
Noiembrie 2013  l  www.politicidesanatate.ro

Sub auspiciile Equity in Health Institute Romania

cetățeanului europeancetățeanului european
și sănătateași sănătatea

Roadele pământului

PET/CT sau cum poţi 
transforma un COST într-o 
INVESTIŢIE

Dr. Claudiu Tronciu
CEO Neolife, Centrul de Excelență
în Oncologie

Cea mai bună investiţie 
este  investiţia în sănătate

Dr. Amelia Dinu, Managing 
Director B.Braun

 Perspectivele în politica  
medicamentului
în România

Dr. Marius Savu, 
președintele ANMDM

Toţi oamenii vor să aibă 
sănătate, dar adesea
fac totul contra ei

Dr. Ion Luchian,
președintele Comisiei de 
sănătate publică din Senat

Dacian Cioloș, comisar european, 
responsabil pentru agricultură
și dezvoltare rurală



&

   MASTERCLASS:

HEALTH ECONOMICS
şi HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT IN ACTION!

For smart managers

Ianuarie 2014, București

TEMA:
PRICING  
REIMBURSMENT 

ZOLTAN KALO

Associate Professor of Health Economics,
Director of Health Economics Research Centre
at Eötvös Lorand University, Ungaria

Locurile sunt limitate.
Înscrieţi-vă cât mai curând!

Pentru detalii privind taxa de participare,
vă rugăm să ne scrieţi la:

office@politicidesan at ate.ro
w w w . p o l i t i c i d e s a n a t a t e . r o



SUMAR

EDITORIAL
Sănătatea femeii – sănătatea tuturor ..................................................................... 4

RAPORT AUTORITĂȚI
BRIEFING CNAS, BRIEFING MS ................................................................................... 6

REFORMA SĂNĂTĂȚII
Modalități de plată în îngrijirea  medicală integrată: o prezentare ............. 8
Pachetul minim de servicii =  pachetul maxim de restricții ......................... 12
Gender and Sex - Specifi c Medicine (medicina bazată pe gen) –
o provocare pentru România ................................................................................... 14
Fondurile europene, oportunități de fi nanțare a sănătății
în perioada de programare 2014 - 2020 ............................................................ 18
Dispariția frontierelor în asistența medicală europeană .............................. 20
Siguranța pacienților  și demersurile la nivel european ............................... 24

INTERVIU
Dacian Cioloș:
Roadele pământului și sănătatea cetățeanului european .......................... 26
Dr. Marius Savu:
 Perspectivele în politica medicamentului în România .................................. 30
Dr. Ion Luchian:
Toți oamenii vor să aibă sănătate, dar adesea fac totul contra ei .......... 33
François Madelmont:
De ce funcționează bine sistemul spitalicesc din Franța.
Recomandări pentru România ................................................................................ 36
Valeriu Todirașcu:
Despre pacient și cheltuirea efi cientă a banilor lui ....................................... 38
Zoltan Kalo:
Politicile de sănătate trebuie să fi e gândite pe termen lung .................... 42
Dr. Amelia Dinu: Cea mai bună investiție este investiția în sănătate .... 44
Actualități în radioterapie ......................................................................................... 46

MANAGEMENT
Spitalul Monza – o speranță pentru copiii cu boli congenitale cardiace .........48

ECHITATE
Lumea medicală actuală are mai multă impostură și mai mulți epoleți 
decât cea din timpul dictaturii ................................................................................ 52
Puterea știrilor și coerența mesajului în presă ................................................. 54
Ca la noi... la toata lumea? ........................................................................................ 56

COMUNICARE
Uniunea Europeană, văzută din Bruxelles ......................................................... 59
Transparența și transplantul de organe – evaluarea rezultatelor 
posttransplant ............................................................................................................... 60

COMUNICARE
Părinte singur – provocare sau stigmat? ............................................................. 64
Provocările pacientului cu talasemie ................................................................... 66

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

•    Prof. Dr. Petru Armean, decanul Facultatea de Moașe și 
Asistență Medicală de la Universitatea de Medicină “Carol 
Davila”

•  Prof. univ. dr. Leonard Azamfi rei, rector Universitatea de 
Medicină și Farmacie, Târgu Mureș

•  Dr. Cristina Berteanu, UMF Târgu  Mureș
•  Dr. Ioana Bianchi, consultant independent
•  Dr. Călin Boeru, manager, Spitalul de Obstetrică

și Ginecologie, Ploiești
•  Farm. sp. dr. Ioana Cacovean, președinte Patronatul 

Farmaciștilor din România
•  Dr. Theodor Cebotaru, Spitalul Monza
•  Dr. Victor Gabriel Clătici, Spitalul Universitar

de Urgență Elias
•  Prof. dr. Natalia Cucu, profesor de biochimie, epigenetică 

la Universitatea București, Departamentul de Genetică, 
Laboratorul de Epigenetică 

•  Conf. dr. Carmen Domnariu, Universitatea  de Medicină 
“Lucian Blaga” Sibiu

•  Fausto Felli, președinte Equity in Health Institute
•  Conf. dr. Doru Herghelegiu, director general

spitalul Sanador
•  Dr. Dana Ionescu, director medical Spitalul Colentina
•  Conf. dr. Florin Mihălțan, președinte Societatea Română de 

Pneumologie
•  Prof. dr. Eugen Mota, Președinte Societatea Română

de Nefrologie
•  Stejărel Olaru, secretar de stat la Departamentul

pentru Românii de Pretutindeni
•  Dr. Mircea Olteanu, președinte Asociația Spitalelor

din România
•  Dr. Diana Loreta Păun, director Institutul Național

de Endocrinologie
•  Prof. Franco Piovella 
•  Dr. Adriana Pistol, director general Institutul Național de 

Sănătate Publică
•  Dr. Daniela Pițigoi, vicepreședinte Societatea Română de 

Epidemiologie
•  Prof. dr. Doina Pleșca, decan Facultatea de Medicină 

Generală UMF “Carol Davila”
•  Conf. dr. Gabriel Prada, președinte Societatea Română de 

Gerontologie și Geriatrie
•  Prof. Vasile Puscaș, Universitatea ”Babeș-Bolyai”  

Cluj-Napoca
•  Conf. dr. Alexandru Rafi la, președinte Societatea

de Microbiologie 
•  Prof. dr. Dorel Săndesc, șeful Clinicii de Anestezie Terapie 

Intensivă, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
•  Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, președinte Societatea

de Informatică Medicală
•  Dr. Daniela Vâlceanu, Școala Națională de Sănătate Publică, 

Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar
•  Paul Vincke, președinte European Healthcare Fraud

and Corruption Network
•  Prof. Victor Voicu, președinte Societatea Română

de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie
•  Prof. Mihai Voiculescu, șeful Clinicii de Medicină Internă, 

Spitalul Fundeni

Maria Vasilescu – Publisher
maria.vasilescu@politicidesanatate.ro

Cornelia Scărlătescu – Managing Partner
cornelia.scarlatescu@politicidesanatate.ro

Raluca Boboc – redactor
raluca.boboc@politicidesanatate.ro

Mădălina Siminischi - redactor

Colaboratori
Diana Trascu, Amali Teodorescu, Andreea Motoc

Marketing&publicitate
o�  ce@politicidesanatate.ro

Layout și prepress:
textus ex machina

Corectură:
www.corectura.ro

Adresa: Str Popa Soare, nr. 20, sector 2, București

Sub auspiciile Equity in Health Institute Romania

Responsabilitatea conținutului articolelor
revine exclusiv autorilor.



În acest număr, invitatul special al 
revistei politici de sănătate, expertul 
internaţional în sănătatea genurilor 
sau sexelor prof. Marek Glezerman, 
prezintă succint ce înseamnă de fapt 
Gender Medicine. Este un concept nou în 
România, însă prezent în ţările cu sisteme 
de sănătate bine puse la punct şi care 
răspund nevoilor de abordare medico-
sociale diferite şi personalizate.

Prof. Glezerman deschide practic 
dezbaterea şi în ţara noastră, plecând 
de la ideea că în afara faptului că fi ecare 
individ este unic, femeile şi bărbaţii 
prezintă diferenţe atât ca predispoziţii 
de îmbolnăvire, cât şi ca modalităţi de 
tratament. Se spune că fi ecare celulă a 
noastră are imprimat sexul. Şi aceasta 
reacţionează în consecinţă.

ediția din această lună este o 
încântare prin prisma diversităţii 
subiectelor care nu ni se datorează în 
totalitate şi pentru care le mulţumim 
colaboratorilor noştri, specialişti pasionaţi 
în ale politicilor de sănătate. Prezentăm 
studii de caz, plecând de la subiecte 
HOT în România – iniţiate şi dezbătute la 
nivelul autorităţilor şi al industriei: cum 
au gestionat un anumit subiect alte ţări 

(stimulentele fi nanciare pentru medici, 
performanţa spitalelor publice, fondurile 
europene) sau cum putem investi 
banii din următorul exerciţiu bugetar 
european, dacă pachetul minim de servicii 
este pachetul maxim de restricţii, ce 
fac europarlamentarii români pentru 
siguranţa pacientului, cât sunt luate în 
seamă acţiunile asociaţiilor de pacienţi şi 
ce părere are Comisia Europeană despre 
transplant.

Începând cu luna noiembrie, vom 
dedica două pagini celor două autorităţi 
importante din sănătate, Ministerul 
Sănătăţii şi CNAS, şi vom prezenta toate 
acţiunile celor două instituţii din luna 
respectivă. Este important atât pentru 
noi, cât şi pentru cititor să urmărim 
implementarea proiectelor promise.

Şi dacă se întreabă cineva de ce comisarul 
european Dacian Cioloş ne-a făcut 
onoarea să fi e pe coperta acestui număr, 
afl aţi din interviul cu domnia sa cât de 
important este pentru sănătatea noastră 
ceea ce mâncăm. Comisarul Cioloş, 
apreciat la nivel european, transmite 
specialiştilor în sănătate direcţiile 
de acţiune în acest domeniu. Şi asta 
pentru că, suntem siguri,cititorii acestei 
publicaţii sunt culţi, interesaţi, dornici să 
afl e tot ce e nou, depăşind de cele mai 
multe ori domeniul strict al sănătăţii. La 
nivel internaţional, de unde ne culegem 
de cele mai multe ori informaţiile, 
sănătatea nu mai înseamnă de mult 
medicină. Mediul (poluarea solului, a apei, 
a aerului), siguranţa transportului, criza 
economică (sărăcia), educaţia, agricultura 
– toate acestea confi gurează sănătatea 
populaţiei viitorului. l

Maria 
Vasilescu

EDITORIAL

dacă avem curiozitatea să căutăm pe google “sănătatea femeii”, vom întâlni de cele mai 
multe ori (şi mă refer la căutările în limba română) aspecte legate de sănătatea sexuală şi 
reproductivă a femeilor. la nivel internațional, această abordare este de mult extrapolată, 
atingând toate aspectele ce țin de economic, mediu, social, genetic, cultural etc.

sănătatea femeii – sănătatea tuturor
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RAPORT AUTORITĂŢI OCTOMBRIE-NOIEMBRIE

BRIEFING cNAs 

n  Preşedintele CNAS, dr. Cristian Buşoi, susţine un pachet de 
servicii de sănătate care să stabilească clar ce se întâmplă 
cu banii asiguraţilor şi la ce servicii pot ei să se aştepte dacă 
plătesc o asigurare de sănătate;

n  despre importanţa implementării cardului de sănătate în 
conştientizarea şi susţinerea ideii donării de organe: “Dincolo 
de efi cientizarea cheltuielilor şi reducerea fraudelor care, din 
păcate, încă există în sistemul public de asigurări de sănăta-
te, vor fi  disponibili mai mulţi bani pentru acele zone care pot 
avea un impact important în viaţa pacienţilor— în trei domenii: 
oncologic, transplant şi diabet. Între datele importante care se 
vor găsi pe cardul de sănătate, dincolo de afecţiunile impor-
tante, de grupa sangvină şi de datele personale ale pacien-
tului, va fi  inscripţionat şi acceptul pacientului de a deveni 
donator de organ” – Cristian Buşoi;

n  referindu-se la proiectul dosarului electronic al pacientu-
lui, dr. Cristian Buşoi a precizat că acesta este realizat cu bani 
europeni şi că România nu va cheltui niciun ban: „Proiectul-
pilot trebuie să se încheie la sfârşitul lui martie, anul viitor. 
Cred că este un proiect important, pentru că atunci când vom 
avea un dosar electronic, fi ecare pacient din România va fi  
mult mai uşor de conectat la registrul de transplant pe care 
îl pregăteşte MS, va fi  mult mai uşor pentru medici, pentru 
profesori, pentru cei care acţionează în această zonă de a 
identifi ca din timp şi de a reuşi să facă mult mai efi cient 
această activitate”; 

n  preşedintele CNAS susţine iniţiativa legislativă privind decon-
tarea de către CNAS a protezelor mamare pentru recon-
strucţia sânului. În momentul de faţă, CNAS decontează prin 
programele sale doar intervenţia chirurgicală şi internarea, 
proteza neafl ându-se încă pe această listă. O astfel de opera-
ţie de reconstrucţie a sânului costă 500 de euro, iar impactul 
bugetar estimat de iniţiatorii iniţiativei legislative este de 1 
– 1,2 milioane de lei pe an; 

n  operaţiunile de distribuție către populaţie a cardului de 
sănătate s-ar putea realiza prin intermediul ofi ciilor poştale, 
în urma refuzului medicilor de familie de a efectua acest 
serviciu. Preşedintele CNAS a făcut o propunere de modifi ca-
re a prezentei legi, urmând ca autorităţile să solicite sprijinul 
medicilor de familie sau al primăriilor doar pentru acele 
carduri care nu vor putea ajunge la asiguraţi deoarece nu se 
cunoaşte adresa lor exactă; 

n  spitalele nu vor avea probleme cu plata salariilor sau a 
utilităţilor până la sfârşitul anului 2013. Bugetul CNAS pe anul 
viitor ar putea fi  cel puţin identic, din punct de vedere valoric, 
cu cel din 2013;

n  nu mai sunt dosare în aşteptare pentru tratamentul afecți-

unilor oncologice, cu aprobarea CNAS. “Suntem în situaţia în 
care, pentru prima dată, nu avem listă de aşteptare pe oncolo-
gie, pentru că în septembrie toate cele 7.500 de solicitări au 
putut fi  onorate şi avem acoperirea bugetară pentru a merge 
cu acest număr până la sfârşitul anului, cel puţin. (...) După 
foarte mult timp nu avem listă de aşteptare pe tratamentele de 
hepatită B şi C, iar în cele mai multe judeţe ale ţării, cum este 
şi cazul judeţului Hunedoara, nu avem listă de aşteptare nici 
pentru dispozitivele medicale”, a afi rmat preşedintele CNAS; 

n  Cristian Buşoi a menţionat că instituţia pe care o conduce 
nu mai are datorii către farmacii, iar din luna februarie 2014 
rețetele compensate vor fi  plătite după 90 de zile; 

n  CNAS a pregătit “terenul” pentru ca directiva europeană 
privind serviciile medicale transfrontaliere să fi e imple-
mentată. Potrivit dr. Cristian Buşoi, CNAS va construi “de la 
zero” punctul naţional de contact, care va fi  o structură nouă, 
formată din oameni “din afara personalului actual al CNAS”. 
Prevederile esenţiale ale directivei europene privind serviciile 
medicale transfrontaliere sunt deja aplicate în România, cu 
toate că legea pentru transpunerea directivei nu a fost încă 
adoptată; 

n  preşedintele Buşoi a declarat că sunt câteva ţări europene 
foarte restrictive în a accepta formularele e112 şi s2 pentru 
tratamentele în străinătate ale românilor, cauza fi ind neplata 
serviciilor medicale către aceste ţări de-a lungul anilor. El a mai 

precizat că, în aproximativ 20 de ani, s-a acumulat o datorie de 
168 de milioane de euro. 

n  provocările cNAs pentru anul 2014 sunt: 
l  lista de medicamente compensate şi gratuite, care trebuie 

extinsă;
l  plata furnizorilor începând din februarie 2014 trebuie 

făcută la 60 plus 30 de zile, potrivit noilor reglementări 
europene;

l  noul contract-cadru pentru furnizarea serviciilor medicale 
pentru anul 2014 şi normele de aplicare ale acestuia care 
vor intra în vigoare la 1 februarie.

