilul, după care am făcut o histerectomie de 
hemostază, pentru a o salva pe mamă. Acum, atât femeia, cât 
și copilul sunt bine. Nu m-am putut abține însă să o întreb 
de ce a născut prin cezariană. Mi-a răspuns că aşa i-a spus 
medicul, deci nu a fost o cauză medicală. Vă imaginați 
cum m-am simțit eu, care era să o pierd pe mamă.  l

Mirabela Viaşu

se vorbește despre un 
oarecare deficit de specialiști 

în obstetrică și ginecologie. 
În prezent, există peste 

2.400 de medici obstetricieni 
și ginecologi în România, 

care sunt suficienți pentru 
a se ocupa de această 

patologie. Problema este, mai 
degrabă, în ceea ce privește 

distribuția lor. Pe de altă 
parte, există și un volum 

foarte mare de cazuri, care 
poate da impresia că medicii 

existenți nu mai fac față. 
Printre provocările sistemului 

românesc de obstetrică 
și ginecologie se numără 

numărul mare de mame 
minore, nașterile premature, 

dar și numărul ridicat de 
operații de cezariană.

președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologiepreședintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie
„Prof. dr. Alfred Rusescu” și al Maternității Polizu, precum și „Prof. dr. Alfred Rusescu” și al Maternității Polizu, precum și 

Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului (IOMC)Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului (IOMC)
Interviu realizat cu prof. univ. dr. Nicolae Suciu, managerul
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Avem un grup de viitoare mame, care nu ştiu dacă

Inaugurat cu ocazia Zilelor IOMC din acest an (10-12 decembrie), Centrul de 
excelență pentru terapii materno-fetale sau in utero a fost realizat cu fonduri 
europene, valoarea totală a proiectului fi ind de 68.427.974,00 lei. Este un 
centru național unde, pe lângă activitățile de asistență, de screening, mai 
multe linii de scanare, de evaluare ecografi că, mai multe săli cu specialiști, va 
funcționa și un sistem de telemedicină. De asemenea, familiile care vor să 
înceapă un program de procreere vor fi  consiliate. „Lumea nu realizează, dar 
femeia gravidă, prin simplitatea ei sau în complexitatea ei, are niște așteptări 
de la produsul de concepție. Când aceste așteptări nu se împlinesc, femeia 
riscă să cadă în depresie, dacă nu are suportul social pentru a depăși aceste 
deziluzii. Are nevoie de o pregătire mentală, psihologică, pentru a înțelege că 
fi ecare copil este diferit și se dezvoltă diferit. Iar medicul are un rol important în 
a informa și pregăti viitoarea mamă”, susține prof. univ. dr. Nicolae Suciu. Noul 
centru dispune de specialiști pregătiți la Londra, dar și de cea mai performantă 
aparatură care există la ora actuală în lume. Terapiile in utero de tip fetoscopic, 
un fel de endoscopie adaptată uterului gravid, vor fi  promovate în primul rând 
de prof. Suciu, care are o experiență de aproape 30 de ani în endoscopie și care 
s-a specializat pe lângă alți maeștri în domeniu.

CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINA MATERNO-FETALĂ,
ÎN CADRUL IOMC
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CERCETARE

te face să te simți Dumnezeu
Uneori, cercetarea

Înteleg ca dvs. faceti cercetare în privat, 
dar sunteți și profesor la o universitate 
de stat. Cele două au legatură între ele?
Sigur că da. Cercetarea în cadrul 
universității se îmbină științifi c cu cea 
privată, dar sunt două lucruri diferite din 
punct de vedere legal. Ca profesor la uni-
versitate, dacă folosești studenții în pro-
cesul de cercetare și dacă folosești fon-
duri de la universitate, chiar dacă ai un 
patent, patentul aparține universității. 
Cercetarea este foarte, foarte costisitoare, 
indiferent în ce domeniu acționezi, din 
diferite puncte de vedere. În primul rând, 
ai nevoie de oameni care să fi e specializați 
în domeniul în care lucrezi, dar care să 
cunoască și biologie, farmacologie, infor-
matică, pentru că asta este baza cercetării.

Deci nu se amestecă fondurile 
statului cu privatul?
Sub niciun fel de formă.

Dar fi nanțarea din partea statului este bună?
Nu este chiar așa de bună. Poate este mai bună decât în 
România, este adevărat, dar e mult mai defi citară de-
cât în SUA. În ceea ce priveste Europa, în Germania 
este o fi nanțare mult superioară celei din Canada.

Dvs. veniți des în România. Cum apreciați cercetarea în 
România?
Lucrările de cercetare științifi că și clinică sunt foarte interesante 
și excepțional efectuate, dar am înțeles că fi nanțarea este de-
fi citară. Din punctul de vedere al calității științifi ce, pot să 
spun că cercetarea a fost și continuă să fi e la nivel mondial.
Lucrez de cel puțin o decadă în colaborare științifi că și educativă 

pentru că am lucrat în diferite spitale în Franța (cu prof. Marcellin), 
Italia, Israel și Canada am avut posibilitatea să am un număr 
substanțial de bolnavi cu hepatită virală C. Am observat că la 
anumiți pacienți virusul poate să dispară după o perioadă, fără să-l 
tratezi. Este un procent foarte mic, dar virusul poate să dispară 
dacă omul are un sistem imunitar care poate să lupte. Am consta-
tat că măsurând nivelul de substanțe, care se numesc citochi-
ne și chimochine, substanțe care sunt secretate de anumite 
celule ale corpului, poți să prevezi răspunsul la efi cacitatea 
unui medicament. În momentul în care sistemul imunitar 
este fi e mai slăbit, fi e mai puternic decât trebuie, măsurând 
aceste substanțe în sânge, poți afl a aproximativ starea de 
infl amație a fi catului.  De asemenea, am observat că dacă fi -
catul este mai infl amat, atunci numărul de bolnavi cu răspuns 
susținut la medicament (practic vindecați de virus) este mai mic 
decât numărul pacienților care au un sistem imunitar mai bun. 
Sistemul imunitar mai scăzut duce la o infl amație mai puternică a 
fi catului. Dacă reduci infl amația dai posibilitatea fi catului să lupte 
împotriva virușilor. Tratând bolnavul cu medicamentul antiviral 
potrivit, el va răspunde mai repede și mai bine la acest tratament.

Ma gândesc că există sufi ciente medicamente 
care să reducă această infl amație, nu?
Există și exact pe acest lucru m-am și bazat. Toată ideea aceasta 
depinde de voința medicilor să fi e de acord cu tine ca om de știință 
și cu ideile tale. În plus, sistemul sanitar public și laboratoarele 
farmaceutice trebuie să verifi ce efi cacitatea și eligibilitatea ideii. 
În momentul în care am pus acest studiu clinic în funcțiune, 
exista un laborator de medicamente care avea un medicament 
antiviral și, în același timp, un medicament antiinfl amator. 
Acest fapt i-a determinat să investească în studiul clinic.
Este foarte important să faci traducerea a ceea ce găsești tu 
în eprubetă în sângele pacientului și să poți să ajuți bolnavul 
prin lucruri care sunt foarte simple. La bolnavii cu hepatită vira-
lă C pentru a trata pacientul fără să suspectezi reacții adverse este 
important să afl i ce genotip și ce cantitate de virusuri are pacien-
tul, dar la fel de important este și să verifi ci dacă, pe lângă hepatita 
C, pacientul are și o altă problemă medicală, de exemplu depresie.
 
Când un pacient intră pe un studiu 
clinic, sunt reguli mai stricte...
Sunt reguli foarte stricte, dar sunt și anumite medicamente 
care fac bine la 98% dintre oamenii care le consumă, iar la două 
persoane din 100 au diferite reacții nedorite și neașteptate. Am 
avut ca pacient un soldat american, un băiat de vreo 27 de ani. 
Norocul lui a fost că era sănătos. În Afganistan, soldatul a fost 
rănit și a avut nevoie urgent de operație. Pentru a fi  sigur că pa-
cientul ajunge cu bine fără infecție în America, medicul militar 
i-a dat patru antibiotice diferite. Erau simple antibiotice, care 
sunt folosite curent în orice clinică. Pacientul, care era sensibil, 
a avut o reacție nedorită. Pe drum, a făcut blocaj de rinichi și de 
fi cat. Regula de bază este să oprești medicamentul suspectat că 
produce reacția adversă. Pentru a nu face o infecție generalizată 

cu echipa de Hepatologie a Spitalului Fundeni, condusă de prof. 
dr. Mihai Voiculescu. Împreună am încercat să implementăm un 
proiect științifi c la nivel european, dar nu s-a concretizat din lipsă 
de fonduri. Acest lucru nu l-a împiedicat pe prof. Voiculescu 
să continue munca de cercetare și colaborare cu mine și alți 
cercetători în Europa. O dovadă a acestei energii pozitive 
este faptul că reușește să prezinte specialiști care să descrie 
ultimile realizări în știința bolilor de fi cat în România. 

o parte din activitatea dvs. de cercetare se 
axează pe „translational medicine”. Ce presupune 
exact această medicină de tranziție?
Înseamnă că tot ceea ce vezi în bolnavi explici în știință și invers, 
toate ideile științifi ce le traduci la patul bolnavului. De exemplu, 

și pentru a fi  operat în siguranță, pacientul avea nevoie de an-
tibiotice. Cum medicii de la spitalul militar știau că eu pot 
determina printr-o analiză de laborator, ce medicament i-a 
produs reacția adversă, mi-au trimis o probă de sânge, iar 
eu am determinat ce antibiotic din cele recomandate pot 
folosi și ce nu. Ca urmare a tratamentului personalizat, băia-
tul a trăit și, poți spune că, dintr-odată, te simți Dumnezeu. 

Dacă ramâneați în România, credeți că evoluția 
dvs. în cercetare ar fi  fost aceeași?
Nu, nu ar fi  fost la fel, pentru că nu aș fi  avut informațile necesare 
pentru a putea lucra pe anumite segmente de cercetare, pe care în 
România nu s-a lucrat mult timp. Din punctul acesta de vedere, nu 
pot să spun că aș fi  avut o carieră de cercetare în România. l

Mirabela Viaşu

Prof. univ. dr. Manuela neuman predă farmacologie și toxicologie și conduce cercetarea 
de bază și de tranziție la facultatea de Medicină a universității toronto, Canada. Munca 
sa în domeniul cercetarii științifice este recunoscută și apreciată la nivel internațional.  În 
plus, are un laborator privat, unde face o serie de analize de laborator corespunzătoare 
eficienței și siguranței folosirii medicamentelor. Aceste analize reprezintă „medicina 
personalizată” și sunt complet diferite de analizele de laborator realizate ca rutină într‑un 
spital. Acest laborator face și cercetare, în special în bolile hepatice, dar și în alte domenii.

celor care au lucrat în cercetarea româneascăcelor care au lucrat în cercetarea românească
Întotdeauna a fost o calitate excepţională a tuturor

lucruri care sunt foarte simple.lucruri care sunt foarte simple.
și să poți să ajuți bolnavul prin și să poți să ajuți bolnavul prin 

eprubetă în sângele pacientului eprubetă în sângele pacientului 
traducerea a ceea ce găsești tu în traducerea a ceea ce găsești tu în 

Este foarte important să faci
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fără soluție de ani și anifără soluție de ani și ani
Problema neuroreabilitării,

poate cunoaşte decât neurologul.poate cunoaşte decât neurologul.
creierului pe care în profunzime nu lecreierului pe care în profunzime nu le

de aspecte ale funcţiilor complexe ale de aspecte ale funcţiilor complexe ale 
aspectele senzoriale, de o multitudineaspectele senzoriale, de o multitudine

stările afective ale pacientului, de stările afective ale pacientului, de 
psihologică, reabilitarea legată de psihologică, reabilitarea legată de 

motorii — neuroreabilitare cognitivă, motorii — neuroreabilitare cognitivă, 
componente pe lângă defi citelecomponente pe lângă defi citele
Neuroreabilitarea are mai multe

De ce nu s‑a reușit până acum să se rezolve 
problema neuroreabilitării?
În lumea medicală dezvoltată, neuroreabilitarea este o pro-
blemă de care se ocupă în primul rând neurologii. La noi însă, 
din cauza unei neînţelegeri şi, probabil, a unor orgolii ale 
anumitor colegi din alte specialităţi, neuroreabilitarea se 
desfăşoară în cele mai multe situaţii în alte servicii decât 
cele de neurologie. Din păcate, ne confruntăm cu o concepţie 
învechită, moştenită încă dinainte de 1989, în care medicina de 
recuperare, de neuroreabilitare, vizează aproape în exclusivitate 
componenta motorie. În realitate, neuroreabilitarea are mai mul-
te componente pe lângă defi citele motorii — neuroreabilitare 
cognitivă, psihologică, reabilitarea legată de stările afective ale 
pacientului, de aspectele senzoriale, de o multitudine de aspecte 
ale funcţiilor complexe ale creierului pe care în profunzime nu 
le poate cunoaşte decât neurologul. Este adevărat că medicul 
de fi zioterapie are rolul său bine stabilit şi nimeni nu exclu-
de acest lucru, dar echipa trebuie să includă și psiholog, și 
kinetoterapeut, logoped, ergoterapeut și specialişti care au 
abilitatea de a participa la încadrarea socială a acestor oa-
meni. Vorbim despre o echipă extrem de complexă, care trebuie 
să lucreze sub o singură baghetă, şi anume a medicului neurolog. 

să înțeleg că pacienții care au nevoie de neuroreabilitare 
nu benefi ciază de serviciile de care au nevoie?
Din păcate, nu, la nivel general; există în țară, din fericire, la spita-
lele de recuperare din Iași și din Cluj câte o clinică de Neurologie 
cu porofi l de neurorecuperare, organizate în mod normal, dar 
din păcate aceste două exemple sunt doar excepții pentru că în 
restul țării nu mai există situații asemănătoare. Mai mult, din 

benefi cia cu maximum de randament de această reeducare func-
ţională. De exemplu, în boala Parkinson este nevoie chiar de un 
neurolog cu o pregătire specială în tulburări de comportament 
motor, pentru că afecțiunea este deosebit de complexă și ni-
meni nu o să înţeleagă niciodată la fel de bine ca un neurolog 
experimentat subtilităţile şi abilităţile necesare programe-
lor de neuroreabilitare care se desfăşoară la ora actuală în 

lume şi care sunt în plină dezvoltare. 
La fel se întâmplă în cazul pacienților cu 
scleroză multiplă sau alte patologii neu-
rologice complexe care chiar și pentru un 
medic neurolog reprezintă o provocare.
Pe de altă parte, există riscul de a se utiliza o 
serie de metodologii neadecvate patologiei 
pe care pacientul o are. Or, în lume, într-un 
centru care se ocupă de boala Parkinson, 
neuroreabilitarea face parte integrantă din 
aspectele pe care acel centru le abordează, 
începând de la diagnosticul precoce, eva-
luare, medicaţie, terapie medicamentoasă 
administrată prin mijloace tehnice particu-
lare (pompe electronice, de exemplu), trata-
ment chirurgical, până la aspectele de rea-
bilitare. Reabilitarea trebuie reintegrată în 
schema de îngrijire globală a pacientului şi 
nu făcută într-un alt servicu medical decât 
cel de care ţine boala de bază a pacientului.

spuneați că neurologii trebuie să 
cunoască anumite aspecte legate de neuroreabilitare...
Da, trebuie să ştie pentru că trebuie să aibă un dialog şi un limbaj 
comun cu ceilalţi specialişti pentru a şti ce să le ceară acestora. 
Și mulţi dintre noi avem aceste cunoştinţe, dar nu  putem 
să le aplicăm în mod sistematic pentru că nu avem aceste 
centre de neurologie care să ofere servicii de neurologie cu 
programe de reabilitare. Din păcate, sunt servicii de medici-
nă de recuperare generală în care pacienții cu boli neurologice 
sunt tratați mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză.

Deci nu există niciun astfel de centru, nici măcar la suuB?
Avem în dezvoltare un compartiment pentru recuperare neurolo-
gică post-acută, adică pentru pacienţii care au accidente vasculare 
cerebrale și care după câteva zile de la producerea AVC acut, când 
sunt în stare stabilă, au nevoie de o recuperare precoce. Din păca-
te, pe termen lung nu putem să facem 
neuroreabilitare aici, nu avem cum, 
pentru că suntem spital de urgenţă. Ar 
trebui să existe un alt serviciu, separat, 
în care pacientul, mă refer mai ales la 
pacienţii cu boli neurologice cronice, 
să aibă acces la procedurile de neuro-
reabilitare, unde acestea trebuie să fi e 
o constantă în îngrijirea lor integrată în 
procesul de prevenție secundară împreună 

cauze pe care aparent nu le putem înțelege, în contractul-cadru 
cu sistemul de asigurari a apărut chiar prevederea ca specialiştii 
în kinetoterapie din sistemul ambulatoriu să nu mai lucreze în 
subordonarea directă decât a unui medic specialist în fi ziokine-
toterapie și nu și a unui medic din altă specialitate, ceea ce este 
total anormal şi în discordanţă cu tot ceea ce se întâmplă în lume.

Practic, succesul terapeutic...
Este absolut limitat şi sunt situaţii în care starea de sănătate a 
pacientului are de suferit, tocmai pentru că pacientul nu poate 

cu medicaţia, cu eventualele proceduri chirurgicale, consilierea 
psihologică ş.a.m.d. Acest lucru presupune colaborarea între 
aceste servicii şi existența unor centre specializate cu profi l neu-
rologic şi nu cu profi l doar de medicină fi zică şi de recuperare.

De câte astfel de centre ar fi  nevoie?
Ar fi  nevoie de câte un centru peste tot unde exis-
tă o secţie de neurologie, adică cel puțin în fi ecare spi-
tal judeţean care are o clinică de neurologie. 

Bănuiesc că ați făcut demersuri pentru 
rezolvarea acestei probleme...
Am făcut demersuri repetate la nivelul Ministerului Sănătății, 
la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, însă au 
rămas fără ecou. Din păcate, demersurile noastre au fost probabil 
contrabalansate de inițiativele venite din partea altor specialităţi. 

sunt și banii o problemă?
Evident că este nevoie de o investiţie iniţială, care întotdeauna 
este mai mare deoarece este nevoie de o anumită dotare teh-
nică. În plus, este nevoie de a regândi ştatele de funcţiuni 
pentru că un centru de neuroreabilitare, pe lângă medicul 
neurolog (cel puțin 3-4 într-un centru cu o capacitate de 
20-30 de locuri) ar trebui să aibă 1 - 2 doi medici fi ziotera-
peuţi, mai mulţi kinetoterapeuţi, specialişti în ergoterapie, 
în logopedie,  ortofonie, în psihologie şi o multitudine de 
alte specializări paramedicale care sunt legate de aspecte-
le complexe ale activităţii fi inţei umane, având în vedere că 
neuroreabilitarea se adresează tuturor acestor aspecte.

În afara acestei probleme, ce alte neajunsuri sunt 
în serviciile de neurologie din România?
O problemă destul de dureroasă, în care am făcut nişte paşi mici, 
este neurologia de urgenţă. Suntem ultima ţară din Europa care 
până în data de 20 noiembrie a.c. nu a avut legiferată existenţa 
unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute. La această 
dată a fost în sfârșit publicat în Monitorul Ofi cial Ordinul 
de ministru care fusese aprobat înainte de schimbarea Gu-
vernului și astfel intrăm și noi, în sfârşit, în rândul lumii 
medicale normale. Aceste unități există de vreo 20-30 de ani în 
alte sisteme şi sunt considerate de maximă necesitate în tratamen-
tul bolilor vasculare cerebrale, reprezentând cel mai important 
progres din ultimul secol în îngrijirea pacientului cu AVC. l

Mirabela Viaşu

neuroreabilitarea continuă să fie o mare 
problemă a sistemului de servicii de neurologie 
din România. spre deosebire de alte sisteme 
de sănătate din Europa și nu numai, la noi în 
țară neuroreabilitarea nu este făcută de o 
echipă medicală multidisciplinară, condusă 
de un neurolog pregătit în neuroreabilitare.

 și președintele de onoare al Societății de Neurologie din România și președintele de onoare al Societății de Neurologie din România
de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB)de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB)

Interviu cu prof. univ. dr. ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii

O problemă destul de dureroasă, în care am făcut niște pași mici, este neurolo-
gia de urgență. Suntem ultima țară din Europa care nu are legiferată existența 
unităților de accidente vasculare cerebrale acute. Așteptăm ca ordinul de minis-
tru care fusese aprobat înainte de schimbarea guvernului să apară în Monitorul 
Ofi cial și astfel să intrăm și noi, în sfârșit, în rândul lumii. Aceste unități există 
de vreo 20-30 de ani în alte sisteme și sunt considerate de maximă necesitate 
în tratamentul bolilor vasculare cerebrale, reprezentând cel mai important pro-
gres din ultimul secol în îngrijirea pacientului cu AVC.