În fi ecare lună, revista politici de sănătate vă informează despre cele mai importante acțiuni şi inițiative ale 
ministerului sănătății (ms) şi ale casei Naționale de Asigurări de sănătate (cNAs), încheiate sau în derulare.
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BRIEFING ms 

n  Noul pachet de bază al serviciilor medicale vizează 
optimizarea utilizării resurselor în sensul limitării internărilor 
în spitalele publice pentru probleme ce pot fi  rezolvate în am-
bulatoriu. Pachetul vizează medicina primară, de ambulatoriu 
şi de spital, dar şi asistenţa comunitară şi medicina dentară, 
servicii de care vor benefi cia toate persoanele, indiferent 
dacă sunt sau nu asigurate. Proiectul limitează internările 
în spitalele publice, însă numai pentru cazurile care pot fi  
tratate în ambulatoriul de specialitate, în spitalizare de zi, 
sau de către medicul de familie, statisticile ofi ciale arătând 
că 40 la sută dintre cazurile de internări ar putea fi  tratate în 
ambulatoriul de specialitate, ar putea fi  internate în sistemul 
spitalizare de zi sau tratate la medicul de familie; 

n  Eugen Nicolăescu susţine că hemofi lia va fi  prioritate naţio-
nală în strategia de sănătate începând cu anul 2014, urmând 
să fi e înfi inţat Comitetul Naţional pentru Hemofi lie şi să se 
asigure accesul egal al pacienţilor la o terapie de substituţie 
efi cientă şi performantă; 

n  a fost inaugurat centrul Național de formare în Asistență 
medicală de urgență de la Târgu Mureş;

n  ministrul Eugen Nicolăescu a declarat că, începând cu anul 
2014, vom avea trei programe naționale de sănătate 
etalon, pentru cancer, diabet şi transplant, urmând ca 
acestea să aibă asigurată fi nanţarea încă din prima zi a anului 
viitor;

n  ministrul a declarat că, împreună cu reprezentanţii CNAS, a ajuns 
la concluzia că este necesară o modifi care legislativă conform 
căreia toate programele naționale de sănătate din România 
să fi e gestionate într-un singur loc – la Ministerul Sănătăţii;

n  MS a pus în dezbatere publică legea privind malpraxisul;
n  MS şi-a luat angajamentul pentru anul următor ca programul 

național de oncologie să devină primul program compre-
hensiv din România. ”Un program care să preia pacientul de la 
starea de risc oferind screening organizat până la vindecarea 
acestei boli sau, în cazurile în care nu este posibil acest lucru, 
paliaţie” – Adrian Pană, secretar de stat;

n  ministrul a afi rmat că MS va încerca să repună în funcţiune în 
mediul rural sau urban centrele de permanență, iar medicii 
care vor veni să lucreze în acestea vor primi compensaţii; 

n  conducerea Ministerului Sănătăţii s-a întâlnit cu delegaţia 
fondului monetar internațional, cu reprezentanții băncii 
mondiale şi  ai comisiei europene; 

n  ministrul Sănătăţii a declarat că până la sfârşitul anului va 
fi  adoptată o suplimentare a listei cu medicamente noi 
care va intra în vigoare odată cu pachetul serviciilor medicale 
de bază. Potrivit acestuia, prin acordul cu FMI România şi-a 
asumat ca, până la 31 decembrie, să fi e aprobată noua listă 
de medicamente;

n  Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice un proiect de 
ordin privind aprobarea listei de verifi care a procedurilor 
chirurgicale, care are ca scop creşterea calităţii şi siguranţei 
serviciilor medicale furnizate pacienţilor;

n  APMGR şi Ministerul Sănătăţii au căzut de acord asupra unei 
taxe clawback diferențiate, aceasta fi ind una dintre mă-
surile care vor încuraja consumul de medicamente generice, 
asigurând, în acest fel, accesul populaţiei la tratament cu preţ 
accesibil, în condiţii de efi cienţă economică.

Ministrul Sănătății a declarat 
că pachetul de servicii medicale 

de bază ar fi  trebuit să fi e 
adoptat în jurul datei de 1 

noiembrie. „Dacă pachetul de 
bază va trece după 1 noiembrie 
ca fi ind aprobat, vom ieși și cu 
pachetul suplimentar pentru 
dezbatere”, spunea ministrul.
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REFORMA SĂNĂTĂŢII

medicală integrată: o prezentare

domeniul sănătății și, de asemenea, pe pacienți.

Cristina Hernandez-Queved, Rayden Llano şi Elias Mossialos, 
Eurohealth, vol.19, nr.2/2013

stimuleNtele fiNANciAre (iNceNtives) – 
fActor-cheie ÎN iNtegrAreA AsisteNței medicAle 
În multe Țări, acestea sunt folosite Pentru 
a Încuraja imPlementarea schemelor de În-
grijire medicală integrată, recrutarea și înscrie-
rea pacienților în aceste scheme, introducerea unor sisteme 
mai performante de colectare a datelor, impunerea utilizării 
ghidurilor de practică clinică și pentru a se asigura respecta-
rea acestora, dar și pentru atingerea obiectivelor în ceea ce 
privește procesul și rezultatele acestuia. În prezent, majorita-
tea sistemelor de plată utilizate în cele mai multe țări cu veni-
turi ridicate se axează pe structura și pe procesele de îngrijire 
medicală. Există și excepții, precum Marea Britanie, unde anu-
mite stimulente de plată pentru medicii generaliști sunt strict 
legate de rezultatele obținute în ceea ce privește sănătatea pa-
cientului.

evAluAreA eficieNței 
stimuleNtelor şi A modelelor 
de plAtă
există cÂteva ÎntreBări emPi-
rice la care este necesar un 
răsPuns: pot stimulentele fi nanciare 
să îmbunătățească integrarea asistenței 
medicale și, dacă da, în ce context? 
Sunt unele stimulente mai efi ciente 
decât altele? Către cine ar trebui să fi e 
direcționate acestea? 

Studii de caz: Australia, Canada, Da-
nemarca, Franța, Germania, Olanda, 
Marea Britanie și Statele Unite ale Ame-
ricii. 

stimuleNtele fiNANciAre şi 
mecANismele de plAtă peNtru 
furNizorii de servicii medicAle
vom descrie În Primul rÂnd 
diferite tiPuri de stimulen-
te financiare prin care furnizorii 
sunt recompensați suplimentar (pe baza 
performanțelor) pentru participarea la 
sistemele de îngrijire medicală integrată 
și/sau atingerea unor obiective privind 
asistența medicală integrată, însă care 
nu modifi că substanțial remunerația 
furnizorului (de exemplu, taxa pentru 
serviciu, capitație etc.) Mai apoi, vom 
prezenta mai multe modele de plată in-
tegrate inovatoare, care schimbă funda-
mental modalitățile prin care furnizorii 
de servicii medicale sunt plătiți.

medicală integrată: o prezentare
Modalităţi de plată în îngrijirea

creşterea cheltuielilor de sănătate este o problemă îngrijorătoare în multe țări, care au alocat un 
procent din ce în ce mai mare din produsul intern brut (pib) sectorului de sănătate în ultimele 
două decenii. se previzionează că această tendință se va accentua în următorii ani, odată cu 
îmbătrânirea populației şi cu creşterea preponderentă a numărului cazurilor de îmbolnăvire 
cronică. Noi modele de îngrijire a bolilor cronice şi de abordări pentru managementul sănătății 
populației au fost dezvoltate pentru a răspunde la povara, mereu în schimbare, a bolilor. În 
ultimii ani, folosirea modelelor de îngrijire medicală integrată a câştigat şi mai multă popularitate 
ca mecanism utilizat în promovarea viabilității şi sustenabilității sistemelor de sănătate.

domeniul sănătății și, de asemenea, pe pacienți.
stimulente fi nanciare se axează pe asiguratorii dinstimulente fi nanciare se axează pe asiguratorii din

furnizorii serviciilor de asistență medicală, diversefurnizorii serviciilor de asistență medicală, diverse
de îngrijire medicală integrată au ca benefi ciaride îngrijire medicală integrată au ca benefi ciari

și sisteme de plată utilizate în cadrul sistemelorși sisteme de plată utilizate în cadrul sistemelor
Cele mai multe stimulente fi nanciare
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plata pentru performanță 
(Pay-for-performance sau P4P) este 
utilizată pe scară largă pentru a stim-
ula furnizorii de asistenţă medicală 
să elaboreze structuri şi mecanisme 
adecvate pentru livrarea asistenţei 
medicale integrate şi a îngrijirii 

bolilor cronice. Un exemplu este Quality and Outcomes 
Framework (QOF), ce a fost introdus în Marea Britanie în 
anul 2004, având ca principale obiective îmbunătăţirea 
calităţii îngrijirilor medicale primare, integrarea măsurilor 
de prevenire în cadrul sistemului de sănătate şi stimu-
larea îmbunătăţirii managementului bolilor cronice. QOF 
recompensează medicii generalişti oferindu-le stimulente 
fi nanciare pentru atingerea obiectivelor de calitate, mai 
mult de jumătate dintre indicatori referindu-se direct 
la managementul bolilor cronice cele mai răspândite. 
Cu toate acestea, datele actuale privind impactul QOF 
rămân neuniforme şi neconcludente şi nu poate fi  spus 
cu precizie dacă QOF a schimbat rata generală de bază de 
îmbunătăţire a calităţii, în ciuda unor importante, deşi mi-
nore, îmbunătăţiri în tratamentul unor afecţiuni precum 
diabetul, astmul şi al bolilor cardiovasculare.

Stimulente bazate pe performanţele 
obţinute sunt, de asemenea, 
utilizate în cadrul „gesundes 
Kinzigtal”, iniţiativa privind 
asistenţa integrată pe care o 
regăsim în Germania, un sistem 
integrat de asistenţă medicală 

introdus în anul 2005, care acoperă toate sectoarele şi 
indicaţiile de îngrijire pentru membrii a două fonduri de 
asigurări de sănătate. În timp ce furnizorii de asistenţă 
medicală continuă să fi e plătiţi din asigurările de sănătate, 
aceştia primesc şi stimulente fi nanciare pentru performanţă, 
pentru servicii care în mod normal nu sunt acoperite, dar 
pentru care se urmăreşte realizarea unei calităţi superioare. 
În plus, fi ecăruia îi revine o parte din profi tul companiei 
pe baza performanţei individuale. Chiar dacă evaluarea 
generală a sistemului este în curs de desfăşurare, diferite 
măsuri de protecţie pentru reducerea riscurilor potenţiale au 
fost deja puse în aplicare. Acestea s-au dovedit de succes 
nu numai în ceea ce priveşte selecţia de riscuri tradiţionale, 
cât şi în obţinerea unei selecţii de riscuri „inversate”, astfel 
încât în sistem au fost înscrişi în primul rând membri cu 
morbiditate şi costuri peste medie.

GERMANIAMAREA BRITANIE

În danemarca, 
guvernul a in-
trodus inovaţii 
în ceea ce 
priveşte plata 
medicilor care 
folosesc dosa-
rele medicale 

electronice sau a celor care oferă 
consultaţii telefonice şi prin e-mail 
ca practică de asistenţă medicală 
primară. Din 2003 până în 2004, 
medicii generalişti şi farmaciştii 
din regiunea italiană Lombardia au 
primit, de asemenea, stimulente 
fi nanciare pentru promovarea 
activă şi utilizarea sistemului de 
date social şi de sănătate electro-
nic regional în cadrul consultaţiilor 
pacienţilor. În mod similar, concomi-
tent cu recompensarea furnizorilor 
de servicii medicale primare pentru 
calitatea şi îmbunătăţirea aces-
teia privind activitatea, în marea 
britanie QOF stimulează fi nanciar 
adoptarea şi utilizarea soluţiilor IT 
în cadrul actului medical.