ÎN AFARA ACESTEI PROBLEME, CE ALTE NEAJUNSURI SUNT 
ÎN SERVICIILE DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA?
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la Institutul Oncologic Iașila Institutul Oncologic Iași
tehnici moderne de radioterapie

ginecologice sau tumori de prostată.ginecologice sau tumori de prostată.
pulmonare, mamare, digestive,pulmonare, mamare, digestive,

tumori ale capului și gâtului, tumoritumori ale capului și gâtului, tumori
modernă sunt cei diagnosticați cumodernă sunt cei diagnosticați cu
de tratamentul cu această tehnicăde tratamentul cu această tehnică

Pacienții care pot benefi cia

IMRT și VMAT sunt tehnici moderne 
de radioterapie externă, care s-au dez-
voltat din necesitatea de a administra 
doze curative de radioterapie la nivelul 
tumorilor maligne și doze cât mai mici la 
organele și țesuturile sănătoase din jur, 
indiferent de forma și dimensiunea tumo-
rii, având drept scop nu doar îmbunătățirea 
supraviețuirii pacienților oncologici, dar și o 
calitate a vieții mai bună și scăderea riscului 
de reacții adverse acute și cronice. Aceste 
tehnici asigură o administrare țintită a dozei 
de radioterapie prin utilizarea fasciculelor 
de radiații controlate de computer, coro-
borate cu imagini computer tomografi ce 
tridimensionale ale tumorilor maligne și 
ale țesuturilor sănătoase din jur. Aceste 
modalități de tratament tind să devină 
standardul în radioterapia modernă și 
necesită investiție în aparatură perfor-
mantă, dar și în personal medical înalt 
califi cat.

În Institutul Regional de Oncologie Iași, 
aceste tehnici moderne de radioterapie au 
fost implementate în urmă cu un an, interval 
în care au fost tratați 406 pacienți (161 de 
pacienți tratați cu IMRT și 265 cu VMAT), 
reprezentând 25% din pacienții tratați în 
cadrul Laboratorului de Radioterapie.

Pacienții care pot benefi cia de trata-
mentul cu această tehnică modernă sunt 
cei diagnosticați cu tumori ale capului și 
gâtului, tumori pulmonare, mamare, diges-
tive, ginecologice sau tumori de prostată.

Pentru a putea administra radiotera-
pia prin tehnici avansate unui număr cât 
mai mare de pacienți, se impune creșterea 
numărului de acceleratoare de ultimă 
generație, concomitent cu pregătirea 
personalului de specialitate. l

Articol realizat de colectivul
Laboratorului de Radioterapie al IRO Iași

RADIOTERAPIA POATE FI FOLOSI-
TĂ CA SINGURĂ FORMĂ DE TRA-
TAMENT sau împreună cu chimiote-
rapia  (tratamentul prin medicamente 
citotoxice administrate pacientului), 
terapia hormonală şi/sau biologică, tra-
tamentul chirurgical.

În institutul REGionAl DE 
onColoGiE iAși
sunt iMPlEMEntAtE tREi tEHniCi
DE RADiotERAPiE EXtERnĂ:

n  3D CRT – radioterapie 
conformațională tridimensională;

n  IMRT (intensity modulated radi-
ation therapy) – radioterapie cu 
intensitate modulată cu fascicule 
de tratament fi xe, în care modu-
larea intensității fasciculului de 
iradiere se face prin modifi carea 
poziției lamelelor colimatorului 
MLC (collimator multilamelar);

n  VMAT (volume modulated arc 
therapy) – arcterapie modulată 
volumetric – tehnică rotațională de 
radioterapie cu intensitate modula-
tă, unde sursa de iradiere se rotește 
în jurul pacientului.

Radioterapia este un tip de tratament extrem de eficient, folosit pentru a distruge celulele 
canceroase prin direcționarea de raze X și /sau de fascicule de electroni într‑un anumit loc 
din corpul uman. Acest tratament induce moartea celulară sau inhibă procesul de creștere și 
reproducere tumorală. Doza de radiații prescrisă pentru diverse tumori este de obicei împărțită 
în doze zilnice, pentru a lăsa țesuturile normale să își revină după fiecare ședință de tratament.

ACCElERAtoR
VARiAn

ClinACiX

PlAn tRAtAMEnt iMRt

PlAn tRAtAMEnt RAPiDARC

PlAn tRAtAMEnt 3D

În institutul 
REGionAl DE 
onColoGiE iAși, 
ACEstE tEHniCi 
MoDERnE DE 
RADiotERAPiE 
Au fost 
iMPlEMEntAtE 
În uRMĂ Cu un 
An, intERVAl În 
CARE Au fost 
tRAtAți 406 
PACiEnți (161 
DE PACiEnți 
tRAtAți Cu iMRt 
și 265 Cu VMAt), 
REPREZEntÂnD 
25% Din 
PACiEnții 
tRAtAți 
În CADRul 
lABoRAtoRului 
DE 
RADiotERAPiE.
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mai acerbă decât în Germaniamai acerbă decât în Germania
Dezvoltarea uroginecologiei românești,

nu să o păstrezi pentru tine.nu să o păstrezi pentru tine.
că trebuie să împarţi experienţa, că trebuie să împarţi experienţa, 

pentru ei. Mesajul României estepentru ei. Mesajul României este
vor să împărtășească, ei păstreazăvor să împărtășească, ei păstrează

În Germania este o altă situație, puțini

De ce, în Germania, medicii trebuie să plătească zeci de 
mii de euro pentru a participa la sesiuni de live surgery?
Pentru că acești corifei care îți arată tehnicile vor bani mulți ca 
să „își vândă” secretele la colegii lor de breaslă, iar ceea ce face 
Societatea Română de Uroginecologie este un lucru pozitiv. 
Personal, susțin acest concept al congreselor de urogine-
cologie nu numai datorită faptului că îmi face plăcere să 
vin printre prieteni, ci și pentru că reprezintă o modalitate 
efectivă de a-i motiva și de a-i învăța pe colegii mai tineri.

Cum ați descrie uroginecologia românească?
Este într-o dezvoltare deosebită, poate chiar mai acerbă decât 
în Germania, datorită faptului că soții Brătilă sunt de ani în-
tregi foarte activi în acest domeniu și vor să transmită și altora 
cunoștințele lor. În Germania este o altă situație, puțini vor să 
împărtășească, ei păstrează pentru ei. Mesajul României este 
că trebuie să împarţi experienţa, nu să o păstrezi pentru tine.

În ceea ce privește tehnicile și tratamentele?
Sunt absolut de ultim nivel. Şi sunt şi multe tehnici chi-
rurgicale cu totul originale care, de asemenea, sunt 

iar aici intervine prof. Brătilă cu aceas-
tă nouă tehnică din ţesutul de colagen. 
Este o tehnică mult mai simplă și mai 
logică decât metoda pe care o folosim 
noi în momentul de faţă în Germania, 
cu grefă cu lambou cutanat. Vorbim de 
o tehnică laborioasă, care are complicaţii 
și care durează, în timp ce tehnica profe-
sorului Brătilă este cu siguranţă mai uşor 
de realizat şi mai lipsită de complicaţii.

Prof. Brătilă spunea că histerectomia 
vaginală ar trebui să fi e prima 
intenție atunci când este indicată. În 
Germania se folosește mai des această 
metodă decât cea laparoscopică?
Nu, şi în Germania, ca şi în România, această chirurgie vagi-
nală este pe cale de dispariţie şi de aceea vrem să o reabilităm, 
s-o reînviorăm, fi indcă este o tehnică simplă, mai uşor de 
învăţat. În plus, este una dintre tehnicile de bază în gineco-
logie care riscă să dispară, pentru că toţi se dedică sportului 
laparascopic. Există o tendință crescută de a rezolva totul 
cu diverse tehnici sofi sticate, tridimensionale, cu roboţi 
etc. Consider că este păcat, pentru că noi suntem datori să 
oferim pacientei modalităţile simple şi lipsite de compli-
caţii, iar una dintre acestea este histerectomia vaginală.

Am înțeles că este și mult mai ieftină…
Este mult mai ieftină, nici nu se compară. Bineînţeles că 
tehnica laparoscopică este mai profi tabilă atât pentru 
unitățile medicale, cât și pentru fi rmele care vând apa-
ratură laparoscopică. Dacă la un moment dat histerec-
tomia laparoscopică va dispărea şi va rămâne numai cea 
pe cale vaginală, foarte multe fi rme vor da faliment.  

Deci, dacă în alte domenii laparoscopia prezintă 
mai multe benefi cii și avantaje, în cazul 
histerectomiilor nu ar trebui indicată?
Nu. Laparoscopia operativă are un avantaj clar în special în 
oncologie, unde îți permite să faci 
aceste operaţii mult mai acurat. Însă, 
pentru operaţiile standard, nu ştiu 
dacă laparoscopia este necesară.

Ați plecat din România în urmă cu 
25 de ani. Cum vi se pare acum 
sistemul medical românesc?
Este un sistem care totuşi funcţionează 
foarte bine în sistemul privat. Cu sistemul 
de stat nu prea am interacționat, însă, din 
câte ştiu, sunt medici foarte performanţi. 
Nu pot să spun că așa este peste tot în 
spitalele publice. În Germania vei găsi 

recunoscute pe plan internaţional datorită prof. Bră-
tilă. Sper ca oamenii să îşi dea seama de izvorul de 
cunoştinţe şi de experienţa pe care o au aici.

De exemplu, prof. Brătilă ne‑a spus că România este 
superioară Germaniei în ceea ce privește tratamentul 
sindromului de vagin rigid, printr‑o metodă chirurgicală 
mai efi cientă, folosită doar în două centre din Germania... 
Exact. Eu chiar vreau să învăţ această soluţie, fi indcă unul dintre 

locurile din Germania unde se opereză 
este centrul în care lucrez în Düsseldorf. 
Este o problemă deosebit de complicată 
de a trata acest sindrom de vagin rigid, 

în fi ecare spital, fi e că-i de stat, fi e că-i 
privat, un specialist care să te trateze în 
domeniul respectiv. În sistemul public din 
România nu ştiu dacă este această posibi-
litate răspândită în toate oraşele din ţară.

Deci, în Germania nu există diferențe 
atât de mari între public și privat?
Nu. La privat, într-adevăr, au anumite 
condiţii mai bune — camerele sunt 
mai bune, oamenii nu așteaptă foarte 
mult să fi e consultați — însă pacientul 
care se duce la stat nu este dezavan-
tajat faţă de cel care merge în privat. 

Aveți și pacienți români?
Sigur că da, foarte mulţi, în special 
de când sunt în Düsseldorf. Am avut 
operaţii, naşteri chiar foarte mul-
te şi mă bucur când multe paciente 
vin la mine și pentru că vor să stea 
de vorbă cu un medic român. l

Mirabela Viaşu

În Germania medicii plătesc zeci 
de mii de euro ca să participe 
la un curs de formare, unde pot 
asista la operații live precum 
la cel organizat de societatea 
Română de uroginecologie, cu 
ocazia Congresului din 2015. 
operațiile efectuate de prof. 
univ. dr. Petre Brătilă, alături de 
echipa sa, reprezintă rodul unei 
tehnici chirurgicale deosebite, 
dobândită în urma unei experiențe 
medicale care se acumulează în 
ani buni. Prin urmare, să asiști la 
astfel de workshopuri live fără 
să plătești nimic sau chiar și să 
plătești foarte puțin este cu totul 
neobișnuit în Germania, ne‑a 
explicat prof. univ. dr. ion‑Andrei 
Mueller‑funogea, șeful secției 
obstetrică și ginecologie, Marien 
Hospital din Düsseldorf, Germania.

n  S-a stabilit în Germania în 1990, după ce a absolvit 
UMF „Carol Davila” cu media 10;

n  Deși medic, a lucrat inițial ca asistent medical în Germania, iar 
în 1995 a devenit specialist în Obstetrică și ginecologie;

n  A coordonat Centrul euroregional de terapie conservativă și 
reconstructivă a perineului („EUREGIO Continence Unit“ Achen);

n  A obținut numeroase certifi cate și competențe în medicina de urgență, 
ultrasonografi e și ultrasonografi e Doppler, ultrasonografi e mamară, malformații 
fetale și în diagnosticul și terapia incontinenței și a suferințelor pelvine;

n  A ocupat mai multe funcții de conducere în spitale renumite din Germania: 
șeful Ambulatoriului pentru ultrasonografi e prenatală și diagnostic invaziv în 
„Luisenhospital“ din Aachen (1998-2001), medic-șef al Clinicii de obstetrică-
ginecologie, Spitalul Academic al Facultății de Medicină din Aachen (2002) etc.

MINI CV PROF. UNIV. DR. ION-ANDREI MUELLER-FUNOGEA

În GERMAniA VEi 
GĂsi În fiECARE 
sPitAl, fiE CĂ‑i 
DE stAt, fiE 
CĂ‑i PRiVAt, un 
sPECiAlist CARE 
sĂ tE tRAtEZE 
În DoMEniul 
REsPECtiV. În 
sistEMul PuBliC 
Din RoMÂniA 
nu știu DACĂ 
EstE ACEAstĂ 
PosiBilitAtE 
RĂsPÂnDitĂ În 
toAtE oRAșElE 
Din țARĂ.
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de sine stătătoare într-un ande sine stătătoare într-un an
uroginecologia va deveni specialitate

Prof. univ. dr. Petre Brătilă a înfi ințat, în 1999, 
societatea Română de uroginecologie, contribuind 
semnifi cativ la dezvoltarea supraspecializării de 
uroginecologie din țara noastră. Cu o experiență 
de peste 30 de ani în diagnosticul și tratamentul 
incontinenței urinare și al prolapsului organelor 
pelvine, prof. Brătilă a dezvoltat și a introdus în 
practica curentă tehnici proprii și moderne de 
tratament, care oferă o rată de succes de peste 90%. 
De asemenea, este recunoscut pentru contribuția 
remarcabilă la progresul chirurgiei 
oncoginecologice, numărându‑se 
printre puținii medici specializați în 
efectuarea de tehnici de tratament 
conservator pentru cancerul de 
col uterin în stadii incipiente 
cu conservarea potențialului 
reproductiv și hormonal al femeii.

MINI C.V. PROF. UNIV. DR. PETRE BRĂTILĂ
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În Germania există două centre în toată

Cele două direcții sunt, în 
momentul de față, prevăzute 
în programa rezidențiatului?
Nu, nici nu există în programa de 
rezidențiat vreuna dintre elementele 
de curriculă ale uroginecologiei. Am 
luptat intens pentru ca Ministerul 
Sănătății să accepte competența în 
uroginecologie. Am reușit în urmă cu 
doi ani. Anul acesta, începem prime-
le cursuri de formare în cadrul UMF 
„Carol Davila”, unde sunt și profesor 
asociat, și dorim ca în cadrul unui pro-
iect european să oferim posibilitatea 
cursanților să participle gratuit la cur-
suri. Vrem să aducem speakeri din afară 
și să achiziționăm aparatură cu care să 
putem dezvolta partea chirurgicală.

Practic, la nivel național 
modul de abordare pentru o 
pacientă sau un pacient diferă 
de la un centru la altul…
Da, din păcate, chiar și modul în care 
sunt abordate cazurile. Nu sunt întot-
deauna cele corecte, nici din punctul 
de vedere al selecționării cazurilor și 
nici din punctul de vedere al alegerii 
tehnicilor potrivite fi ecărui caz.

Dar patologia este mare? 
Ca să vă faceți o idee, numai 
incontinența urinară de efort poate 
afecta între 15% și 25% din populația 
feminină a unei țări, iar în America 
se cheltuiesc două miliarde de dolari 
anual numai pentru tratamentul 
incontinenței urinare. Deci este 
vorba de o problemă de sănătate pu-
blică, la un moment dat. Incidența 
incontinenței nu poate fi  apreciată 
corect pentru că ea diferă de la 
țară la țară, de factorii de perista-
ză. În plus, femeia ascunde boala 
din pudoare. Din 10 paciente peste 
40 de ani care îți intră în cabinet și 
pe care le întrebi dacă pierd urină, 
cinci îți vor spune ‹‹da››, însă dacă 
nu le întrebi, nu spune niciuna.

incontinența urinară este o 
afecțiune invalidantă. Cât de 
repede își poate redobândi 
pacienta calitatea vieții?
Imediat, pentru cazurile ușoare și 
medii. Există metode astfel încât fe-
meia să poată pleca acasă vindecată, 
în 24 de ore. Bineînțeles, există și un 
procent de recidivă, ca în orice boală. 
Nu există boală care să fi e tratată și 
care să nu recidiveze. Din fericire, 
procentul de recidivă este destul 
de mic pentru că, din aproximativ 
300 de procedee de tratamente ale 
incontinenței, s-au selectat două sau 
trei care au rată de succes de peste 
85%. Ce este sub acest procent nu 
contează pentru că 30% rată de in-
succes înseamnă foarte mult pentru 
tratamentul unei afecțiuni. Gândiți-vă 
ce ar fi  să ai rată de insucces de 
30% în tratamentul pneumoniei.

Prin urmare, în momentul de față uroginecologia este 
o competență și nu o specialitate de sine stătătoare?
Va fi  o specialitate de sine stătătoare când vom avea oa-
meni competenți, deci în momentul în care prima generație 
de oameni formați ca uroginecologi va ieși pe piață. 

și când va absolvi această primă generație?
Cel mai probabil, într-un an, pentru că for-
marea lor durează un an.

În momentul de față, cei care practică procedurile de 
uroginecologie sunt fi e urologi, fi e ginecologi…
Exact și rolul acestor manifestări științifi ce este de 
a trage o linie care să-i ghideze, pentru că totul se 
face haotic, fi ecare face cam ce știe să facă, ce poa-
te sau ce vrea. Și atunci când nu există o coerență în 
toată problema asta, încep să apară și eșecurile. 

Dar tratamentul în România se face la fel ca în Europa?
Da, nu diferă cu absolut nimic. Societatea de Uroginecologie, 
prin activitatea ei, a contribuit foarte mult la acest capitol. 
La manifestările noastre, am adus oameni din străinătate 

performanți și mă refer la profesioniști 
de vârf. În plus, în Germania există 
două centre în toată țara care tratează 
o anumită formă de incontinență pen-
tru care noi, românii, am găsit soluția 
defi nitivă, cu un rezultat 100%.

Deci, la acest capitol ne putem mândri 
că suntem mai buni decât Germania…
Da, normal. Nu am un număr foar-
te mare de cazuri în momentul 
de față pentru că formele astea 
grave sunt foarte rare. Sunt un-
deva la 10-12 cazuri de sindrom 

de vagin rigid. Aceasta este o afecțiune eatrogenă ca-
uzată de ginecologii care operează prost prolaps. l

Mirabela Viaşu

subiectele abordate anul acesta în cadrul celui de‑Al Xii‑lea 
Congres al societății Române de uroginecologie au avut un 
caracter exhaustiv, tema principală fiind „tendințe actuale în 
uroginecologie”. Este un moment crucial, în care cei care se 
preocupă de această specialitate trebuie să se hotărască pe ce 
drum merg mai departe: drumul chirurgiei clasice sau drumul 
uroginecologiei, care începe să folosească biologia celulară și 
ingineria tisulară reconstructivă. „un uroginecolog trebuie să 
abordeze toate aceste domenii și nu să adere exclusiv la unul 
dintre ele, pentru că având o vedere mai largă are posibilitatea 
să progreseze ori într‑o direcție, ori în cealaltă”, ne‑a 
explicat prof. univ. dr. Petre Brătilă, unul dintre recunoscuții 
specialiști în uroginecologie din România, care a contribuit 
semnificativ la dezvoltarea acestei supraspecializări și care este 
președintele onorific al societății Române de uroginecologie.

Prof. univ. dr. Petre Brătilă a înfi ințat, în 1999, 
societatea Română de uroginecologie, contribuind 
semnifi cativ la dezvoltarea supraspecializării de 
uroginecologie din țara noastră. Cu o experiență 
de peste 30 de ani în diagnosticul și tratamentul 
incontinenței urinare și al prolapsului organelor 
pelvine, prof. Brătilă a dezvoltat și a introdus în 
practica curentă tehnici proprii și moderne de 
tratament, care oferă o rată de succes de peste 90%. 
De asemenea, este recunoscut pentru contribuția 

MINI C.V. PROF. UNIV. DR. PETRE BRĂTILĂ

„fEMEiA 
AsCunDE BoAlA 
Din PuDoARE. 
Din 10 PACiEntE 
PEstE 40 DE Ani 
CARE Îți intRĂ 
În CABinEt 
și PE CARE lE 
ÎntREBi DACĂ 
PiERD uRinĂ, 
CinCi Îți VoR 
sPunE ‹‹DA››, 
ÎnsĂ DACĂ nu 
lE ÎntREBi, nu 
sPunE niCiunA.”
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conducerea Colegiului Farmaciștilorconducerea Colegiului Farmaciștilor
Mi-aș dori o persoană tânără la

Farmaciştilor se poate mândri, pentru că 
s-au ridicat și uniformizat standardele.

Anul acesta a fost unul difi cil pentru 
farmacii, din cauza actualizării 
prețurilor la medicamente?
Toţi anii sunt difi cili pentru farma-
cişti, pentru că dacă în alte ţări o listă 
de medicamente rămâne valabilă 
câţiva ani la rând, la noi este actuali-
zată aproape în fi ecare lună. În ceea ce 
privește actualizarea prețurilor, s-a mediatizat foarte mult faptul 
că prețurile vor scădea, dar nu s-a spus și că preţurile se reac-
tualizează în funcţie de paritatea între leu şi euro, motiv pentru 
care o serie întreagă de produse au început să fi e mai scumpe 
decât erau înainte. De asemenea, nu s-a făcut public că unele 
medicamente au trecut pe lista C, adică la nivel de compensare 
de 20%. Şi, dintr-odată, pacienţii cărora li s-a spus că preţurile 
se vor micşora cu 20% constată că trebuie să scoată bani din bu-
zunar pentru produse pe care înainte nu plăteau nimic în plus.

spuneați că numărul farmaciilor 
independente e din ce în ce mai mic... 
Este şi normal, atâta vreme cât nu s-au respectat nişte reguli. 
Am militat pentru existenţa unui raport foarte clar între 
numărul populaţiei şi farmaciile deschise. De exemplu, în 
București avem o farmacie la mai puțin de 2.000 de locuitori, 
în condițiile în care legea spune că trebuie să existe o far-
macie la 3.000 de locuitori. Şi atunci sigur că farmaciile nu pot 
rezista economic, pentru că trebuie plătite chirii, utilităţi, salarii. 