SUPORT PENTRU UTILIZAREA 
TEHNOLOGIILOR IT
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stimuleNte peNtru AsigurAtorii diN săNătAte 
În timP ce majoritatea stimulentelor financiare 
merge de la cei ce achiziȚionează servicii de Îngri-
jire medicală (de exemplu, companiile de asigurări de sănătate, 
fondurile de sănătate) la furnizorii de asistență medicală, acestea 
pot fi  totuși orientate și către prima categorie. În practică, pot fi  
numărate puține astfel de stimulente, însă există câteva exemple 
notabile care includ utilizarea formulelor de alocare a fondurilor 
ce țin cont atât de înscrierea pacientului în DMPs, cât și de criteriul 
morbidității. În Germania, de exemplu, asigurarilor de sănătate 
li se adaugă o rată forfetară suplimentară (€180) pentru pacienții 
înscriși în DMP, oferind asiguratorilor din sănătate un stimulent 
pentru a dezvolta astfel de programe.

stimuleNte peNtru pAcieNți
În ceea ce PriveȘte PacienȚii, În euroPa au fost in-
troduse cÂteva sisteme de stimulare. În Germania, 
pacienții pot fi  scutiți de coplată sau valoarea acesteia poate fi  redusă 
dacă sunt înscriși în anumite programe de management al bolii. 
Aceștia au, de asemenea, acces la servicii adiționale pentru care 
ceilalți nu sunt eligibili. În modelul de îngrijire medicală „Gesun-
des Kinzigtal”, deși nu există 
stimulente fi nanciare direc-
te acordate pacienților, cei 
înscriși primesc un număr de 
servicii îmbunătățite, cum ar 
fi  o mai bună coordonare a 
serviciilor medicale primite 
în toate sectoarele, planuri 
de tratament individuali-
zat, controale de sănătate 

suplimentare față de asistența medicală 
obișnuită și reduceri pentru accesul la sala 
de gimnastică. Între timp, în Franța coplata 
nu se aplică pentru pacienții înscriși într-
un program de management al bolii, dacă 
aceștia aduc dovada la fi ecare vizită pe care 
o fac la medic. În încercarea de a îmbunătăți 
integrarea asistenței sociale, aceste programe 
oferă pacienților bani sau vouchere pe care 
le pot folosi pentru îngrijirea la domiciliu, 
aceștia având posibilitatea să aleagă ce este 
mai potrivit pentru ei. Cele mai mari provocări 
ale sistemului rămân faptul că numărul de 
persoane care benefi ciază de bugetul per-
sonal de sănătate a crescut exponențial în 
timp și au fost raportate cazuri de fraudă. l

Dincolo de utilizarea de stimulente 
fi nanciare suplimentare, care pot 
spori sursele regulate de venit ale 
furnizorilor de servicii medicale, mai 
multe ţări experimentează diverse 
modele inovatoare integrate de plată 
care schimbă în mod fundamental 
modul în care furnizorii de servicii 

medicale sunt plătiţi. Pentru îngrijirea ambulatorie, mai 
multe ţări, inclusiv Danemarca, Olanda şi Marea Britanie, 
au pilotat sisteme inovatoare care oferă o plată anuală 
pentru pachetul complet de îngrijire medicală solicitat de 
pacienţi cu boli cronice. În cadrul sistemului de plată pen-
tru pachetul de îngrijire medicală a diabetului zaharat, în 
Olanda, de exemplu, companiile de asigurări de sănătate 
au posibilitatea de a achiziţiona toate serviciile medicale 
necesare pentru a gestiona cazurile de diabet prin plata 
unei taxe unice entităţilor nou-create, cunoscute sub nu-

mele de „grupuri de îngrijire”. Această structură de plată 
stimulează fi nanciar grupurile de îngrijire pentru a fi  
mai efi ciente din punct de vedere economic, prin urmare 
la utilizarea mai redusă a serviciilor de specialitate şi 
spitaliceşti scumpe. 
În mod similar, un program-pilot introdus în 
danemarca în 2007 oferea medicilor generalişti o 
remuneraţie suplimentară pentru coordonarea îngrijirii 
medicale pentru pacienţii cu diabet. Odată cu aderarea 
la acest sistem, medicilor le era plătită în avans o taxă 
anuală relativ ridicată, de £125 (€156), pentru fi ecare 
pacient diabetic listat, cu scopul de a acoperi diferite 
elemente de management al bolii.

MODELE DE PLATĂ

În Olanda și Marea Britanie, pacienții
sunt stimulați să se ocupe de nevoile lor

de îngrijire medicală prin introducerea
bugetelor personale de sănătate.

tip taxă pentru serviciu.

ÎN teorie, bugetul persoNAl de săNătAte poAte 
creşte competițiA ÎNtre furNizorii de servicii şi 
poAte ÎmbuNătăți cAlitAteA oferită de AceştiA; 
cu toAte AcesteA, există preA puțiNe dAte cAre 

să susțiNă Acest ArgumeNt, iAr dAcă există, 
evAluările dispoNibile ArAtă uN Nivel ridicAt 

Al sAtisfAcției pAcieNților, ÎNsă uN impAct slAb 
AsuprA ÎmbuNătățirii săNătății.

tip taxă pentru serviciu.
sistemul tradițional de rambursare desistemul tradițional de rambursare de

în continuare liberi să rămână subîn continuare liberi să rămână sub
de plată o fac în mod voluntar, fi indde plată o fac în mod voluntar, fi ind

Medicii care aleg această nouă formă



În prezent, există puţine dovezi cu privire la efectele şi 
efi cacitatea stimulentelor fi nanciare şi ale altor modele 
de plată utilizate în cadrul îngrijirii medicale integrate. 
Cele mai multe dintre stimulente au fost aplicate într-un 
cadru specifi c, particular, sau se afl ă într-un stadiu 
incipient de implementare şi încă nu s-a realizat o evaluare 
completă a rezultatelor. În consecinţă, ţările ar trebui 
să aibă o abordare precaută atunci când proiectează şi 
implementează sistemele de îngrijire medicală integrate 
cu utilizarea stimulentelor fi nanciare şi a modelelor 
inovative de plată, mai ales că succesul într-un anumit 
context nu este întotdeauna transferabil, din cauza 
diferenţelor culturale şi organizaţionale dintre sisteme.
O cerinţă-cheie pentru dezvoltarea unor scheme de plată 
efi ciente este disponibilitatea sistemelor de date care pot 
fi  utilizate pentru a măsura şi evalua structura, procesele 
şi rezultatele îngrijirii medicale. Dacă sunt utilizate, 
stimulentele fi nanciare trebuie concepute cu grijă, astfel 

încât riscurile legate de apariţia unor consecinţe negative 
neintenţionate să fi e cât mai reduse. Acest lucru necesită 
o selecţie atentă a stimulentelor utilizate, ce ar trebui 
asociate strâns cu îmbunătăţirile aduse sistemului de 
sănătate. O combinaţie a celor două procese şi măsurarea 
rezultatelor obţinute reprezintă poate cea mai bună 
abordare. În plus, mărimea stimulentelor fi nanciare este 
importantă în infl uenţarea comportamentului furnizorului 
de servicii medicale, atunci când vine vorba de îngrijirea 
medicală integrată. Având în vedere că nu există date 
concrete rezultate dintr-o cercetare în acest sens, 
prudenţa determină să nu se ofere stimulente fi nanciare 
foarte mari. În cele din urmă, cu toate acestea, utilizarea 
izolată a stimulentelor fi nanciare este puţin probabil să 
conducă la succes. Adoptarea cu succes şi viabilitatea 
modelelor de îngrijire medicală integrată este mult 
mai probabil să depindă de utilizarea complementară a 
stimulentelor fi nanciare şi non-fi nanciare.

C
O
N
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II
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pachetul maxim de restricții

prima întrebare este legată de legislația privind 
pachetul minim de servicii afl at în dezbatere: 
de ce avem nevoie de o astfel de lege?
Ar trebui să spunem răspunsul cu voce tare, ca să se 
conștientizeze atât la nivel politic, cât și la nivelul populației: 
pentru că sistemul nostru actual de sănătate, așa cum este el 
organizat, nu e sustenabil din resursele actuale. Defi citul esti-
mat al sănătății (CNAS, MS) este de 20-30%, după estimarea 
noastră. DAR: dacă am ajusta salariile personalului medical 
și am asigura acces echitabil la serviciile deja disponibile azi 
în România, defi citul ar fi  de 40-60% sau chiar mai mare.

A doua întrebare: de ce avem defi cit aşa de mare? 
Pentru că puțini sunt cei care plătesc contribuții și mulți 
care benefi ciază de servicii. Mai departe: pentru că multe 
venituri scapă de plata contribuțiilor, pentru că unele ca-
tegorii plătesc mult mai puțin (PFA, profesii liberale, etc. 
5,5% vs angajați 10,7%), pentru că statul nu reușește să le 
colecteze nici pe acestea. Mai avem și alte motive: efi ciența 
întregului sistem lasă mult de dorit, avem și probleme de 
corupție (se vorbește mult prea puțin despre acest subiect). 
Avem probleme mari și cu prioritățile, și cu efi ciența decizi-
ilor privind politicile de sănătate, a regulilor de fi nanțare.

A treia întrebare: ce speră ms/cNAs
să obțină prin legislația privind 
pachetul minim de servicii?
Să restricționeze accesul pacienților 
la servicii gratuite și astfel să obțină o 
reducere semnifi cativă a cheltuielilor 
de sănătate, mai apoi echilibrarea buge-
tului sănătății. Astfel, am putea spune 
că, prin restricțiile administrative, paci-
entul nu va mai consuma un volum așa 
de mare de servicii gratuite din sistem.

A patra întrebare: se va reduce consumul 
de servicii de sănătate? 
Nu, nu prea, deoarece pacienții mână-n mână cu medi-
cii vor găsi sufi ciente portițe să se adreseze medicilor, 
cum, de altfel, găsesc și azi: de exemplu, dacă nu au voie 
să se adreseze medicului specialist sau la medicul de fa-
milie, se duc direct la UPU/CPU, unde sunt “deserviți” 
fără probleme și pentru o cefalee sau durere de măsea.

A cincea întrebare: se vor reduce cheltuielile din sistem? 
NU, nu prea. De ce? Cheltuielile din sănătate au o proprietate 
specială: ponderea mare a cheltuielilor fi xe (salarii, admi-
nistrativ, utilități etc). Astfel, dacă se diminuează volumul de 
servicii oferite, economiile vor fi  infi me, însă sistemul devine 
din ce în ce mai inefi cient, mai scump, pentru că costurile fi xe 
se vor distribui la un volum mai mic de servicii. La medicii de 
familie cheltuielile fi xe reprezintă cca 95% din totalul cheltu-
ielilor, în ambulatoriul de specialitate cca 90%, la spitale cca 
65-90%, în funcție de structură, iar la paraclinice între 40 și 
80%, în funcție de tipul de investigație (analize, CT, RMN etc.).
Astfel, restricțiile din pachetul minim de servicii nu vor adu-
ce nicio economie practic, doar vor crea tensiuni uriașe, și 
vom ajunge să ținem doctori și spitale degeaba, să avem o 
capacitate care nu este utilizată. Și azi avem probleme sem-
nifi cative cu capacități care nu sunt utilizate efi cient, cu 
medici care nu au pacienți, care nu muncesc, cu asistente 
care fac ture, dar nu au pacienți pe care să-i îngrijească.
Doar dacă s-ar reorganiza structura sistemului s-ar putea 
obține o economie, dar pentru asta avem nevoie de o stra-
tegie și de o decizie politică + bani pentru modernizarea și 
adaptarea infrastructurii (de preferat, din fonduri UE).
În general, fi losofi a proiectului pentru pachetul minim 
de servicii în sănătate nu inspiră încredere: îmi adu-
ce aminte de un stat polițienesc, în care vrea cineva 
să-ți spună în fi ecare minut ce poți, când, de câte ori etc. 

pachetul maxim de restricții
Pachetul minim de servicii =

Dr. Lorenzovici László, MSc
medic, economist,
Hospital Consulting
director general

Astfel, restricțiile din pachetul minim de 
servicii nu vor aduce nicio economie practic, 

doar vor crea tensiuni uriașe și vom ajunge 
să ținem doctori și spitale degeaba, să avem 

o capacitate care nu este utilizată.
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depinde de acestea și nu de activitatea ta propriu-zisă.

Dr. Lorenzovici László este medic, economist, 
expert în economie sanitară, fi nanțarea spitalelor 
și analize de costuri, iar momentan activează în 
calitate de consultant în management sanitar 
la spitale publice și private din România. 

Legea are o fi losofi e de tip comunist.
Să controlăm tot de la centru, fără a exis-
ta o bază economică sau ştiinţifi că pentru 
aceste decizii. Zeci, sute de pagini despre 
ce se poate și ce nu se poate. A venit cine-
va și încearcă să aplice măsuri generale 
pentru 20 de milioane de persoane și zeci 
de mii de medici cu ce pot să facă și ce 
nu pot să facă în fi ecare moment. Primul 
lucru ce mi-a venit în gând e că în istorie 
s-a demonstrat că hipercentralizarea nu e 
bună, ignoră nevoile diferite. Abordarea 
din propunerea legislativă se bazează pe 
pacientul mediu. Problema este că, în 
sănătate, media se obține dintr-o vari-
etate prea mare de cazuri și nu există o 
bună distribuție statistică. Astfel, dacă 
țintim media, în mod sigur greșim, nu 
vom acoperi nevoile reale ale unei pături 
largi de pacienți, ci doar pe cele ale unui 
grup foarte restrâns de pacienţi, care sunt 
apropiaţi de medie. Chiar asta e marea 
diferență între asigurările CASCO, RCA, 
de viață, de pensie: la acestea riscul este 
măsurabil, calculabil și estimabil cu o 
precizie destul de bună. În sănătate riscul 
acesta nu se poate calcula bine, din acest 
motiv nu se calcă-n picioare asiguratorii 
pentru polițe adevărate de sănătate.

A șasea întrebare: ar fi  aplicabilă o 
astel de lege în România, ținând cont 
de capacitatea administrativă actuală? 
NU. Nici măcar statutul de asigurat 
nu este bine urmărit nici azi. Cunosc 

un cabinet de medicină de familie 
unde jumătate din angajați au devenit 
neasigurați de pe o zi pe alta în SIUI. Nu 
mai vorbim de zecile de erori și refuzuri 
la plată greșite care ies lunar din sistemul 
informatic. Mai mult, urmărirea acestor 
reguli stufoase ar costa mai mult decât 
economiile realizate și am rămâne doar 
cu oameni nemulțumiți care nu se mai 
duc la doctori sau se duc la privat.

ȘI ATUNCI? AVEM SOLUȚII?
AVEM NEVOIE DE ASTFEL DE LEGI?
DA și DA. Pachetul minim trebuie să 
delimiteze clar două lucruri: ce benefi cii 

au neasigurații, pentru că avem probleme mari cu atitudinea 
față de sistemul sanitar a celor care muncesc la negru ȘI trebu-
ie bine stabilit în ce condiții putem benefi cia de tratamentele 
scumpe. Tot ce cade la mijloc nu merită reglementat și supra-
reglementat. Există metode și tehnici de fi nanțare prin care 
furnizorii și pacienții pot fi  motivați să utilizeze servicii mai 
puțin costisitoare, dar, înainte de toate, trebuie să ne decidem 
dacă vrem sau nu să utilizăm sistemul sanitar ca instrument de 
protecție socială. Și dacă da, în ce măsură. Însă atunci guvernul 
să pună mâna în buzunar și să pună banii jos pentru sistem.
Și încă ceva: spitalele nu se vor restructura atât timp cât 
legislația oferă o motivație inversă: să ai cât mai multe secții, 
specialități, linii de gardă și paturi, pentru că fi nanțarea depin-
de de acestea și nu de activitatea ta propriu-zisă. Numărul de 
secţii, de compartimente, liniile de gardă şi numărul de paturi 
sunt purtătoare de costuri fi xe (salarii, utilități, service etc.), 
plus personal auxiliar care trebuie să existe, că are de lucru 
sau nu. Aceste costuri trebuie suportate, într-un fel sau altul 
(fi nanțare CNAS, MS, APL, plăți arierate din diferite surse!) l

EXISTĂ METODE 
ȘI TEHNICI DE 
FINANȚARE 
PRIN CARE 
FURNIZORII ȘI 
PACIENȚII POT 
FI MOTIVAȚI 
SĂ UTILIZEZE 
SERVICII 
MAI PUȚIN 
COSTISITOARE, 
DAR, ÎNAINTE 
DE TOATE, 
TREBUIE SĂ NE 
DECIDEM DACĂ 
VREM SAU NU 
SĂ UTILIZĂM 
SISTEMUL 
SANITAR CA 
INSTRUMENT 
DE PROTECȚIE 
SOCIALĂ.

depinde de acestea și nu de activitatea ta propriu-zisă.
specialități, linii de gardă și paturi, pentru că fi nanțareaspecialități, linii de gardă și paturi, pentru că fi nanțarea

oferă o motivație inversă: să ai cât mai multe secții,oferă o motivație inversă: să ai cât mai multe secții,
Spitalele nu se vor restructura atât timp cât legislația
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o provocare pentru România

gender Based medicine (gBm) contriBuie, la ni-
vel gloBal, la dezvoltarea medicinei moderne. 
A fi  bărbat sau femeie este rezultatul structurii noastre cromo-
zomiale, însă a fi  masculin sau feminin reprezintă rezultatul 
direct al rolurilor pe care le jucăm în societate, atribuţiile şi 
obiceiurile pe care societatea le-a stabilit pentru cetăţenii săi, 
de gen feminin sau masculin, cât şi aşteptările pe care le are de 
la membrii săi. Toate acestea nu sunt caracteristici prestabilite 
de diferenţele biologice dintre sexe. 

(medicina bazată pe gen) –(medicina bazată pe gen) –
gender and sex - specifi c medicine

prof. marek glezerman, md

În luna noiembrie, revista politici de sănătate a 
inițiat încă un proiect unic în românia, conferința 
internațională “sănătatea femeii”, sub auspiciile 
comisiei de sănătate publică din senatul 
româniei. evenimentul a lansat, în premieră 
pentru țara noastră, un concept răspândit la 
nivel internațional – gender medicine – care 
abordează sănătatea femeilor şi a bărbaților 
separat, în funcție de numeroşi factori. invitatul 
special al evenimentului a fost autorul acestui 
articol, prof. marek glezerman, specialist de 
renume internațional în gender medicine.

medicine” şi “Environmental gender based medicine”.medicine” şi “Environmental gender based medicine”.
există o diferenţă între “Biological gender basedexistă o diferenţă între “Biological gender based

patofi ziologice între femei şi bărbaţi. De asemenea,patofi ziologice între femei şi bărbaţi. De asemenea,
de abordare a diferenţelor biologice, fi ziologice şide abordare a diferenţelor biologice, fi ziologice şi

“Sex-specifi c Medicine” reprezintă un nou mod
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n  Preşedintele Societăţii 
Internaţionale de Gender and Sex-
Specifi c Medicine; 

n  Directorul Centrului de cercetare 
pentru Gender Medicine, Rabin 
Medical Center (Israel); 

n  Profesor de obstetrică şi ginecologie 
la Universitatea din Tel Aviv; 

n  Directorul Spitalului pentru Femei, 
Tel Aviv; 

n  Membru în trei comisii din Ministerul 
Sănătăţii din Israel (obstetrică-
ginecologie; sănătatea femeii; 
chirurgie).

PROF. MAREK GLEZERMAN, MD

ridicat decât în cazul bărbaţilor. 

 “Sex-specifi c Medicine” reprezintă un 
nou mod de abordare a diferenţelor biolo-
gice, fi ziologice şi patofi ziologice între femei 
şi bărbaţi. De asemenea, există o diferenţă 
între “Biological gender based medicine” şi 
“Environmental gender based medicine”. 
Pentru a facilita înţelegerea acestui material, 
voi folosi în continuare termenul de “Gender 
Based Medicine”. 

Femeile au fost ani la rând subreprezen-
tate în studiile clinice. Majoritatea bolilor 
au fost studiate în special pe bărbaţi, me-
dicamentele fi ind evaluate pe aceştia, iar în 
ceea ce priveşte parametrii farmacologici, 
schimbările fi ziologice ce ţin de ciclul vieții 
unei femei au fost complet neglijate. Privind 
superfi cial problema, excluderea femeilor 
din studiile clinice arată ca un alt aspect al 
discriminării de gen. Este, mai degrabă, o 
formă de “discriminare pozitivă”, datând 
din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

scurt istoric
În Perioada 1940 – 1950, era o Practi-
că comună ca femeile Însărcina-
te, care Prezentau risc de avort, să 
fi e tratate cu un estrogen de sinteză (diethil-
stilbestrol – DES). Au trecut mulţi ani până 
când consecinţele dezastruoase ale acestui 
tratament au devenit evidente – malforma-
ţii genitale, inclusiv cancer, la descendenţii 
mamelor tratate cu DES. Imediat după, în 
anii ’60, o altă catastrofă a cutremurat lu-
mea medicală: dezastrul talidomida. Peste 
12.000 de bebeluşi au fost născuţi prezentând 
malformaţii severe ale membrelor, după ce 
mamele lor au folosit acel sedativ pentru a 
combate greţurile.

Pentru a proteja femeile, Autoritatea 
americană pentru controlul alimentelor şi 
medicamentelor (FDA) a publicat, în 1977, 
ghiduri în care se cerea ca femeile să fi e 
excluse din studiile clinice. Aceste ghiduri 
au fost preluate şi acceptate, la nivel global, 
de cercetători şi de sponsorii acestora, care 
preferau subiecţi de gen masculin. Astfel, 
femeile n-au mai fost considerate subiecţi de 
cercetare viabili. Chiar dacă s-a depus mult 
efort astfel încât femeile să fi e din nou incluse 
în studiile clinice, cele mai multe cercetări 
încă sunt realizate pe bărbați.

În acest context, femeilor li se prescriu 
frecvent medicamente care pot fi  mai puţin 

efi ciente sau chiar dăunătoare. În 2005, s-a raportat că 8 din 10 
medicamente prescrise au fost retrase de pe piaţa americană din 
cauza efectelor adverse apărute la femei.

de ce suNt femeile diferite de bărbAți?
diferenţele dintre BărBaţi Şi femei sunt strÂns 
legate de modul diferit În care funcȚionăm. Sis-
temul gastrointestinal, de exemplu, funcţionează diferit la bărbaţi 
şi femei. comparativ cu bărbaţii, femeile sunt mai predispuse 
să facă enterocolite sau boala crohn, de patru ori mai des fe-
meile fac pietre la vezica biliară, de cinci ori mai des suferă de 
sindromul colonului iritabil şi de 20 de ori mai des se lovesc 
de boala intestinală funcţională. Acest lucru poate fi  explicat, 
în mod parţial, de o compoziţie diferită a fl uidelor gastrointesti-
nale, inclusiv a salivei şi a bilei, cât și prin timpul scurt de trecere 
a fl uidelor şi a mâncării prin stomac şi intestine.

Plămânii femeii sunt mai vulnerabili decât plămânii bărbaţilor. 
Hipertensiunea pulmonară, astmul, bolile pulmonare obstructive 
cronice sunt, în general, mai severe la femei decât la bărbaţi. În 
timp ce incidenţa de cancer la plămâni este constantă la bărbaţi, 
rata cancerului de plămâni la femei este în creştere. În SUA, acesta 
este considerat principala cauză de deces la femei, atingând 25% 
din decesele provenite de la cancer, depășind victimele cancerului 
mamar. 

Şi mai interesante sunt diferenţele de gen în bolile cardiovasculare. 
Se presupune că bărbaţii sunt mai predispuşi bolilor de inimă decât 
femeile. Acest lucru e adevărat numai în cazul femeilor care nu au 
atins vârsta menopauzei, datorită nivelului ridicat de protecţie oferit 

ridicat decât în cazul bărbaţilor. 
în cazul unui infarct, este de două ori maiîn cazul unui infarct, este de două ori mai

Riscul ca femeile să fi e diagnosticate greşit,
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inimii de hormonii sexuali. Menopauza schimbă datele problemei. 
Mult mai multe femei mor anual de boli cardiovasculare decât de 
toate formele de cancer la un loc. Cu toate acestea, până la sfârşitul 
secolului al XX-lea aproape toate cercetările privind sistemul car-
diovascular au fost realizate în mod exclusiv pe bărbaţi. 

riscul ca femeile să fi e diagnosticate greşit, în cazul unui 
infarct, este de două ori mai ridicat decât în cazul bărbaţilor. 
În plus, e mai puţin probabil ca femeile să fi e propuse pentru cate-
terizare, iar tratamentul este mult mai conservator în cazul femeilor 
decât în cel al bărbaţilor. De asemenea, cele mai multe medicamente 
antiaritmice sunt mai puţin efi ciente la femei decât la bărbaţi; mai 
mult, câteva dintre aceste medicamente s-au dovedit a fi  mai de-
grabă dăunătoare la femei. Un alt aspect deosebit de important, în 
ceea ce priveşte diferenţele femeiesc/bărbătesc, constă în modul în 
care fi ecare persoană, în funcţie de gen, percepe durerea. Femeile 
experimentează altfel durerea şi reacţionează diferit la analgezice. 
Cu toate acestea, ca în cazul tuturor medicamentelor, analgezicele 
sunt de obicei prescrise fără să se ţină cont de sexul pacientului. 

Trebuie, însă, subliniat faptul că GBM, care îşi propune să se 
adreseze şi să studieze toate aceste diferenţe de gen, nu se limitează 
la femei. Multe aspecte rămân în continuare neacoperite, având 
în vedere nevoia reală de date ştiinţifi ce în ce priveşte fi ziologia şi 
patofi ziologia, mai ales în privinţa funcţiilor corpului femeii. Dar 
există, de asemenea, o necesitate crescută de date şi în cazul să-
nătăţii bărbatului. 

În mod surprinzător, observăm că bărbaţii sunt dezavantajaţi 
de-a lungul vieţii. Ei sunt de multe ori asociaţi cu naşterile premature 
şi cu o rată mai mare a decesului la naştere. În plus, bărbaţii sunt 
mai vulnerabili în fața bolilor decât femeile, iar speranţa lor de viaţă 
este cu mult mai redusă. Bărbaţii sunt dezavantajaţi şi în privinţa 
ratei de supravieţuire în cazul cancerului. Foarte puţine cercetări 
au fost făcute pentru a studia efectele acestuia asupra bărbaţilor. 

gBm trebuie, prin urmare, să trateze în mod egal problemele 
de sănătate, atât la bărbaţi, cât şi la femei.

Probabil, medicina materno-fetală este prima disciplină 
medicală unde este implementată o abordare bazată pe gen, 
dar numai în timpul naşterilor. Este acceptat, în mod general, 
că majoritatea bolilor se manifestă diferit la femeile însărci-
nate faţă de cele care nu urmează să aibă un copil sau faţă 
de bărbaţi şi nu există dubii, în prezent, că bolile sistemice 
precum hipertensiunea, diabetul şi alte boli autoimune, care 
afectează femeile însărcinate, ar trebui să fi e gestionate de 
obstetricieni. cu toate acestea, odată ce femeia a născut, 
ea este tratată ca un bărbat tipic caucazian de 70 kg. 

Medicina modernă nu ar trebui să fi e bazată doar pe evi-
denţe, ci şi pe gen. Acest lucru cere cercetări clinice extinse 
şi, de asemenea, schimbarea curriculei studiilor medicale 
şi a rezidenţiatului. Condiţia esenţială pentru aceste acţi-

uni constă în conştientizarea necesităţii şi 
în dorinţa de a pune sub semnul întrebării 
paradigmele deja existente. 

Aceste obiective preliminare, dar foarte 
importante, au fost deja atinse. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) a înfi inţat “De-
partamentul de gen, femei şi sănătate” („De-
partment of Gender, Women and Health”); la 
mai multe universităţi de top, GBM este parte 
integrantă a studiilor medicale. nasa a făcut 
muncă de pionierat în studiul diferenţe-
lor psihologice dintre bărbaţi şi femei, în 
ceea ce priveşte călătoria în spaţiu. Unele 
universităţi oferă burse în domeniul sănătăţii 
femeii. În plus, centre de cercetare pentru GBM 
au fost înfi inţate în cadrul unor universităţi 
prestigioase şi în spitale din ţări precum Suedia, 
Austria, Germania, Israel, Italia, SUA. Zeci de 
cărţi au fost scrise şi manuale ce tratează GBM 
sunt acum disponibile. l

GBM este parte integrantă a studiilor medicale.GBM este parte integrantă a studiilor medicale.
La mai multe universităţi de top,

Societatea Internaţională de Gender Medicine creşte 
în fi ecare zi – peste 720 de membri din opt societăţi 
naţionale, precum şi membrii individuali din numeroase 
ţări. Congrese naţionale şi internaţionale, orientate 
pe Gender Medicine, sunt organizate la nivel mondial. 
Numărul de proiecte de cercetare este în creştere. 
Revoluţia tăcută a Gender Medicine a dărâmat primul zid 
în calea sa, anume acela de a fi  acceptată necesitatea 
schimbării paradigmelor, în benefi ciul femeilor şi al 
bărbaţilor. 
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de programare 2014 - 2020

ministerul sănătăţii, În strategia de dezvol-
tare care va fi elaBorată PÂnă la sfÂrŞitul 
anului 2013, are în vedere dezvoltarea sistemului sanitar 
luând în calcul în mod special extremele acestuia. Astfel, se 
va pune accent pe asistenţa medicală primară, prin crearea de 
echipe multidisciplinare, care să asigure continuitate în acor-
darea îngrijirilor. De asemenea, vor fi  dezvoltate câteva centre 
de excelenţă, care vor fi  capabile să asigure furnizarea de ser-
vicii medicale în mod integrat şi care vor funcţiona inclusiv ca 
centre de politraumă.