Are legătură și cu legea farmaciei care, 
am înțeles, încă nu este clară?
Legea farmaciei este clară în ceea ce privește raportul între popu-
laţie şi numărul de farmacii. La un moment dat am dorit, dar ni s-a 
spus că este o restricţie, să existe şi distanţă 
între farmacii. În aproape toate ţările mai 
importante există restricţii şi de distanţă, 
şi de populaţie, iar prin implementarea 
acestora  repartiția farmaciilor ar fi  mai 
uniformă și nu am mai avea toate farma-
ciile concentrate în centrul fi ecărui oraș.

legat de legea publicității 
la medicamente, care a 
trecut tacit de senat...
Este un subiect extrerm de sensibil. Noi 
am făcut acum doi ani conferinţa naţională 
„Punctul pe i. Publicitatea medicamen-
telor”, în care am atras atenţia că medi-
camentul este mai mult decât un produs 
comercial. Este fi resc să se facă publicitate 
la medicamentele la care este voie, adică la 

se discută de câțiva ani buni despre ponderea 
farmaciilor de lanț, comparativ cu a farmaciștilor...
Este o problemă asupra căreia nu am găsit o rezolvare 
optimă, deşi noi am militat pentru o anumită propor-
ţie. Nu s-a putut, invocându-se legea liberalismului, 
iar lucrurile se resimt deja pentru că, din păcate, nu-
mărul de farmacii ale farmaciştilor este din ce în ce 
mai mic. Eu însă îi reprezint pe toţi farmaciştii și 
mă interesează ca, indiferent unde profesează, 
aceștia să respecte legile profesiei și să fi e, în ega-
lă măsură, respectaţi în deciziile profesionale. 
Supărarea mea este legată de faptul că, în anumite 
lanţuri, se întâmplă ca interesele comerciale să fi e 
puse înaintea intereselor profesionale şi înaintea 
intereselor pacienţilor. Sper, însă, că încet, încet, 
cu reglementările care se vor impune tot mai mult, 
lucrurile vor căpăta o anumită uniformitate. 
Vreau să vă spun că noi, în calitate de Colegiu, 
ne-am implicat foarte mult în aplicarea unor 

reguli de bună practică farmaceutică, revitali-
zând o literă de lege care era aproape moartă, 
deoarece ministerul a elaborat ordinul, însă 

nu și modul în care el trebuie pus în aplica-
re. Ca organizaţie profesională, am găsit de 
cuviinţă că este rolul nostru să facem lucrul 
acesta și de 4-5 ani facem o vizită colegială la 
absolut toate farmaciile şi, acolo unde găsim 
mici nereguli, le consemnăm, dăm soluţii și 
termene în care acestea să se rezolve. Cred 
că este una dintre reuşitele cu care Colegiul 

OTC-uri, dar nu să se facă publicitate indirectă la medicamente, 
prin publicitatea la farmacie. Acest lucru trebuie reglementat.

Dar forma aceasta, care a trecut, este agreată?
Pe noi ne-ar avantaja, în sensul în care s-ar face o de-
limitare netă, cam abruptă, e adevărat, dar care 
ne-ar scuti de foarte multe inconveniente.

Cum anul viitor veți preda mandatul de 
președinte al CfR, există vreun favorit?
Favoritul ar putea fi  anticipat după afi șarea rezultatelor de la teri-
toriu. Ce mi-aş dori? Să fi e o persoană tânără, aşa cum eram şi 
eu cu foarte mulţi ani în urmă, când am acces pentru prima 
dată la această funcţie, să fi e un om foarte echilibrat, care 
să judece şi după aceea să ia decizii, să lucreze bine cu toate 
fi lialele şi să-i reprezinte cu smerenie pe toţi farmaciștii.
Aş îndrăzni să spun un citat care îmi este foarte drag şi care spune 
aşa: „Omul vechi de-ar şti să moară, înainte de-a muri, atunci, 
când ar fi  să moară, omul nou n-ar mai muri”. Deci, îmi doresc ca 
tinereţea pe care noi, cei care ne încheiem mandatul acum, am 
depus-o în slujba Colegiului să fi e preluată şi dusă mai departe. 
Cred că majoritatea lucrurilor trebuie continuate, o parte dintre 
ele trebuie chiar corectate şi, sigur, altele trebuie începute. l

Mirabela Viaşu

Prof. dr. Dumitru lupuleasa:

2015 este ultimul dintre cei 12 ani în care prof. univ. 
dr. Dumitru lupuleasa s‑a aflat la conducerea Colegiului 
farmaciștilor din România (CfR). se poate spune că evoluția 
profesională a acestuia și dezvoltarea Colegiului au mers în 
paralel, având în vedere că prof. lupuleasa s‑a numărat printre 
experții prezenți la refondarea CfR în 1990, după ce instituția 
fusese desființată abuziv în 1948. Pe lângă numeroasele 
măsuri administrative, educația farmaceutică continuă 
s‑a numărat printre obiectivele urmărite și monitorizate 

îndeaproape, iar poate cea mai mare realizare o reprezintă 
aplicarea regulilor de buna practică farmaceutică.

n  înfi ințarea Facultății de Farmacie a UMF „Victor Babeș” Timișoara, prima 
dintre cele nouă facultăți fondate după 1990;

n  identifi carea unor soluții logistice pentru ca fi ecare fi lială a CFR să aibă un 
sediu; în prezent, aproape toate colegiile au un sediu fi zic;

n  construirea unui registru al farmaciștilor;
n  stabilirea unor relații cu organizațiile profesionale de profi l din toată Europa, 

CFR fi ind membru al Grupului European al Farmaciștilor;
n  dezvoltarea educației farmaceutice continue; s-a redactat un document 

complex privind furnizarea educației farmaceutice continue, în care este 
prevăzută inclusiv modalitatea de acreditare a celor care țin cursuri; din 
păcate, documentul nu a fost validat și aprobarea lui va intra în sarcina 
viitorului Consiliu Național;

n  realizarea negocierilor anuale cu CNAS, pentru contractul-cadru, astfel încât 
să fi e identifi cate soluții care să ofere satisfacție atât farmaciștilor, cât și 
Casei;

n  organizarea Galei Colegiului Farmaciștilor, pentru a premia rezultatele 
deosebite ale farmaciștilor în practica de zi cu zi sau în cercetare.

SCURT BILANŢ AL MANDATULUI
PRof. uniV. DR. DuMitRu luPulEAsA

lucrurile vor căpăta o anumită uniformitate.lucrurile vor căpăta o anumită uniformitate.
cu reglementările care se vor impune tot mai mult,cu reglementările care se vor impune tot mai mult,

intereselor pacienţilor. Sper, însă, că încet, încet,intereselor pacienţilor. Sper, însă, că încet, încet,
puse înaintea intereselor profesionale şi înainteapuse înaintea intereselor profesionale şi înaintea
lanţuri, se întâmplă ca interesele comerciale să fi elanţuri, se întâmplă ca interesele comerciale să fi e

Supărarea mea este legată de faptul că, în anumite

produse pe care înainte nu plăteau nimic în plus.produse pe care înainte nu plăteau nimic în plus.
că trebuie să scoată bani din buzunar pentrucă trebuie să scoată bani din buzunar pentru

spus că preţurile se vor micşora cu 20% constatăspus că preţurile se vor micşora cu 20% constată
de 20%. Şi, dintr-odată, pacienţii cărora li s-ade 20%. Şi, dintr-odată, pacienţii cărora li s-a

trecut pe lista C, adică la nivel de compensaretrecut pe lista C, adică la nivel de compensare
Nu s-a făcut public că unele medicamente au
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a pacienților
și supravegherea de specialitate

Bolile cronice la vârsta a treia

Bolile cronice sunt determinate de fenomene 
patologice ireversibile care conduc în mod 
natural la deteriorarea organismului și la 
declin. În ultimii ani, progresele medicinei 
au schimbat radical evoluția și prognosticul 
multor boli, crescând speranța de viață, cu 
dizabilități uneori minime, dar care sunt 
dependente de asistență de specialitate.

DIN PĂCATE, FAMILIILE NU AU NICI TIMPUL ȘI NICI PRICE-
PEREA DE A ÎNGRIJI MEMBRII LOR DE VÂRSTA A TREIA care 
suferă de boli cronice. Aceștia au nevoie de îngrijire de specialitate, 
pe care o găsesc doar în anumite centre pentru seniori, unde există 
personal medical pregătit pentru a asigura o astfel de îngrijire. 

Care este rolul unui centru de îngrijire a seniorilor cu boli 
cronice:

Supravegherea constantă a stării de sănătate a benefi ciarilor de 
către echipa multidisciplinară

Fiecare bolnav are o fi șă medicală și indicații de tratament, care 
trebuie urmărite în permanență. Sunt necesare supravegherea 
și asistența medicală permanentă, prin prezența asistenților 
medicali și a unui medic geriatru. Echipa multidisciplinară trebuie 
să cuprindă, de asemenea: un medic de familie, medici specialiști 
colaboratori, kinetoterapeuți și fi zioterapeuți, alți profesioniști din 
domeniu. 

RECuPERAREA BolnAViloR DuPĂ un AtAC VAsCulAR 
CEREBRAl (AVC) 

Un atac vascular cerebral este un moment crucial din viața unui 
pacient. După un asemenea episod, el va avea 
nevoie de o echipă multidisciplinară cu care 
să lucreze pentru a recâștiga cât mai multe 
dintre abilitățile și funcțiile pierdute. Studiile 
arată că în timpul procesului de recupera-
re, fi zioterapia este cea mai importantă, căci 
poate reasigura mobilitatea bolnavului. 

Recuperarea limbajului este o acțiune 
complexă și de lungă durată. Logopedia 
contribuie la reintegrarea în familie și în 
comunitate a pacientului cu AVC. Bolnavul 
trebuie să urmeze un tratament medicamen-
tos toată viața. E posibil ca de la o etapă la 
alta, terapia medicamentoasă să se schimbe, 

dar sub nicio formă tratamentul nu trebuie întrerupt. Tot în cadrul 
programului de recuperare, specialiștii încep să îi stimuleze pe pacienți 
cu elemente din sfera cognitivă, cu tentative de citit și de scriere. 