Pentru aceste obiective, fi nanţările vor fi  asigurate din pa-
tru surse:

•  Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii – în 
anul 2014, bugetul MS va fi  la nivelul celui din 2013;

•  Fondurile europene – 700-900 mil. euro;
•  Fondurile bilaterale (norvegiene, elveţiene);
•  Banca Mondială – 250 mil. euro.
Conform informaţiilor din acest moment, fondurile euro-

pene alocate româniei pentru perioada de programare 2014 
– 2020 pentru sănătate reprezintă 1,75 – 2,25% din bugetul 
total, faţă de 4%, minimul necesar estimat. Adică 700 – 900 
mil. euro faţă de 1,4 mld. minim necesar, în condiţiile în care, 
la un moment dat, se vehicula un procent de minimum 5%, 
chiar 6%. Desigur, cu o fi nanţare de 2 – 2,5 mld. euro, sistemul 
sanitar din România ar fi  reuşit să acopere onorabil necesarul 
de investiţii al furnizorilor de servicii medicale. 

iNvestiții ÎN dezvoltAreA 
iNfrAstructurii  
conform Planului naţional 
de dezvoltare 2014-2020, Priori-
tatea de dezvoltare 3 se referă la 
dezvoltarea infrastructurii de importan-
ţă regională şi locală. În cadrul acestei 
PD, domeniul de intervenţie 3 se refe-
ră la reabilitarea/ modernizarea/ ex-
tinderea infrastructurii de sănătate şi 
creşterea calităţii serviciilor medicale. 
Prin acest DI se are în vedere creşterea 
accesibilităţii populaţiei la servicii de 
sănătate de calitate, operaţiunile orien-
tative fi ind:

•  construcţia/ reabilitarea/ moderni-
zarea/ extinderea ambulatoriilor şi 
centrelor comunitare, inclusiv do-
tarea cu echipamente specifi ce;

•  construcţia/ reabilitarea/ moderni-
zarea spitalelor regionale, inclusiv 
dotarea cu echipamente specifi ce;

•  crearea şi promovarea unor progra-
me de formare profesională speci-
alizată în vederea creşterii calităţii 
serviciilor medicale.

de fi nanţare a sănătăţii în perioadade fi nanţare a sănătăţii în perioada
fondurile europene, oportunităţi

MIHAELA LUNCAN
consultant independent acreditare spitale & fonduri structurale

Nivelul ridicat de sărăcie, dat de resursele financiare insuficiente ale populației, 
are consecințe majore asupra stării de sănătate a acesteia, care, pe lângă 
fenomenul de îmbătrânire, pune o mare presiune asupra întregului sistem 
sanitar. pe de altă parte, subfinanțarea cronică a sistemului, şi anume calitatea 
precară a infrastructurii specifice şi numărul redus al personalului specializat, 
are ca principală consecință un nivel scăzut al calității serviciilor medicale.

Nivelul ridicat de sărăcie, dat de resursele financiare insuficiente ale populației, 
are consecințe majore asupra stării de sănătate a acesteia, care, pe lângă 
fenomenul de îmbătrânire, pune o mare presiune asupra întregului sistem 
sanitar. pe de altă parte, subfinanțarea cronică a sistemului, şi anume calitatea 
precară a infrastructurii specifice şi numărul redus al personalului specializat, 
are ca principală consecință un nivel scăzut al calității serviciilor medicale.
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l  64% din spitalele încadrate în categoria I sunt localizate 
în regiunea Bucureşti-Ilfov, în municipiul Bucureşti;

l  regiunile Sud şi Sud-Vest nu au vreun spital categoria I, exercitând astfel o 
presiune asupra regiunilor limitrofe, care deţin o astfel de infrastructură;

l  repartizarea teritorială a spitalelor din categoria I coincide 
cu localizarea centrelor universitare cu tradiţie în medicină: 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi şi Constanţa;

l  aproape 70% din spitale sunt clasifi cate în 
categoriile a IV-a şi a V-a de competenţă;

l  regiunile Sud-Vest, Sud şi Sud-Est deţin un număr 
redus de spitale din categoria a II-a.

PE REGIUNI DE DEZVOLTARE SE CONSTATĂ FAPTUL CĂ:

Aşa cum am specifi cat, extrema superioară a investiţiilor 
presupune dezvoltarea a trei dintre centrele regionale, şi 
anume spitalele judeţene din cluj-napoca şi iaşi, precum şi 
spitalul clinic de urgenţă floreasca din Bucureşti. 

Se estimează că nivelul investiţiilor care să transforme 
aceste spitale în centre capabile să asigure asistenţa medicală 
în mod integrat se va ridica la aproximativ 500 mil. euro. 

Selecţia acestor spitale s-a făcut ţinând cont de repartizarea 

teritorială a spitalelor clasifi cate în cate-
goria I de competenţă. În acest moment, 
în România sunt opt spitale din această 
categorie, repartizate astfel: trei în Bucu-
reşti (Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, 
Spitalul Universitar de Urgenţă şi Spitalul 
Militar Central), precum şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Timiş, Spitalul Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Mureş, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

În plus faţă de acestea, vor fi  selecta-
te 10-12 spitale judeţene de urgenţă, 
în cadrul cărora se vor fi nanţa cu pri-
oritate investiţiile în ambulatoriile 
integrate, investiţii care se vor ridica 
la aproximativ 200 mil. euro. Selec-
ţia acestor spitale se va face ţinând cont 
atât de distribuţia spitalelor pe regiuni de 
dezvoltare, cât şi de clasifi carea acestora, 
astfel încât spitalele selectate să fi e ca-
pabile să asigure asistenţa medicală pe o 
zonă cât mai extinsă şi la un nivel cât mai 
ridicat de competenţă.

În acest moment, distribuţia spitalelor 
pe regiuni de dezvoltare este următoarea: 
cele mai multe spitale se regăsesc în re-
giunea Bucureşti-Ilfov – 18%, urmată de 
regiunile Nord-Vest şi Nord-Est cu câte 
13%, în coada clasamentului fi ind regiu-
nile Vest şi Sud-Vest, cu câte 9%.

După 1 iunie 2011, 459 de spitale au 
fost clasifi cate pe criterii de competenţă, 
rezultând că, la nivel naţional, doar 6% 
dintre acestea se încadrează în categoria 
I, 14% în categoria a II-a, 11% în catego-
ria a III-a, categoriile a IV-a şi a V-a con-
centrând cea mai mare pondere - 37%, 
respectiv 32%.

La cealaltă extremă se va asigura dez-
voltarea asistenţei medicale comunitare, 
care va presupune reînfi inţarea vechilor 
dispensare medicale la nivelul comu-
nelor, unde să existe medic şi asistent 
medical, iar la nivelul satelor să existe 
minimum un asistent medical capabil să 
acopere activitatea de prevenţie, precum 
şi măsurile de prim ajutor califi cat, dacă 
este cazul. 

implementarea acestui obiectiv va 
presupune un efort fi nanciar estimat 
la 200 mil. euro.  l
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în asistenţa medicală europeană

Directiva prevede instituirea unui cadru ge-
neral referitor la drepturile pacienţilor în privinţa 

accesului la asistenţa medicală transfrontali-
eră şi rambursarea cheltuielilor de îngrijire 

medicală, garantarea calităţii şi siguranţei 
asistenţei primite și promovarea cooperării 

în materie de asistenţă medicală între sta-
tele membre. Asistenţa medicală de lungă 

durată, transplanturile sau programele publice de imunizare nu 
sunt incluse în acest act.

Potrivit directivei, orice cetăţean european asigurat poate să so-
licite asistență medicală într-un alt stat membru UE, dar trebuie 
respectată prevederea menţionată explicit: „Pacienții ar trebui să 
se bucure de garantarea suportării costurilor pentru respectiva 
asistență, cel puțin la nivelul prevăzut pentru aceleași servicii 
medicale pe care le-ar fi  primit pe teritoriul statului membru 
de afi liere“. 

Statele Uniunii Europene au, însă, sisteme de îngrijiri medicale 
variate, pachete de acoperiri ale serviciilor medicale și tarife diferite. 

Pentru clarifi carea termenilor folosiţi: asistenţă medicală trans-
frontalieră: asistenţa medicală furnizată sau prescrisă într-un alt 
stat-membru decât statul-membru de afi liere. stat-membru de 
afi liere: statul-membru în care pacientul este asigurat. stat-membru 
în care se efectuează tratamentul: statul-membru pe teritoriul 
căruia i se acordă pacientului asistenţa medicală.

Statul-membru de afi liere trebuie să asigure rambursarea chel-
tuielilor contractate de o persoană asigurată care primeşte asistenţă 
medicală transfrontalieră, cu condiţia ca acea persoană să aibă dreptul 
la tipul respectiv de asistenţă. Contravaloarea serviciilor medicale, 
medicamentelor și dispozitivelor medicale va fi  rambursată de către 
ţara de origine, membră UE, unde este luată în evidenţă persoana 
asigurată: În cazul cetăţenilor români, decontarea se va face dacă 
serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se 
regăsesc printre prestaţiile la care are dreptul persoana asigurată 
conform legislaţiei asigurărilor de sănătate şi sunt decontate din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate dacă sunt res-
pectate criteriile de eligibilitate prevăzute în normele metodologice 
aplicate la acordarea asistenței medicale pe teritoriul României. 

Statele membre unde asistența medicală este gratuită la locul 

prestației vor fi  obligate să informeze pacienții 
cu privire la tarifele de rambursare practica-
te. Dacă tratamentul în străinătate este mai 
ieftin decât în țara de origine, rambursarea 
va refl ecta prețul real al tratamentului. Ram-
bursarea se va face până la nivelul prețurilor/
tarifelor care ar fi  fost suportate de România 
prin sistemul de asigurări sociale de sănătate 
dacă asistenţa medicală respectivă ar fi  fost 
acordată pe teritoriul României, fără a de-
păşi prețurile/tarifele efective ale asistenţei 
medicale primite și evidențiate în documen-
tele de plată şi fără a suporta contravaloarea 
serviciilor de cazare şi de călătorie suportate 
de persoanele asigurate, precum şi costuri 
suplimentare suportate de persoanele cu 
handicap din cauza unuia sau a mai multor 
handicapuri, atunci când benefi ciază de asis-
tenţă medicală transfrontalieră. O persoană 

asigurată poate, de asemenea, să benefi cieze de rambursări în cadrul 
prestărilor de servicii prin intermediul telemedicinei. 

este obligAtorie plAtA ÎN AvANs
În general, Pacientul achită Pe loc serviciile me-
dicale, urmÂnd ca ulterior să Îi fie ramBursate 
cheltuielile de către autoritatea națională din țara de origine, cât 
mai rapid posibil. legea oferă statelor membre opțiunea de a 
confi rma în scris valoarea rambursării, în avans. Totodată, 
statele membre au opțiunea de a plăti direct serviciile medicale 

în asistenţa medicală europeană
dispariția frontierelor

o noua etapă în asigurarea accesului cetățenilor europeni la asistență 
medicală pe teritoriul oricărui stat al ue o constituie intrarea în vigoare 
a directivei 2011/24/ue a parlamentului european şi a consiliului 
din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere, începând cu 25 octombrie 2013. 

Dr. Cornelia 
Scărlătescu

de rambursare practicate.de rambursare practicate.
pacienții cu privire la tarifelepacienții cu privire la tarifele

prestației vor fi  obligate să informezeprestației vor fi  obligate să informeze
medicală este gratuită la loculmedicală este gratuită la locul

Statele membre unde asistența

stAtul-membru 
de Afiliere tre-
buie să Asigure 
rAmbursAreA 
cheltuielilor 
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de o persoANă 
AsigurAtă 
cAre primeşte 
AsisteNță 
medicAlă trANs-
froNtA lieră, 
cu coNdițiA cA 
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tul lA tipul 
respectiv de 
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prestate, mai degrabă decât să ramburseze cheltuielile pacienților.

AutorizAreA preAlAbilă
Pentru achitarea anumitor servicii de asistenţă 
medicală furnizate transfrontalier, statul membru 
de afiliere poate să prevadă un sistem de autorizare prealabilă pentru 
a preîntâmpina riscul de destabilizare a planificării sau finanţării 
sistemului propriu de sănătate. De asemenea, poate refuza să acor-
de această autorizare pacientului, în cazuri foarte clar specificate. 

În mod special, autorizarea este necesară în cazurile în care 
asistenţa face obiectul unor cerinţe de planificare şi presupune 
internarea în spital a pacientului în cauză pentru cel puţin o 
noapte sau necesită utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat şi costisitor. O altă situație 
de autorizare este asistenţa care implică tratamente ce prezintă un 
risc deosebit pentru pacient sau pentru populaţie sau este oferită 
de un furnizor de servicii medicale care ar putea genera preocupări 
legate de calitatea sau de siguranţa îngrijirii.

autorizarea poate fi refuzată:
1. În caz de risc privind siguranţa pacientului;
2. În caz de risc privind siguranţa publicului larg;
3. Dacă furnizorul de servicii medicale ridică preocupări legate 

de respectarea standardelor privind calitatea îngrijirii medicale şi 
siguranţa pacienţilor;

4. Dacă această asistenţă medicală poate fi acordată pe teritoriul 
său într-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical.

NouA directivă iNtroduce schimbări mAjore 
priviNd drepturile pAcieNților

dreptul la informare – vor fi înfiinţate puncte de contact 
naționale cu rolul de a furniza toate informațiile necesare 
cetățenilor care vor putea, astfel, să ia decizii în cunoștință de 
cauză cu privire la opțiunile de tratament. aceste puncte de con-
tact sunt în legătură cu asociaţiile de pacienţi, cu furnizorii de 
asistenţă medicală şi cu asiguratorii serviciilor de sănătate. de 
asemenea, cetățenii ue pot primi informațiile dorite direct din 
partea furnizorilor de asistență medicală.

În România, pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
se înfiinţează Punctul Naţional de Contact (PNC), ca structură fără 

personalitate juridică, finanţat din Fondul 
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănă-
tate, ale cărui obligații constau în:

n  furnizarea datelor de contact ale punc-
telor naţionale de contact din alte state 
membre ale UE, pacienţilor, la cerere;

n oferirea informaţiilor privind furnizorii 
de servicii medicale, inclusiv orice restricţii 
privind desfăşurarea activităţii lor profesio-
nale, precum şi informaţii privind drepturile 
pacienţilor, procedurile referitoare la plângeri 
şi mecanismele pentru repararea daunelor, po-
trivit prevederilor legale în vigoare, precum şi 
opţiunile juridice şi administrative disponibile 
pentru soluţionarea litigiilor, inclusiv în cazul 
unui prejudiciu rezultat în urma asistenţei 
medicale transfrontaliere;

n  furnizarea la cerere, pacienţilor şi ca-
drelor medicale, de informaţii privind 
drepturile privind primirea asistenţei 
medicale transfrontaliere, îndeosebi în 
ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de 
rambursare a costurilor şi procedurile 
de evaluare şi de stabilire a drepturilor 
respective. 

Furnizorii de servicii medicale care îşi 
desfășoară activitatea pe teritoriul României 
au obligaţia să pună la dispoziţia pacienţilor 
informaţii referitoare la opţiunile de trata-
ment, disponibilitatea, calitatea şi siguranţa 
asistenţei medicale pe care o furnizează în 
România;

Acordarea asistenței medicale trans-

Procedurile administrative 
asociate acordării de asistenţă 
medicală trebuie să fie necesare şi 
proporţionale. Ele sunt instituite 
în mod transparent şi în termenele 
stabilite, pe baza unor criterii 
obiective şi nediscriminatorii. În 
tratarea administrativă a unei 
cereri de asistenţă medicală 
transfrontalieră, statele membre 
trebuie să ia în considerare în 
principal starea patologică specifică a 
pacientului, dar şi gradul de urgenţă 
şi circumstanţele particulare.
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frontaliere se va acorda în mod nediscriminatoriu din motive de 
naționalitate tuturor pacienților din celelalte state membre ale UE;

Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să perceapă paci-
enţilor cetăţeni ai altor state membre ale UE prețuri și/sau tarife 
identice cu cele percepute cetăţenilor români afl aţi într-o situaţie 
medicală similară.

autorizațiile prealabile pentru asistența medicală trans-
frontalieră vor deveni mai degrabă o excepție, decât o regulă.

directiva introduce garanţii procedurale pentru cetăţenii 
europeni:

n  Pacienții au dreptul fundamental la protecţia vieţii private 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;

n  Pacienţii au dreptul de acces, potrivit legii, la dosarele lor 
medicale sau primesc cel puțin o copie a acestora, în format 
pe hârtie sau electronic, în vederea asigurării continuităţii 
asistenţei medicale. Un exemplar al dosarului medical va fi  
primit în țara de origine înainte de a benefi cia de tratament 
în alt stat membru, precum și de la furnizorul de asistență 
medicală din țara în care a fost efectuat tratamentul înainte 
de a reveni în țara de origine;

n  Persoanele asigurate au dreptul la rambursarea contravalorii 
asistenţei medicale transfrontaliere indiferent de locul de 
pe teritoriul UE al acordării asistenţei medicale respective;

n  Țara de origine are obligația de a garanta că tratamentul efec-
tuat în continuare este de aceeași calitate, indiferent de țara 
UE în care a fost efectuat tratamentul inițial;

Pacienţii au dreptul să depună plângeri și pot solicita elimina-
rea daunelor, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

.
avantaje
n  Directiva clarifi că drepturile pacienților fondate pe libera 

circulație a serviciilor, stabilite prin numeroase hotărâri 
ale Curții Europene de Justiție. În cazul asistenței medicale 
spitalicești, una dintre principalele realizări ale acestei noi 
directive este faptul că pacienții vor putea să-și aleagă fur-
nizorul de asistență medicală;

n  Pacienţii au mai multe opțiuni - directiva acoperă toți furni-
zorii de servicii medicale din UE;

n  Există mai puține formalități pentru autorizarea și efectuarea 
serviciilor medicale;

n  Totodată, directiva introduce noi 
măsuri destinate să-i ajute pe toți 
pacienții să benefi cieze în mod optim 
de drepturile prevăzute de ambele in-
strumente legislative;

n  Garanții procedurale. Toți pacienții au 
dreptul de a fi  informati, de a depune 
plângeri și de a solicita despăgubiri 
(toate tratamentele trebuie să fi e aco-
perite de o asigurare de răspundere 
civilă de malpraxis sau să benefi cieze 
de o garanție similară). De asemenea, 

pacienții au dreptul de a primi un exemplar al dosarului lor 
medical.

recuNoAştereA prescripțiilor medicAle
valaBilitatea PrescriPţiilor medicale emise În 
alte state memBre este recunoscută dacă reţetele cuprind 
medicamente autorizate pe teritoriul propriu. Pacienții sunt 
îndreptățiți să obțină medicamentul prescris cu condiția ca acesta 
să fi e autorizat pentru vânzare și disponibil în țara în care ei doresc 
să îl primească. În acest mod se garantează continuarea asistenței 
medicale corespunzătoare la revenirea pacientului acasă.

În mod evident, dispozițiile directivei vin în sprijinul 
farmaciștilor, ajutându-i să înțeleagă mai bine și să dea curs 
rețetelor eliberate în alte state membre.

cooperAreA trANsfroNtAlieră
statele memBre sunt Încurajate să colaBoreze 
la tratamentul Bolilor rare. Baza ORPHANET şi 
reţelele europene pot fi  utilizate în acest sens. Pentru utilizarea 
adecvată a resurselor, directiva prevede dezvoltarea unor rețele 
europene de referință, în scopul facilitării schimbului de infor-
maţii şi accesării cunoştinţelor avansate specifi ce pentru cazu-
rile de boli complexe sau de boli rare.

Sistemele sau serviciile de sănătate online permit, de aseme-
nea, acordarea de asistenţă sanitară transfrontalieră. Prezenta 
directivă prevede instituirea unei reţele a autorităţilor naţionale 
responsabile cu „sănătatea online”, în vederea consolidării con-
tinuităţii asistenţei şi a garantării accesului la asistenţă medicală 
de calitate.

În sfârşit, crearea unei reţele a autorităţilor sau a organelor 
responsabile cu evaluarea tehnologiilor medicale va facilita 
cooperarea între autorităţile naţionale competente în acest 
domeniu. l

rambursa costul tratamentului.rambursa costul tratamentului.
oriunde în UE și au dreptul de a li seoriunde în UE și au dreptul de a li se

public de sănătate sau în cel privat,public de sănătate sau în cel privat,
să primească îngrijiri, în sistemulsă primească îngrijiri, în sistemul

Cetățenii vor avea dreptul de a alege

pentru sistemele noastre de asistență medicală.pentru sistemele noastre de asistență medicală.
în domeniu. Acest lucru nu poate fi  decât benefi cîn domeniu. Acest lucru nu poate fi  decât benefi c

standarde mai ridicate de calitate și siguranțăstandarde mai ridicate de calitate și siguranță
altă parte, asociațiile de pacienți vor putea promovaaltă parte, asociațiile de pacienți vor putea promova

îngrijirilor de sănătate care li se acordă și, pe deîngrijirilor de sănătate care li se acordă și, pe de
vor fi  în măsură să aibă mai mult control asupravor fi  în măsură să aibă mai mult control asupra

pentru cetățenii europeni: pe de o parte, aceștiapentru cetățenii europeni: pe de o parte, aceștia
Această directivă reprezintă un progres major
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resurse pentru cercetare şi inovare

gruPurile de consultanţă sunt dintre cele mai 
diverse, Provenind din societatea civilă, PuBlică 
Şi Privată. De asemenea, este pentru prima oară când participarea 
feminină este, în medie, de 52% în toate grupurile, cea mai mare 
de până acum.

Comisarul european pentru cercetare, inovaţie şi știinţă, Máire 
Geoghegan-Quinn, a afi rmat: «Horizon 2020 este un program de 
cercetare şi inovare complet nou, orientat spre abordarea provocărilor 
secolului 21. De aceea, avem nevoie de cei mai buni şi mai străluciţi 
experţi ai noştri şi sunt recunoscătoare pentru reacţia comunităţii 
europene de cercetare şi inovare. În special, sunt încântată să văd un 
număr mare de femei şi de noi specialişti care doresc să se implice».

În urma lansării unui apel deschis către participare, mai mult de 
15.000 de experţi din toate domeniile au răspuns pozitiv la primul 
termen din luna martie a acestui an.

iNvitAțiA comisiei europeNe peNtru pArticipAre 
lA progrAm rămâNe deschisă 

Pe lângă grupul consultativ, Comisia va lansa în curând un nou 
apel pentru stabilirea unei baze de date de experţi care să ofere 

consultanţă şi asistenţă activităţilor de evaluare a propunerilor şi 
de pregătire a programelor viitoare. Invitaţia pentru exprimarea in-
teresului de participare va rămâne valabilă pe toată durata de viaţă a 
programului Horizon 2020. Mandatul experţilor selectaţi este pentru 
o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă 
suplimentară de cel mult doi ani.

domeniile de aplicare pentru cercetare şi inovare:
n   Sănătate, schimbări demografi ce şi bunăstare;
n   Combaterea schimbărilor climatice, mediu înconjurător, efi cienţa 

resurselor şi a materiilor prime;
n   Efi cienţa, purifi carea şi siguranţa energetică, Euraton;
n   Siguranţa alimentelor, bioeconomia şi biotehnologia;
n   Siguranţa societăţii – protejarea libertăţii, securităţii Europei 

şi a cetăţenilor săi;
n   Acţiunile Máire Skłodowska-Curie privind competenţele, for-

marea şi dezvoltarea carierei;
n   Europa într-o lume în schimbare, societăţi favorabile incluziunii, 

inovaţiei şi refl ecției;
n   Transport inteligent, ecologic şi integrat;
n   Accesul la fi nanţarea de risc (datorii şi fi nanţare prin capital 

propriu);
n   Inovaţia în întreprinderile mici și mijlocii;
n   Nanotehnologiile, progresul materiilor prime, al producţiei şi 

al procesării;
n   Tehnologii emergente şi viitoare (FET);
n   IT&C;
n   Infrastructurile europene de cercetare, inclusiv e-infrastructurile.
Horizon 2020 va fi  lansat anul viitor şi se va desfășura pe o peri-

oadă de șapte ani. l

resurse pentru cercetare şi inovare
Europa dedică mai mult timp şi

comisia europeană a desemnat 15 grupuri consultative de experți pentru 
noul program de finanțare pentru cercetare şi inovare, denumit horizon 2020. 
Acesta are menirea de a răspunde preocupărilor majore ale europei, cum ar 
fi cele legate de îngrijire a sănătății, purificare şi eficientizare a energiei. 

Sunt încântată să văd un număr mare de femei
şi de noi specialişti care doresc să se implice!

mădălina siminischi

máire geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovație şi ştiință
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şi demersurile la nivel european

sigurANțA pAcieNților, sub semNul ÎNtrebării
siguranȚa PacienȚilor este vitală Pentru 
menȚinerea Și dezvoltarea sistemului medical. 
Fără asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare fi ecărui pacient, pe-
ricolele asociate răspândirii și agravării bolilor depistate vor crește 
semnifi cativ. O mare parte a pacienților Uniunii Europene (8-12%) 
sunt victimele unor diagnostice și tratamente aplicate greșit. În 
rândul vârstnicilor, numărul cazurilor de inefi ciență terapeutică 
crește din cauza nerespectării modului corect de administrare a 
tratamentelor. Un prim pas în rezolvarea acestei probleme ar putea 
fi  corelarea informațiilor pe care le dețin pacienții cu cele afl ate în 
posesia personalului medical. Astfel, s-ar elimina din start foarte 
multe necunoscute, iar personalului medical i-ar fi  mult mai ușor 
să aplice un tratament corespunător stării de sănătate a pacientului.  

Costurile instituțiilor medicale ar putea fi  reduse cu până la 15%, 
printr-o asistență medicală atentă. Un studiu realizat de Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), în luna iulie a 
acestui an, estimează că 19,5% din pacienții de la terapie intensivă 
suferă de cel puțin o infecție asociată asistenței medicale (IAAM.) 
Aceasta mai este cunoscută și sub denumirea de „infecție spitali-
cească” și este acea boală pe care pacientul o contractează pe durata 
primirii îngrijirilor medicale şi/sau a internării într-o instituţie care 
acordă astfel de îngrijiri (spital, policlinică, instituţie pentru îngrijiri 
de lungă durată etc.). Deși România a fost reprezentată la studiu 
de doar 10 spitale (din cele 1.000 de participante din 30 de țări), 
concluzia nu a fost deloc favorabilă. 

siguranța pacienților

petru constantin luhan este vicepreşedinte al organizației de tineret a ppe 
şi membru în comisia pentru dezvoltare regională, parlamentul european. 
A fost desemnat eurodeputatul anului la categoria sănătate a mep Awards 
2013, pentru acțiunile sale întreprinse în domeniul sănătății. revista politici 
de sănătate prezintă două dintre cele mai importante inițiative ale sale, la 
bruxelles: problema siguranței pacienților şi demersurile la nivel european 
în acest sens, precum şi riscurile consumului de băuturi carbogazoase.

contribuind la recuperarea pacienților și la reducerea costurilor.contribuind la recuperarea pacienților și la reducerea costurilor.
parte din infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM) pot fi  evitate,parte din infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM) pot fi  evitate,
nosocomiale (IN) sau, mai exact, a infecțiilor intraspitalicești.” O marenosocomiale (IN) sau, mai exact, a infecțiilor intraspitalicești.” O mare

„În România există un procent ridicat a prevalenței infecțiilor
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chiar dacă ele ne sunt prezentate ademenitor în 
reclame, băuturile carbogazoase au nu doar efecte 
contrare, cauzând deshidratarea organismului, ci 
şi conduc în mod demonstrat la apariția unor boli 
nocive precum: obezitatea; scăderea densității 
osoase (care poate conduce la osteoporoză), carii 
dentare, posibile leziuni celulare şi afecțiuni 
hepatice. iar riscurile nu se opresc aici.

Parlamentul European a votat în favoarea raportului Rossi 
(A7-0320/2013) privind siguranța pacienților, inclusiv profi la-
xia și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, prin care 
se recomandă statelor membre ale Uniunii să-și intensifi ce co-
operarea cu ECDC  în ceea ce privește prevenirea și combaterea 
IAAM. fără un sistem de supraveghere unitar și sistematic, 
pericolul și costul iaam asupra vieților pacienților, pre-
cum și spitalelor va fi  în continuă creștere. 

Astfel, recomandarea instituțiilor europene de a promo-
va o educație medicală în rândul pacienților este bine-venită, 
asigurându-le acestora o protecție chiar și împotriva unor sfa-
turi contraindicate din partea personalului medical. Ea nu este 
însă sufi cientă! Lupta împotriva IAAM va fi  câștigată doar prin 
combinarea unui sistem de informare comun pentru pacienții 
și asistenții medicali și menținerea unei evaluări stricte a pro-
cedurilor sanitare.

sucurile cArbogAzoAse, otrAvă dulce lA doză  
fiecare dintre noi a consumat, cel PuȚin o dată 
În viaȚă, o Băutură carBogazoasă. Cu siguranță, 
le-am permis și copiilor sau nepoților noștri să facă același lu-
cru. Nu știu, însă, câți dintre noi au analizat riscurile pe care îl 
presupune consumul repetat al acestor sucuri. Și mă refer aici 
nu atât la noi, ca adulți, cât în special la pericolele care planează 
asupra sănătății copiilor noștri. Pentru că, dacă adulţii sunt mai 
rezistenţi, copiii sunt victime aproape sigure ale acestor sucuri 
carbogazoase.