AsistEnțĂ PsiHoloGiCĂ DE sPECiAlitAtE
O boală cronică are un impact deosebit asupra psihicului unei 

persoane. E posibil să apară stări de spirit care să agraveze boala. 
Rolul psihologilor este acela de a ajuta bolnavii să-și recupereze 
optimismul. 

suPRAVEGHEREA AliMEntAțiEi
O nutriție adecvată la seniorii cu boli cronice asigură menținerea 

stării fi zice și psihice. Meniurile zilnice trebuie să fi e alcătuite împre-
ună cu echipa medicală și să țină cont de recomandările medicului.

suPRAVEGHEREA MișCĂRii și A soCiAliZĂRii 
Chiar și o activitate fi zică moderată – o plimbare de 30 de minute/

zi – contribuie la starea de sănătate și de bine a bolnavilor. Oamenii 
se bucură și la vârsta a treia de posibilitatea de a lega prietenii, în 
cadrul unor activități recreative și sociale precum: cinema, citit, 
lectura presei, aniversări, excursii sau activități culturale. l

Misiunea noastră 
este aceea de a ajuta 
familiile să recupereze 
bunăstarea fi zică, psihică 
și socială a seniorilor lor. 
Dincolo de menținerea 
strict funcțională a 
organismului bolnavului 
cronic, obiectivul nostru 
este ameliorarea calității 
vieții acestor oameni.

MoniKA CARACuDA, MANAGER CĂMINUL VILLA ORCHIDEA –
UN CENTRU REZIDENŢIAL CARE ASIGURĂ ÎNGRIJIREA
SENIORILOR CU BOLI CRONICE

INOVAŢIE

simulări pe pacienți virtuali
Medicina viitorului:

Este o companie integral privată înfi ințată în 1996, AN-
SYS Channel Partner în România pentru ANSYS software 
(CFD, FEA, electromagnetism – aplicații la frecvențe joase 
și la frecvențe înalte). Compania furnizează programe de 
modelare și simulare numerică inginerească, atât în me-
diul academic, cât și în cel comercial și asigură training și 
suport tehnic pentru produsele software ANSYS (detalii, 
pe www.tensor.ro).

TENSOR SRL

ÎN PREZENT, 97 DIN 100 DE COMPANII PREZENTE ÎN „FOR-
TUNE GLOBAL 500” investesc în simulări realizate în mediul 
virtual ca o strategie-cheie de dezvoltare a produselor și servicii-
lor proprii. Ele aleg programele ANSYS pentru a realiza toate 
aceste simulări și pentru a identifi ca soluțiile tehnice optime 
pentru produsele și serviciile lor. Și domeniul medicinei face 
astăzi pasul spre tehnologie, de la tehnicile medicinei clasice spre 
cele ale medicinei în care calculatoarele și programele software 
devin parte din procesul de diagnosticare și, mai nou, de tratare a 
diferitelor boli și afecțiuni. Simulările de tratamente personaliza-
te pentru fi ecare pacient sunt tot mai prezente în domenii precum 
ortopedie, cardiovascular, diagnoză și administrare și procesa-
rea medicamentelor. Practic, softurile re-creează, sub forma 
unui pacient virtual sau a unui organ virtual, o anumită boa-
lă sau afecțiune cu toate particularitățile care se regăsesc la 
un anumit pacient și simulează diferite tratamente pentru 
a-l identifi ca pe acela care este cel mai efi cient în respectivul 
caz.

La seminarul „Biomedical Information Day – ANSYS solutions 
for Healthcare Industry” au fost prezentate diferitele programe 
pe care ANSYS le propune specialiștilor din industria medica-
lă și farmaceutică drept soluții pentru simularea virtuală a unor 
proceduri medicale sau tratamente, sau echipamente medicale. 
La seminar au participat 30 de specialiști din domeniu, medici, 
cercetători în domeniul medicinei și al industriei farmaceutice.

Prezentările au fost susținute de Marc Horner, PhD Technical 
Lead, Healthcare, ANSYS Inc (SUA), cel care coordonează pro-
iectele de colaborare dintre ANSYS, pe de o parte, și, de cealal-
tă parte, industria medicală și farmaceutică americană, mediul 
academic și US Food and Drug Administration, agenția federală 
a Statelor Unite pentru reglementare și supervizare în domeniul 
sănătății publice. l Dr. ing. Cristina Oprea

seminarul „Biomedical information Day – AnsYs solutions for Healthcare industry” a fost 
organizat de tensor sRl – AnsYs Channel Partner în România, cu sprijinul Centrului Medical 
neolife, la București, la începutul lunii noiembrie. Au fost prezentate programele AnsYs pe care 
medicii și cercetătorii în domeniul medicinei le folosesc pentru a simula diferite tratamente 
personalizate pentru pacienți, iar cercetătorii din industria farmaceutică le utilizează pentru 
optimizarea proceselor de fabricație a medicamentelor și pentru testarea administrării lor.

CEntRul 
MEDiCAl nEolifE
MEMBRu Al 
GRuPului 
intERnAționAl 
BoZlu, CEntRul 
MEDiCAl nEolifE 
EstE unA 
DintRE CliniCilE 
MEDiCAlE DE 
REfERințĂ Din 
RoMÂniA și 
EuRoPA DE Est, 
CARE utiliZEAZĂ, 
În PREMiERĂ, În 
țARA noAstRĂ 
tEHniCi și 
ECHiPAMEntE 
REVoluționARE 
DE DiAGnostiC 
și tRAtAMEnt 
(DEtAlii PE WWW.
nEolifE.Ro).
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a premiat excelența și în 2015
fundația „Acad. Marin Voiculescu”

„AVEM FOARTE MULȚI TINERI CERCE-
TĂTORI CARE AU NEVOIE DE SPRIJIN, ÎN 
DOMENIUL MEDICINEI ȘI NU NUMAI. 
Recent, am putut observa cât de devotați au 
fost tinerii noștri medici, în frunte cu maeștrii 
lor, precum prof. dr. Ioan Lascăr, care a dat 
dovadă de eroism, nu numai de profesiona-
lism. Profesioniștii premiați în acest an s-au 
remarcat în domeniile lor de activitate și au 
girul Academiei”, a declarat, în deschiderea 
ceremoniei de decernare a premiilor, prof. 
univ. dr. Mihai Voiculescu, președintele 
Fundației „Acad. Marin Voiculescu”.

Prof. univ. dr. Ioan Lascăr, fostul președinte al Colegiului Me-
dicilor București și specialistul român cu cea mai mare experiență 
în domeniul chirurgiei plastice și reparatorii, este unul dintre 
profesioniștii laureați în acest an la Gala Premiilor de Excelență ale 
Fundației „Acad. Marin Voiculescu”.

„Chirurgia este o muncă de echipă, iar dacă îmi permiteți să 
mă refer la evenimentul nefericit din specialitatea mea, aș vrea 
să vă spun că echipa a fost extrem de numeroasă, începând cu 
ministrul și până la ultimul brancardier implicat. Iar eu am fă-
cut parte din această echipă”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Lascăr.

Per total, Fundația „Acad. Marin Voiculescu” a premiat în 2015 
rezultatele deosebite obținute în domenii ca medicină, poezie, muzică 
sau fi zică atomică de un număr de nouă profesori în medicină, poeți 
și cercetători. Printre aceștia se numără și prof. univ. dr. Dorin Sara-
foleanu, unul dintre fondatorii specialității ORL și cel care a ridicat, în 
1971, prima clinică ORL din România — cea de la Spitalul Clinic „Sf. 
Maria” din Bucureşti, care funcționează în prezent sub conducerea 
fi ului său, prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu. 

Un alt nume greu din medicina româneas-
că premiat la cea de-a XI-a ediție a Premiilor 
Fundației „Acad. Marin Voiculescu” este prof. 
univ. dr. Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii 
de Neurologie a Spitalului Universitar de 
Urgență București (SUUB) și președintele 
de onoare al Societății de Neurologie din 
România.

Au fost premiați și prof. univ. dr. Șerban 

Bubenek, managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardio-
vasculare „Prof. dr. C. C. Iliescu”, și dr. Monica Hortopan, medic 
primar la Serviciul de Anatomie Patologică din cadrul Institutului 
Clinic Fundeni.

Printre laureații vieții cuturale românești s-au numărat prof. 
univ. dr. Dan Dediu, rector al Universității Naționale de Muzică 
din București, cu peste 140 de lucrări muzicale ce acoperă aproape 
toate genurile muzicale, patru simfonii și multe altele; prof. univ. dr. 
Ion Deaconescu – preşedinte fondator al Academiei Internaţionale 
„Mihai Eminescu” și poet, înainte de toate, precum și Ovidiu Şandor, 
om de afaceri, fondatorul Fundaţiei Art Encounters, Timișoara, 
și inițiatorul bienalei Timișoara Art Encounters.

Pentru faptul că a adus fi zica atomică în slujba sănătății și pen-
tru coordonarea celui mai mare proiect de cercetare din România, a 
fost premiat prof. univ. dr. Nicolae Victor Zamfi r, director general 
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Turnu Măgurele. 

Cel de-al zecelea premiu a fost acordat unei eleve a Școlii Generale 
„Acad. Marin Voiculescu” din Giurgiu, și anume 
Alina Florentina Belu. 

Fundaţia „Acad. Marin Voiculescu” a 
fost înfi inţată în semn de recunoştinţă faţă 
de personalitatea de marcă a lumii medicale 
româneşti acad. Marin Voiculescu, cu scopul 
de a promova inovația și adevărata profesiune a 
medicului, aceea de a avea grijă necondiționat 
de pacient. l Mirabela Viaşu

nume mari din medicina românească, dar și profesioniști de marcă din domenii conexe medicinei 
au fost premiați în acest an la Gala Premiilor de Excelență ale fundației „Acad. Marin Voiculescu”. 
noutatea celei de‑a Xi‑a ediții este că, pe lângă personalități remarcabile ale lumii medicale, au 
fost răsplătiți și specialiști care au contribuit la progresul științei, cercetării și culturii românești.

EVENIMENT

Medicale pentru încă patru ani
președinte al Academiei de Științe 

Prof. dr. irinel Popescu,

Acad. Mircea Ifrim, fost președinte al Comisiei pentru sănă-
tate și familie din Camera Deputaților și fondatorul Facultății de 
Medicină și Farmacie de la Universitatea din Oradea, va continua 
să ocupe funcția de secretar general al Academiei de Științe 
Medicale, fi ind și singurul candidat înscris.

Dintre cei trei vicepreședinți aleși în 2011, va continua să 
ocupe această funcție și în următorii patru ani prof. univ. 
dr. Radu Deac, directorul executiv al Agenției Naționale de 
Transplant, care a fost ales în turul al II-lea, împreună cu prof. 
univ. dr. Dan Mircea Enescu, managerul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. În primul tur, 
un singur candidat dintre cei șapte înscriși pentru cele trei lo-

curi de vicepreședinte a reușit să obțină 
50% plus unu din voturi, și anume prof. 
univ. dr. Mihail Coculescu, membru 
corespondent al Academiei Române și 
vicepreședintele Consiliului Științifi c al 
Institutului Național de Endocrinologie 
„C. I. Parhon”. Ceilalți patru candidați la 
funcția de vicepreședinte a Academiei de 
Științe Medicale au fost: prof. univ. dr. 
Virgil Păunescu, prof. univ. dr. Dan Po-
enaru, prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu 
și prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Academia de Ştiinţe Medicale, 
înfi ințată în urmă cu 80 de ani, este o 
instituţie publică de interes naţional 
în domeniul cercetării medicale şi far-
maceutice, de consacrare academică, 
cu personalitate juridică, subordona-
tă Ministerului Sănătăţii. Din 1935, în 
fruntea Academiei de Ştiinţe Medicale 
s-au situat personalităţi importante ale 
medicinei româneşti, precum: prof. dr. 
Constantin Angelescu, acad. Aurel Moga, 
acad. Constantin Arseni, acad. Ştefan 
Milcu, acad. Nicolae Cajal, prof. dr. Dan 
Enăchescu, acad. Laurenţiu Mircea Po-
pescu.  l

Mirabela Viaşu

trei chirurgi renumiți, personalități marcante ale medicinei 
românești, s‑au „duelat” pentru conducerea Academiei de 
științe Medicale din România: prof. univ. dr. florian Popa, 
fost rector al uMf „Carol Davila” din București, prof. univ. 
dr. ioan lascăr, președintele Colegiului Medicilor București, 
și prof. univ. dr. irinel Popescu, directorul Centrului de 
Chirurgie Generală și transplant Hepatic fundeni. Bătălia 
a fost acerbă, iar rezultatul decisiv, din primul tur. Prof. 
univ. dr. irinel Popescu, care este și membru corespondent 
al Academiei Române, va continua să fie președintele 

Academiei de științe Medicale și în următorii patru ani, 
el obținând 81 de voturi din cele 147 exprimate.

Medicale pentru încă patru ani
trei chirurgi renumiți, personalități marcante ale medicinei 
românești, s‑au „duelat” pentru conducerea Academiei de 
științe Medicale din România: 
fost rector al uMf „Carol Davila” din București, prof. univ. 
dr. ioan lascăr, președintele Colegiului Medicilor București, 
și prof. univ. dr. irinel Popescu, directorul Centrului de 
Chirurgie Generală și transplant Hepatic fundeni.
a fost acerbă, iar rezultatul decisiv, din primul tur. Prof. 
univ. dr. irinel Popescu, care este și membru corespondent 
al Academiei Române, va continua să fie președintele 

Academiei de științe Medicale și în următorii patru ani, 
el obținând 81 de voturi din cele 147 exprimate.

Vreau mai întâi să le mulțumesc celor care au venit de la mari 
distanțe și pe o vreme nu tocmai prietenoasă. E un efort pentru care 
le sunt recunoscător. Este un rezultat care mă onorează, dar care, 
de fapt, traduce cei patru ani de muncă în echipă. Sper ca următorii 
să fi e cel puțin la fel de buni, dacă nu chiar mai buni

a declarat prof. univ. dr. Irinel Popescu, după numărarea voturilor.

ACADEMiA DE 
științE MEDiCAlE 
nuMĂRĂ 190 
DE MEMBRi 
titulARi, 41 
DE MEMBRi 
CoREsPonDEnți 
și MEMBRi DE 
onoARE Din 
țARĂ și Din 
stRĂinĂtAtE.



62  www.politicidesanatate.ro decembrie 2015  63

EVENIMENT

medicinei de precizie în România
 „Victor Babeș”, promotorul 

Institutul Național de Patologie

Vorbim oarecum de o tendinţă nouă 
care vrea uşor, uşor să se depărteze 
de medicina personalizată. În această 
nouă etapă se schimbă puțin lucrurile. 
Se doreşte ca anumite concepte, cum 
ar fi  cel de biomarker, să fi e aplicat 

altfel. Adică, a existat un entuziasm foarte mare, căutăm o 
sută de biomarkeri și apoi, dacă facem o analiză amănunțită, 
constatăm că aproximativ 2% din aceștia îndeplinesc criteriile 
Prof. univ. dr. Mihai Hinescu, directorul general al Institutului 
Național de Patologie „Victor Babeș”. 

Încep să existe soluții diferenţiate 
pentru diferiţi indivizi, în diverse 
patologii, cum ar fi  patologia vasculară, 
care este cea mai importantă din 
punctul de vedere al impactului asupra 

populaţiei. Sigur că nu suntem încă la nivelul medicinei de 
precizie aşa cum ne-am dori, însă primii paşi s-au făcut 
şi s-au făcut chiar și în ţara noastră. Vorbim de amprenta 
genetică a fi ecărui individ, de protoemică, de anatomie 
patologică dedicată, ceea ce înseamnă că fi ecare ţesut 
modifi cat patologic are nişte caracteristici în funcţie de 
care se alege un tratament adecvat. Iată că se fac şi la noi 
primii paşi în direcţia aceasta şi sunt bucuros că Institutul 
Victor Babeș este primul promotor al acestui concept
Prof. univ. dr. Bogdan O. Popescu, președintele 
Consiliului Științifi c al Institutului „Victor Babeș”. 

MEDICINA PERSONALIZATĂ A REPREZENTAT CÂNDVA O 
ADEVĂRATĂ REVELAȚIE, iar toată lumea avea mari așteptări în 
această direcție. În timp, costurile foarte mari ale acestui tip de medicină 
au mai tăiat din elan și au început să fi e căutate diferite alte soluții. Ei 
bine, medicina de precizie este o astfel de soluție.

Domeniul de medicină de precizie este relativ tânăr în toată 
lumea, iar în România am putea spune că este abia la început. 

Medicina de precizie este la fel de importantă și în stabilirea di-
agnosticului, și în prescrierea tratamentului adecvat. „Din vechime, 
se știe că există bolnavi şi nu boli. De fapt, aceasta este cea mai veche 
defi niţie a medicinei de precizie, care se referă la personalizare şi la 
precizia cu care poţi să tratezi un anumit individ. Nu există soluţii 
terapeutice egal valabile pentru toţi, ci mai bine aplicabile la un 
individ sau altul”, a mai explicat prof. univ. dr. Bogdan O. Popescu.

DouĂ EVEniMEntE DE AnVERGuRĂ
și o tEMĂ CoMunĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL DE PATOLOGIE „VICTOR BABEȘ” A 
FOST GAZDA, în perioada 19 – 21 noiembrie, a două evenimente cu 
tradiție în istoria instituției. Este vorba despre Simpozionul Național de 
Patologie și Sesiunea Științifi că Anuală având tema principală, ambele, 
„Medicina de precizie de la modele experimentale la biomarkeri”. 
Concret, au fost cinci sesiuni științifi ce, derulate simultan. 

Cele două manifestări științifi ce au reunit cercetători de top 
din România și din străinătate, precum și specialiști din domenii 
ca anatomia patologică, imunologia, imunopatologia, medicina 
celulară și medicina moleculară. Printre aceștia, amintim: prof. dr. 
Sarit Aviel Ronen de la Sheba Medical Center Tel-Hashomer, Israel, 
prof. dr. Lucian R. Chirieac de la Harvard Medical School, Brigham și 
Women’s Hospital, Boston, USA, cercetător științifi c Mihaela Gher-
ghiceanu, prof. dr. Emilia Severin, conf. dr. Cristina Tanase și conf. 
dr. Gabriel Becheanu. 

Printre temele de referință ale dublului eveniment științifi c s-au 
numărat următoarele: „De la patul bolnavului la masa de laborator 
și înapoi. Există algoritmi pentru cercetarea translațională?”; „Rolul 
medicinei de precizie în diagnosticul pozitiv și diferențial al mezote-

lioamelor”; „Genomica, între cercetare și clinică”; „Celulele tumorale 
circulante și conceptul de «biopsie lichidă» în tratamentul și urmări-
rea pacientului oncologic”; „Evaluarea prezenței celulelor tumorale 
circulante în melanom”; „Dinamica Telocitelor în infarctul miocardic 
experimental la șobolani”.l

Mirabela Viaşu

simpozionul național de Patologie al institutului național de Patologie „Victor Babeș”, 
ajuns anul acesta la cea de‑a Viii‑a ediție, a avut ca temă principală medicina de precizie, 
un concept relativ nou atât la nivel național, cât și internațional. Potrivit specialiștilor, 
medicina de precizie vine în continuarea cunoscutului concept de medicină personalizată 
și se adresează individului, aflat la un anumit moment al existenței sale, pentru 
a‑i oferi cea mai bună soluție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul.

MANAGEMENT

vs funcționalitate practicăvs funcționalitate practică
prevederi legislativeprevederi legislative

Proiectarea cabinetelor medicale –

DIN PRACTICĂ, AM CONSTATAT CĂ 
UN CABINET DE CONSULTAȚIE CARE 
ARE O SUPRAFAȚĂ „LA LIMITĂ“ pentru 
a fi  autorizabil va genera în timpul activității 
medicale cel puțin o constrângere de spațiu, 
operaționabilitate și intimitate, în anumite 
situații. Din aceleași considerente, putem 
afi rma că un cabinet ar trebui să aibă între 15 și 16 mp, oricare 
dintre aceste suprafețe permițând împărțirea de facto a încăperii 
în minimum trei zone disctincte, și anume: zona biroului dedica-
ta discuției pre- și /sau postconsult, zona de consultație și zona de 
vestiar a pacientului, care obligatoriu se va regăsi în interiorul zonei 
de consultație.

Spațiile de așteptare au și ele prevederi distincte în legislație. În 
acest sens, în mod special în domeniul privat, am proiectat și am 
executat spații de așteptare care pot concura cu succes la orice concurs 
de design interior, integrând toate constrângerile impuse de legislație 
în ceea ce privește suprafețele și dotările.

Cabinetele în care se efectuează audiometrii trebuie să asigure 
o bună atenuare a sunetului. Din acest punct de vedere, realizarea 
unei cabine antifonate este absolut obligatorie, atât timp cât se 
dorește efectuarea unor investigații medicale de calitate. Din 
experiența noastră, am constatat că este extrem de efi cient să se 
poziționeze cabina antifonată într-unul dintre colțurile încăperii, 
în vederea unei izolări fonice efi ciente, dar și pentru a construi 
doi pereți noi afl ați la 90 de grade, pe unul regăsind ușa de acces, 
preferabil cu deschidere către exteriorul cabinei, iar pe cealaltă latură 
afl ându-se o fereastră fi xă de tip vizetă, de dimensiuni aproximative 
de 40 cm pe orizontală și 40-60 cm pe verticală.