În tot mai multe studii se trage un semnal de alarmă asupra 
riscurilor care derivă din introducerea în alimentația copilului 
a băuturilor acidulate. Spre exemplu, un studiu, intitulat Nort-
hern Manhattan Study (NOMAS), denotă că sucurile carboga-
zoase dietetice cresc riscul unui accident vascular cu până 
la 61%. 

Nu de puține ori, noi singuri am avut de-a face cu efectul 
imediat al băuturilor carbogazoase: insomnia. Și asta pentru 
că unele sucuri carbogazoase mai conțin și cofeină, pe lângă 
alte ingrediente care nu sunt tocmai indicate. Consumul bă-
uturilor carbogazoase poate cauza dureri de stomac, poftă de 
mâncare excesivă şi chiar apariţia sindromului ADHD – defi cit 
de atenţie. 

Îngrijorat de atenționările specialiștilor și de primejdia unei 
dependențe necontrolate și apariția unor posibile boli cronice, 
am cerut Parlamentului European și Comisiei Europene să in-
terzică comercializarea sucurilor carbogazoase în şcoli sau în 
apropierea locurilor de joacă pentru copii. Totodată, am susținut 
că o analiză a ingredientelor nocive din conținutul produselor 
carbogazoase este necesară pentru a depista substanțele care ar 
trebui interzise în procesul de producție. 

Demersul meu a pornit de la o realitate cotidiană de necon-
testat: produsele carbogazoase pot fi  găsite în cantinele școlilor, 
în parcurile de copii și sunt folosite pentru a ne astâmpăra setea. 

Or, prevenirea acestui fenomen la nivel european ne poate 
ajuta, pe noi toți, să avem o societate sănătoasă! l

evaluări stricte a procedurilor sanitare.evaluări stricte a procedurilor sanitare.
asistenții medicali și menținerea uneiasistenții medicali și menținerea unei

informare comun pentru pacienții șiinformare comun pentru pacienții și
doar prin combinarea unui sistem dedoar prin combinarea unui sistem de

Lupta împotriva IAAM va fi  câștigată
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şi sănătatea cetăţeanului european
roadele pământului

reforma a pornit în anul 2010, cu o 
dezbatere publică prin care s-a dorit 
stabilirea principalelor direcții, bazate 
pe aşteptările cetățenilor de la pAc. Au 
urmat propunerile legislative făcute 
de comisia europeană, propuneri 
care au fost discutate şi negociate de 
parlamentul european şi de consiliul 
de miniştri. Noua politică agricolă 
comună care, de anul viitor, va fi aplicată 
peste tot în uniunea europeană, este 
rezultatul unei negocieri între statele 
membre, parlamentul european şi 
comisia europeană. este – aşa cum sunt 
în general rezultatele negocierilor – un 
compromis politic la care s-a ajuns şi 
care a fost acceptat de toate părțile. 

pentru agricultură şi dezvoltare rurală.pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
Cioloş este, din 2010, comisar european, responsabilCioloş este, din 2010, comisar european, responsabil

şi ca fost ministru al Agriculturii (2007-2008), Dacianşi ca fost ministru al Agriculturii (2007-2008), Dacian
botezată în UE noua Politică agricolă comună (PAC),botezată în UE noua Politică agricolă comună (PAC),

Cunoscut pentru “reforma Cioloş”, cum a fost
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domnule comisar european, ce 
benefi cii aduce pentru românia 
noua politică agricolă comună? 
Una dintre schimbările fundamentale pe 
care le aduce noua PAC este că răspunde 
mult mai bine unei așteptări ce a reieșit 
clar în dezbaterea care a precedat reforma: 
oamenii vor să se bucure în continuare 
de calitatea și de siguranța alimentelor 
europene, dar și de diversitatea lor, de 
legătura lor cu teritoriul, cu tradițiile 
regiunii în care au fost produse. Noua 
PAC face din diversitatea agriculturilor 
europene o forță. Dacă, până acum, la 
nivel european exista o tendință spre 
uniformizare, spre un model agricol po-
trivit mai degrabă primelor state membre 
ale Uniunii Europene, azi, într-o Uniune 
cu 28 de state membre, trebuie să ținem 
cont de nevoile diferite ale agricultorilor, 
de gradul diferit de dezvoltare. avem 
agricultură aproape de cercul Polar, 
avem agricultură în Bărăgan, facem 
agricultură în zone de munte, dar și 
pe insule în mijlocul mării medite-
rane, agricultură în ferme cu suprafețe mari, agricultură 
în ferme foarte mici. Marea schimbare adusă de această re-
formă este că, într-un cadru comun, cu obiective comune, cu 
reguli de piață comune, viitoarea politică agricolă comună ține 
cont de nevoile inegale de dezvoltare, de condițiile specifi ce 
și le integrează pentru atingerea unor obiective comune.  
Pentru România, acest aspect este foarte important pen-
tru că specifi cități românești precum fermele mici, nevoile 
de investiții și de modernizare, dezvoltarea mediului rural, 
nevoi de restructurare a unor sectoare din agricultură se re-
găsesc în noua Politică agricolă comună. Sunt parte, dacă 
vreți, din pachetul de bază și nu mai sunt considerate sau 
tratate la Bruxelles drept excepții sau derogări de la normă. 

care sunt efectele concrete pe care le vor resimți 
fermierii români? ce benefi cii vor avea ei odată 
cu aplicarea noii politici agricole comune?  
În primul rând, noua PAC vine cu o creștere a subvențiilor acorda-
te fermierilor români din bugetul Uniunii Europene. Cu această 
reformă am pus bazele unei reechilibrări a sprijinului fi nanciar 
alocat statelor membre din Est și din Vest – este pentru prima 
oară în ultimele decenii când o reformă a Politicii agricole co-
mune duce la o redistribuire a alocărilor bugetare între statele 
benefi ciare. În condițiile în care, global, bugetul Uniunii Euro-
pene a scăzut, în condițiile în care bugetul PAC a fost diminuat 
cu câteva procente, fermierii români sunt printre puținii care vor 
avea subvențiile mărite. dacă azi subvenția pe hectar este în 
jur de 135 de euro, în 2019 va ajunge la o medie de 196 de euro. 

Este o sumă medie – pentru că unii vor 
primi mai mult, alții, mai puțin. Se vor 
putea acorda subvenții mai mari pentru 
fermele din zonele defavorizate, pentru 
tinerii fermieri. De asemenea, există posi-
bilitatea de  a acorda un supliment de plată 
pentru primele 30 de hectare ale unei 
ferme, astfel încât fermele mici și mijlocii 
să benefi cieze și ele de subvenții mai mari.
Dar, dincolo de bani, noua Politică agri-
colă comună va pune la dispoziția fer-
mierilor români o gamă de instrumente 
și de măsuri de sprijin mult mai bine 
adaptate nevoilor lor. Micii fermieri, spre 
exemplu – pentru prima oară în istoria 
acestei politici europene – au la dispoziție 

Noua PAC recunoaște agricultura 
ecologică drept un model 

de agricultură care implică 
deja aplicarea unor măsuri 

agronomice durabile, cu efecte 
benefi ce asupra mediului.

fi nanciar, adaptate nevoilor lor.fi nanciar, adaptate nevoilor lor.
la dispoziție măsuri specifi ce de sprijinla dispoziție măsuri specifi ce de sprijin
politici europene când micii fermieri aupolitici europene când micii fermieri au

Este pentru prima dată în istoria acestei

ÎN primul 
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măsuri specifi ce de sprijin fi nanciar, adaptate nevoilor lor. sta-
tele membre vor avea posibilitatea de a introduce o schemă 
de plată simplifi cată pentru micii fermieri, mult mai puțin 
birocratică, cu mai puține exigențe legate de condițiile eco-
logice – având în vedere că, în general, nu fermele mici sunt 
cele care poluează. Aceasta va fi  o simplifi care uriașă atât pentru 
fermieri, cât și pentru administrație. În plus, în cadrul progra-
mului de dezvoltare rurală, micii fermieri vor putea benefi cia de 
servicii de consiliere și de sprijin pentru dezvoltare economică, 
însoțite de fi nanțări nerambursabile pentru investiții de până 
la 15.000 de euro pe lună. Marii fermieri din România vor putea 
să-și continue și ei programele de investiții pentru modernizare, 
pentru creșterea competitivității, benefi ciind atât de subvenții, 
cât și de cofi nanțare europeană în cadrul programului de dez-
voltare rurală. Mai mult, noul program de dezvoltare rurală 
vine cu unele opțiuni foarte interesante pentru România, de 
care sper ca fermierii noștri să poată benefi cia. România poate 
elabora subprograme tematice dedicate care să răspundă unor 
nevoi specifi ce de restructurare, de modernizare a unor sectoare. 
Tinerii agricultori, micii fermieri, zonele de munte, circuitele 
scurte de aprovizionare – mă refer aici la vânzările directe, la 
piețele locale – pot face obiectul unor astfel de programe subte-
matice, dar și sectoare precum cel pomicol sau sectorul laptelui.  

cum trebuie stimulat producătorul român ca să fi e efi cient? 
Aceste instrumente care se găsesc în noua Politică agricolă 
comună sunt tot atâtea ancore pe care fermierii români se pot 
sprijini pentru a deveni efi cienți, competitivi pe piață. Și mai 
este un element nou în PAC: competitivitatea nu mai înseamnă 

numai mărime, puterea economică dată  
de prețul cel mai mic și de cantitate. Com-
petitivitate nu înseamnă numai piețele 
internaționale, ci și cea europeană, piețele 
naționale sau regionale. Competitivitatea 
poate fi  dată și de produse de calitate, 
tradiționale, cu o valoare adăugată mare, 
produse în cantități mai mici. Când vor-
bim însă de competitivitate, de efi ciență, 
aspectul cel mai important pe care cred 
că România trebuie să-l rezolve este cel 
legat de organizarea producătorilor, de 
asociere. În stadiul în care se afl ă agricul-
tura din România, producția ar putea fi  
și mai bine valorifi cată dacă agricultorii 
ar fi  organizați. În statele membre în care 
agricultura reușește să se dezvolte de la 
un an la altul, forța motrice este dată de 
organizațiile de producători, de dinamis-
mul acestora. Prin noua Politică agricolă 
comună vom recunoaște orice formă 
de asociere, vom avea facilități pentru 
investiții colective, rate de cofi nanțare 
mai bune. Iar asocierea trebuie susținută 
de servicii de consultanță profesionale, 
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organizarea producătorilor, de asociere.organizarea producătorilor, de asociere.
România trebuie să-l rezolve este cel legat deRomânia trebuie să-l rezolve este cel legat de

aspectul cel mai important pe care cred căaspectul cel mai important pe care cred că
Când vorbim însă de competitivitate, de efi ciență,

Competitivitate nu înseamnă numai 
piețele internaționale, ci și cea 

europeană, piețele naționale sau 
regionale. Competitivitatea poate 

fi  dată și de produse de calitate, 
tradiționale, cu o valoare adăugată 
mare, produse în cantități mai mici.

competitivi-
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de o structură de consiliere care să acompanieze fermierii, dar și 
formele lor de asociere, astfel încât agricultorii să se concentre-
ze pe activitatea de producție din fermele lor, nu pe activitatea 
asociației, a cooperativei sau a grupului de producători din care 
fac parte. E nevoie de o accelerare a procesului de organizare. 

există un interes din ce în ce mai mare pentru bio/eco. câte 
din produsele de pe piața din românia sunt într-adevăr bio/
eco şi câte sunt sub infl uența campaniilor de marketing? 
Într-adevăr, la nivel european agricultura ecologică este unul din-
tre cele mai dinamice sectoare agricole. De la an la an, cererea de 
produse bio este în creștere . din ce în ce mai mulți consuma-
tori conștientizează valoarea opțiunii lor în fața unui raft și 
se îndreaptă spre alimente de calitate, sigure, produse numai 
pe baza a ceea ce ne oferă natura. Dar, odată cu creșterea cere-
rii, crește și presiunea pe producție. De aceea, la nivel european, 
preocuparea noastră este să menținem și să întărim credibilitatea 
sectorului. Am început un proces de evaluare a legislației referi-
toare la agricultura ecologică și la etichetarea produselor ecologi-
ce, care are ca obiectiv îmbunătățirea standardelor de producție 
și de comercializare, a sistemului de certifi care și control, pre-
cum și aspecte care țin de coexistența agriculturii organice și a 
culturilor OMG sau de echivalarea unor sisteme de certifi care 
din afara Europei. Toate acestea, pentru a ne asigura că sectorul 
alimentelor și produselor ecologice oferă consumatorilor ceea 
ce aceștia așteaptă: produse de calitate, sigure, la prețuri com-
petitive. mai mult decât în alte sectoare agricole, succesul 
și viitorul agriculturii ecologice depind în primul rând de 
încrederea cu care o investesc consumatorii. Aceasta este cea 
care îi dă un plus de competitivitate pe piață și aceasta trebuie să 
fi e prima preocupare a tuturor celor care lucrează în acest sector.  
În viitoarea Politică agricolă comună, agricultura ecologică 
capătă un statut clar. Noua PAC recunoaște agricultura ecolo-
gică drept un model de agricultură care implică deja aplicarea 
unor măsuri agronomice durabile, cu efecte benefi ce asupra 
mediului. De aceea, producătorii bio certifi cați sunt exceptați 
de la o serie de măsuri obligatorii pentru protejarea mediului 
și a biodiversității, general valabile pentru toți fermierii din 
Europa. Totodată, în cadrul programului de dezvoltare rurală, 
agricultura ecologică va benefi cia, de această dată, de o măsură 
dedicată de sprijin pentru conversie și menținerea exploatațiilor 
în acest sistem, pentru a elimina orice ambiguitate sau inter-
pretare privind nevoia susținerii acestui tip de agricultură. 
Pentru România, succesul acestui sector presupune mai mult de-
cât continuarea fi nanțărilor europene și mai mult decât producția 
propriu-zisă. numărul operatorilor ecologici certifi cați s-a 
triplat într-un singur an, crescând de la 3.000 la 9.000 între 
2010 și 2011. dincolo de salturile spectaculoase, cred că 
la fel de important este ca această creștere să fi e serioasă, 
durabilă și, mai ales, să nu se facă în detrimentul imaginii 
sectorului sau prin scăderea standardelor. E nevoie, din nou, 
de organizarea producătorilor, e nevoie de acces la servicii de 

consultanță specializate, de bună calitate. Toate acestea sunt 
elemente care vor fi  sprijinite de viitoarea Politică agricolă comu-
nă, dar energia, dinamica pozitivă trebuie să vină dinspre sector. 