La realizarea unei cabine antifonice se vor avea în vedere cel puțin 
următoarele aspecte:

l  se vor folosi materiale cu calități fonoabsorbante superioare;

l  construcția va fi  realizată prin procedeul de „decuplare“ a pereților și 
pardoselii față de elementele fi xe din încăpere; 

l  decuplarea respectivă se efectuează cu materiale și izolatori antifonici 
destinați special acestui scop;

l  la izolara fonică a pereților se vor utiliza vată minerală bazaltică, de 
preferat structură și placări din lemn sau material de tip OSB;

l  podeaua cabinei poate fi  acoperită cu mochetă de o calitate superioară;
l  pereții interiori și plafonul cabinei se vor acoperi cu un burete cofrat, 

iar în contextul ultimelor evenimente, se recomandă ca aceste role 
de burete să fi e realizate din material ignifug;

l  se va acorda o atenție deosebită atât tipului de iluminat din cabină, 
cât și metodei de introducere în interiorul cabinei a cablurilor elec-
trice, care fac legătura efectiv între audiometru și, respectiv, căștile 
și butonul aferent.

Clinicile medicale gândite, proiectate și realizate de societatea 
noastră benefi ciază de toate dotările specifi cate destul de sec 
în legislația din domeniu, dar realizate cu o gândire de maximă 
efi ciență în ceea ce privește circuitele funcționale. Pentru a veni 
în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziție experiența acu-
mulată, astfel încât obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare 
să devină un proces cât mai simplu de realizat. l

Roxana Niculae, departament tehnic
Dinamic Instal Electro Serv S.R.L

www.administrare-cladire.ro
offi  ce@administrare-cladire.ro

Pentru a obține autorizația 
sanitară de funcționare, 
clădirile cu destinație de 
cabinete medicale sau de 
medicină dentară trebuie 
să respecte prevederi 
legislative stricte referitoare 
la structura spațiilor și a 
circuitelor funcționale.
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INOVAŢIE

în învățământul medical românesc
Proiecte europene – performanță

Constanţa, Tîrgu Mureş şi BraşovConstanţa, Tîrgu Mureş şi Braşov
din Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti,din Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti,
celor 8.720 de studenţi benefi ciaricelor 8.720 de studenţi benefi ciari

înalte performanţe practice în rândulînalte performanţe practice în rândul
condiţii optime pentru dezvoltarea decondiţii optime pentru dezvoltarea de

Toate aceste echipamente vor crea

Prof. univ. dr. Norina Forna, 
Decan, Facultatea de Medicină Dentară – UMF „Grigore T. Popa”, Iași

FACILITAREA ACCESULUI LA INFORMAȚII CLARE ȘI 
CORECTE ESTE UN OBIECTIV CENTRAL ÎN STRATEGIA 
PROPRIE DE DEZVOLTARE, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen mediu sau lung, concretizat prin achiziţia de echipa-
mente de ultimă generaţie, unice în spaţiul academic româ-
nesc şi chiar european. Proiectele cu fonduri europene de 
tip POSDRU implementate de Facultatea de Medicină Den-
tară au oferit accesul studenţilor din Iaşi şi din universi-
tăţi partenere (Cluj-Napoca, Tîrgu Mureş şi Constanţa) 
la echipamente de simulare 3D în medicină şi medicină 
dentară, realitate augmentată şi realitate virtuală de top 
la nivel mondial, la roboţi clinici şi tehnologici, lasere etc. 
Vorbim despre: sistemul ROBODENT — sistem 3D de naviga-
re dentară de înaltă fi delitate, folosit în implantologia denta-
ră de performanţă; sistemele DENTSIM (5 unităţi) — cel mai 

rapidă pe piaţa muncii a studenților 
specializați în medicină dentară”, 1.250 
prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/63699 
„Adaptarea ofertei învăţământului 
medical dentar superior la nevoile 
pieței muncii şi ale societăţii bazate 
pe cunoaștere” și 5.050 prin proiectul 
POSDRU/ 160/2.1/S/139881 „Consiliere 
profesională pentru studenții în medici-
nă și program integrat de practică în do-
meniul medicinei generale și dentare”. 

Nu putem să nu menţionăm faptul 
că frecvenţa utilizării în facultăţi a 
unor astfel de echipamente foarte 
costisitoare este extrem de scăzută 
în Europa şi inexistentă în România 
(Robodent – cca 100 de unităţi în Eu-
ropa, Dentsim – cca 300 de unităţi în 
lume).

Platformele de studiu online Dent_
Cursuri, Dent_Stagii şi medCareer, pe 
care s-au încărcat scenarii teoretice şi 
practice, respectiv cursuri online, bro-
şuri de consiliere, teste de evaluare psi-
hologică şi analize SWOT ale fi ecărui 
domeniu, creează premisele unui învă-
ţământ modern, cu acoperire internaţi-
onală, de înalt nivel educaţional.

În cadrul proiectului de consiliere, 
studenţii au avut şansa de a interacţiona 

performant echipament de simulare 
computerizată 3D în medicina dentară 
existent în lume la ora actuală; sistemul 
de telemedicină şi sistemul de axiogra-
fi e computerizată; sistemul CAD/CAM, 
care, alături de software-urile Smile 
Design şi Dental Scan, asigură o preci-
zie şi performanţă unice prin îmbinarea 
lor, precum şi prin utilizarea acestora în 
formarea studenţilor; sistemul video-
endoscop sinusal şi sistemul de laser 
dentar, dar și echipamente medicale de 
simulare: trei ecografe, trei electrocardi-
ografe, un simulator de chirurgie laparo-
scopică, manechine performante pentru 
intervenţii din domeniul medicinei de 
urgenţă. Toate aceste echipamente vor 
crea condiţii optime pentru dezvoltarea 
de înalte performanţe practice în rândul 
celor 8.720 de studenţi benefi ciari din 
Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Constanţa, 
Tîrgu Mureş şi Braşov: 2.420 prin pro-
iectul POSDRU/90/2.1/S/63942 „Stagii 
de pregătire practică pentru integrarea 

direct cu experţi valoroşi ai lumii medicale şi academice din 
spaţiul românesc, prin perspectiva orientării către o carieră 
de succes. Consilierea de specialitate şi parcurgerea sta-
giilor practice au oferit studenţilor perspective clare ale 
opțiunilor individuale posibile în acord cu profi lul psiho-
logic realizat de consilierii psihologi din cadrul proiectu-
lui, verifi cată printr-o realitate vădită, dezvăluită cu ocazia 
repartiţiei absolvenţilor de medicină şi medicină dentară pe 
specialităţi în urma examenului de rezidenţiat.

Feedback-ul studenţilor oferit la fi nalul proiectului ne-a în-
tărit convingerea că acest proiect a răspuns unei nevoi reale de 
consiliere psihologică şi de orientare profesională, iar stagiile 
practice i-au pus în contact cu realităţile din spital, fi indu-le 
de un autentic ajutor în decelarea aptitudinilor personale. 
De asemenea, în cadrul acestui proiect uriaș, studenții au 
avut şansa de a accesa un număr im-
presionant de burse (734) şi de premii 
(1103 premii II și 95 premii I), la Iași.

Rezultatele acestor proiecte-pilot 
puse în slujba formării şi educării stu-
dentului european şi internaţional şi-
au găsit expresia în înfi inţarea, de ase-
menea în premieră academică, a şase 
centre de excelenţă, axate pe tehnologii 
inovatoare şi care vor oferi cadrul in-
stituţional adecvat pentru crearea de 
profesionişti în medicină şi medicină 
dentară de excelenţă, sprijinirea iniţi-
ativelor de cercetare de avangardă şi 
atragerea de fonduri prin proiecte noi. l

Într‑o lume în care științele medicale se schimbă și evoluează într‑un ritm fără precedent, 
pe numeroase platforme, urmând coordonatele unei adevărate explozii de informație, 
învățământul medical trebuie să își mențină ritmul și să se adapteze la o realitate în plină 
schimbare, formând profesioniști cu o pregătire științifică bine fundamentată și riguroasă 
și, în egală măsură, cu certe standarde morale, culturale și intelectuale prin care să se poată 
adapta la nevoile comunității, folosindu‑și statutul pentru a vindeca, educa și informa pacienții. 
o soluție ar fi facilitarea rapidă și eficientă a accesului tinerilor la informație, adusă în prim‑
plan și materializată prin competențele dobândite în timpul facultății. Acesta este un obiectiv 
fundamental al facultăților de medicină dentară din România, în particular ‑ din iași.

n  48 de domenii medicale, parcurgând dezbateri pe toate domeniile de larg 
interes în sfera medicinei și a medicinei dentare;

n  58 de experți și 46 de tutori au susținut această activitate impresionantă de 
consiliere, orientare și stagii practice a grupului-țintă;

n  91 de sesiuni de consiliere și instruire pe domenii medicale și medicale 
dentare, cu un număr de 4.650 de participări ale studenților;

n  361 de stagii practice organizate pe 18 domenii medicale și medicale 
dentare, la care au participat un număr de peste 3.000 de studenți;

n  34 de prezențe per student ca maxim de prezențe la stagii și 28 de prezențe 
la consilieri ca maxim pentru ședințele de consiliere.

MOBILIZARE FĂRĂ PRECEDENT DE RESURSE UMANE

REZultAtElE 
ACEstoR 
PRoiECtE‑Pilot 
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foRMĂRii 
și EDuCĂRii 
stuDEntului 
EuRoPEAn și 
intERnAționAl 
și‑Au GĂsit 
EXPREsiA În 
ÎnființAREA, 
DE AsEMEnEA 
În PREMiERĂ 
ACADEMiCĂ, A 
șAsE CEntRE DE 
EXCElEnțĂ

În CADRul 
PRoiECtului 

DE ConsiliERE, 
stuDEnții Au 

AVut șAnsA DE 
A intERACționA 

DiRECt Cu 
EXPERți 

VAloRoși Ai 
luMii MEDiCAlE 

și ACADEMiCE 
Din sPAțiul 

RoMÂnEsC, PRin 
PERsPECtiVA 

oRiEntĂRii 
CĂtRE o CARiERĂ 

DE suCCEs.

fEEDBACK‑ul 
stuDEnțiloR 
ofERit lA 
finAlul 
PRoiECtului 
nE‑A ÎntĂRit 
ConVinGEREA CĂ 
ACEst PRoiECt 
A RĂsPuns unEi 
nEVoi REAlE 
DE ConsiliERE 
PsiHoloGiCĂ și 
DE oRiEntARE 
PRofEsionAlĂ



MAI BINE
CA ACASĂ!

l Centru rezidențial 
de excelență pentru 
îngrijirea și asistența 
persoanelor vârstnice
l Expertiză italiană în 
îngrijiri de calitate
l Abordare 
multidisciplinară, 
coordonată și integrată 
a pacienților cu afecțiuni 
cronice
l Monitorizare și îngrijire 
medicală permanentă

Amplasat în imediata apropiere a orașului Târgoviște, Căminul Villa Orchidea
dispune de o zonă verde de peste 29.000 de metri pătrați.
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