toate statisticile arată că majoritatea consumatorilor 
este împotriva organismelor modifi cate genetic. Avem 
nevoie de o nouă generație de consumatori? 
Cred că mai degrabă avem nevoie de politici publice care să 
pornească în primul rând de la ceea ce-și doresc cetățenii, de 
persoane de decizie politică atente să nu piardă legătura cu 
așteptările sociale. Așa am încercat să fac cu reforma Politicii 
agricole comune, acesta a fost rostul dezbaterii publice care 
a precedat-o. Domeniul acesta al organismelor modifi cate 
genetic nu este în portofoliul meu, ci în cel al colegului care 
se ocupă de Sănătate, Tonio Borg. Ce pot să spun însă din per-
spectiva comisarului care se ocupă de agricultură este că, în 
ultimii ani, atuul Uniunii Europene a fost dat de diversitatea și 
de calitatea produselor agricole. Și cred că în această direcție 
ar trebui să se orienteze și cercetarea agricolă europeană. l

deciziile pe care un consumator le ia în fața unui 
raft sunt întotdeauna personale şi mi-aş dori 
să fi e întotdeauna şi bine informate. personal, 
aleg mai degrabă produse sănătoase, de calitate, 
tradiționale, naturale. cred într-o alimentație 
diversă, în alimente produse cu respect față 
de natură. de aceea, am promovat întotdeauna 
menținerea şi punerea în valoare a diversității 
agricole şi alimentare, produsele de calitate şi 
produsele locale. Acestea pot fi  soluții pentru 
dezvoltarea unei producții de înaltă valoare 
adăugată, cu benefi cii directe şi pentru agricultori,şi 
pentru consumatori. ce mi-aş dori este ca în fața 
raftului, atunci când au de ales între un produs 
sau altul, consumatorii să îşi amintească şi că 
alegerea lor este de fapt o alegere pentru un 
anumit tip de agricultură, pentru un anumit tip de 
alimentație. de alegerea lor depinde şi viitorul unui 
agricultor, depinde ce şi cum va produce acesta.

DE CE TREBUIE SĂ ŢINĂ CONT 
CETĂŢEANUL ATUNCI CÂND ÎŞI ALEGE 
PRODUSELE PENTRU CONSUM? 

și pierderea încrederii consumatoruluiși pierderea încrederii consumatorului
preț, mai ales dacă acest preț înseamnăpreț, mai ales dacă acest preț înseamnă

europene stă în produse ieftine cu oriceeuropene stă în produse ieftine cu orice
Nu cred că viitorul agriculturii

Interviu realizat de raluca boboc
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medicamentului în românia

care au fost provocările şi obiectivele 
dumneavoastră la începutul acestui mandat şi ce 
ați reuşit să realizați până la această dată?
Am preluat la 1 august 2012 conducerea ANMDM, autoritatea 
naţională de referinţă pentru reglementarea şi controlul 
medicamentului de uz uman şi al dispozitivelor medicale. 
Agenţia s-a implicat activ în tot ce înseamnă politica 
medicamentului în România, începând cu accelerarea 
autorizării anumitor produse defi citare. De fapt, în acest 
sens a fost aprobată şi hotărârea Consiliului Ştiinţifi c în 
primăvara acestui an, care prevede ca un medicament 
care are mai puţin de trei branduri comerciale pe 
acelaşi DCI să poată fi  evaluat cu prioritate.
De asemenea, Agenţia a preluat “nevoile speciale”, ceea 
ce înseamnă autorizarea în regim de urgenţă a unor 

produse care nu se găsesc pe piaţă. Ne-am implicat activ 
în criza citostaticelor şi, din fericire, în momentul 
de faţă lucrurile sunt sub control, nu au mai fost 

probleme şi, deşi nu depinde doar de Agenţie, nu 
mai există liste de aşteptare în zona oncologiei.

De asemenea, suntem membri în grupul de lucru 
pentru boli rare, înfi inţat la Ministerul Sănătăţii 

de către dl. secretar de stat Raed Arafat, unde 
încercăm să găsim o variantă mai accesibilă 

de a avea medicamentele necesare pentru 
pacienţii din această categorie.

mai mult decât atât, am început să avem 
o imagine clară a tot ce înseamnă 
distribuţie de medicamente în românia, 

prin raportările lunare pe care 
distribuitorii sunt obligaţi să le 
facă, ordinul ministrului sănătăţii 
fi ind aprobat în primăvara acestui 
an. Putem şti, în momentul de faţă, 

medicamentului în românia
 perspectivele în politica

dr. marius savu are o carieră de 13 ani în industria farmaceutică în poziții de top 
management. trei ani a fost la conducerea Administrației spitalelor şi serviciilor medicale. 
din 2012 preia conducerea Agenției Naționale a medicamentului şi a dispozitivelor 
medicale (ANmdm), autoritatea națională de referință pentru reglementarea şi controlul 
medicamentului de uz uman şi al dispozitivelor medicale. ce a reuşit să realizeze într-o 
perioadă relativ scurtă de la preluarea mandatului şi care sunt planurile Agenției, 
considerată una dintre cele mai integrate  agenții din românia în structurile europene?

a listelor propuse pentru achiziţii centralizate.a listelor propuse pentru achiziţii centralizate.
compensate şi gratuite, a CANAMED-ului, compensate şi gratuite, a CANAMED-ului, 

şi ai CNAS în actualizarea listelor de medicamente şi ai CNAS în actualizarea listelor de medicamente 
Suntem parteneri activi ai Ministerului Sănătăţii
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unde se întâmplă nereguli, ceea ce ne ajută foarte mult în 
trasabilitate. Au existat, după cum ştiţi, recent, două cazuri 
de medicamente contrafăcute. A fost cazul Sutent, în august, 
care sper să nu se repete. Din păcate, nu am identificat exact 
sursa, dar, prin acţiuni concertate cu producătorii şi poliţia, 
am stopat introducerea  pe canale ilicite a unor astfel de 
produse. Cazul Pegasys încă este în derulare, ne-am implicat 
activ alături de poliţie, procuratură şi agenţiile altor ţări în 
soluționarea sa. Încercăm să stopăm din faşă aceste situaţii, 
care nu au mai fost semnalate sau nu au mai fost vizibile în 
România, şi sperăm ca ele să nu capete alte dimensiuni. 
În privinţa studiilor clinice, ne-am implicat mult mai 
agresiv în a aproba în timp util studiile, mai ales că şi în 
această zonă suntem într-o competiţie intraeuropeană; 
de multe ori, este vorba de înrolări competitive, sunt 
pacienţi care pot beneficia de medicamente aflate încă 
în faza de dezvoltare şi care, de multe ori, vor deveni 
disponibile comercial în câţiva ani, dar care au deja 
rezultate în studiile de fază doi. În România, centrele 
de cercetare sunt spitalele clinice care pot beneficia de 
finanţările corespunzătoare efectuării studiilor clinice.
Ca să rezum, partea de autorizare, de inspecţie, de studii 
clinice şi urmărirea reacţiilor adverse şi farmacovigilenţa 
sunt cei patru piloni pe care încercăm să-i dezvoltăm. La 
farmacovigilenţă nu trebuie uitată evaluarea făcută în 
laboratoarele de specialitate ale calităţii medicamentului.
În legătură cu extinderea atribuţiilor agenţiei în zona 
europeană, avem o nouă atribuţie acordată de consiliul 
Ştiinţific şi ministerul sănătăţii: putem să evaluăm, în 
momentul de faţă, şi noi, în românia, dispozitive medicale 
cu substanţe medicale active în structura lor, lucru pe care 
noi nu puteam să-l facem până săptămâna trecută; practic, 
un deţinător al unui dispozitiv cu substanţă activă poate, în 
acest moment, să obţină marca CE în România, ceea ce pentru 
statul român, pentru bugetul din România este important. 
Dar consider că realizarea cea mai mare este 
acceptarea Agenţiei ca partener în tot ce se 
decide în zona politicii medicamentului. 

care este relația instituției pe 
care o conduceți cu ministerul 
sănătății şi în ce constă suportul 
tehnic acordat ministerului? 
Agenţia a oferit Ministerului suportul 
tehnic pentru emiterea OMS nr. 
456/02.04.2013 pentru aprobarea 
Listei cuprinzând DCI corespunzătoare 
medicamentelor cu risc crescut de 
discontinuitate în aprovizionare, de 
care beneficiază asiguraţii în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate. 
Ordinul MS se referă la suspendarea 
temporară, în baza Legii 95/2006, 
a distribuirii în afara României a 
medicamentelor cu risc crescut de 
discontinuitate în aprovizionare.
Asigurăm suport tehnic ministerului 
pentru întocmirea listelor în vederea 
licitaţiilor naționale pentru necesarul 
de medicamente din spitale şi pentru 
Programele naţionale de sănătate și 
contribuim la elaborarea CANAMED 
(catalogul național de prețuri), pe 
baza actualizării Nomenclatorului 
de medicamente de uz uman.
Activitatea de transpunere s-a finalizat 
prin emiterea a două OUG: OUG 35/
iulie 2012 şi OUG 91/decembrie 2012, 
care modifică Legea 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătaţii în ceea 
ce priveşte farmacovigilenţa şi evitarea 
pătrunderii medicamentelor falsificate 
în lanţul autorizat de aprovizionare cu 
medicamente. În 2013, noua directivă, 
26/2012/UE, referitoare la noi modificări 
în abordarea farmacovigilenței, a 
fost transpusă şi în România.

În legătură cu extinderea atribuţiilor 
agenţiei în zona europeană, avem o nouă 

atribuţie acordată de Consiliul Ştiinţific şi 
Ministerul Sănătăţii: putem să evaluăm, 
în momentul de faţă, şi noi, în România, 

dispozitive medicale cu substanţe medicale 
active în structura lor, lucru pe care noi nu 

puteam să-l facem până săptămâna trecută.

ÎN perioAdA 
2011-2012, Am 
desfăşurAt o 
iNteNsă Activi-
tAte de trANs-
puNere ÎN legis-
lAțiA NAțioNAlă 
A prevederilor 
directivei ue 
2010/84 pri-
viNd Noul mod 
de AbordAre 
A fArmA covigi-
leNței şi pe cele 
Ale directivei 
ue 2011/62 pri-
viNd evitAreA 
pătruNderii 
medicAmeNte-
lor fAlsificA-
te ÎN lANțul 
AutorizAt de 
AprovizioNAre 
cu medicAmeN-
te ÎN uNiuNeA 
europeANă. 
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românia şi-a conturat poziţia referitor la dezacordul privind:
n  alegerea Statului membru raportor (SMRap) de către 

sponsor, considerând că alegerea acestuia trebuie să aparţină 
statelor membre (SM) participante care să ţină seama de 
numărul cererilor de autorizare a studiilor clinice;

n  autorizarea tacită a studiilor clinice, susţinând 
obligaţia protecţiei subiecţilor înrolaţi în studii, 
care nu se poate realiza decât prin evaluarea 
riguroasă a documentaţiei de către fi ecare SM.

românia a formulat observaţii, exprimând rezerve privind:
n  abordarea aspectelor etice, solicitând menţionarea 

explicită în text a necesităţii existenţei Comisiei de etică 
(CE), organism implicat în evaluare, şi condiţionarea 
începerii studiului clinic de opinie favorabilă a CE 
(trebuie respectată Declaraţia de la Helsinki).

De asemenea noi am solicitat asigurarea funcţionalității 
portalului UE, condiţie obligatorie a desfășurării procedurii.

care sunt planurile şi proiectele pentru următorul an? 
În primul rând, întărirea rolului Agenţiei în ceea ce înseamnă 
politica medicamentului – mă refer aici la modifi carea 
legislaţiei în sensul stabilirii responsabilităţii publice 
faţă de cetăţean a producătorului şi a distribuitorului de 
medicamente şi a rolului Agenţiei de a putea sancţiona, în 
cazul în care această responsabilitate nu este respectată. 
Este vorba de legislaţia în domeniul interacţiunii 
noastre cu producătorii şi cu distribuitorii.
sper ca în următoarea perioadă să 
poată fi  transpusă în realitate legislaţia 
legată de trasabilitate şi de controlul 
pe care să îl putem desfăşura pe întreg 
circuitul medicamentului, astfel încât 
cazuri precum sustent sau Pegasys să 
nu se mai întâlnească în românia. 
Doresc să modifi căm legislaţia pe zona 
studiilor clinice, deja am propus acest 
lucru ministrului Sănătății şi consilierului 
ministrului, domnul Cepoi, în sensul 
de a avea o mai clară defi niţie a ceea 
ce este un CRO, să se știe ce trebuie să 
respecte un monitor clinic, care sunt 
regulile pe care trebuie să le respecte 
investigatorii şi structurile care efectuează 
studiile clinice în România, care sunt 
responsabilităţile lor faţă de spital, faţă 

de medicii investigatori, faţă de taxele pe 
care trebuie să le plătească. Aceste aspecte 
au rămas nedefi nite şi eu cred că trebuie 
să le clarifi căm în viitorul apropiat. 
Pe plan european, Agenţia trebuie să se 
implice din ce în ce mai mult în deciziile 
care se iau la nivel european. noi suntem 
poate cea mai integrată agenţie, din 
ce înseamnă agenţii din românia, 
în structurile europene (fără să fi u 
modest); avem şi anumite benefi cii, 
pentru că suntem implicaţi şi vedem tot 
ce se întâmplă la nivel european, dar 
suntem și într-o competiţie pe resurse, 
nu atât pe intern, cât pe extern. Sper 
să fi m mai activi la nivel european pe 
ceea ce înseamnă raportori, evaluări 
de farmacovigilenţă, autorizări pentru 
întreaga Europă, nu numai pentru 
România, prin proceduri descentralizate.  
Dar pentru aceasta, avem nevoie de 
oameni şi, sper, să avem mai multă 
fl exibilitate în angajare, eventual, de 
ce nu?, să reuşim să transformăm 
Agenţia dintr-o agenţie bugetară 
într-o instituţie autofi nanţată, care 
să-i permită o competiţie directă cu 
celelalte agenţii din Uniune. l

dr. cornelia scărlătescu

n  Comitetul pentru medicamente din plante, România fi ind raportor/evaluator 
pentru unele monografi i comunitare;

n  Grupul de lucru pentru farmacovigilenţă şi, din iulie 2012, la nou-înfi inţatul 
Comitet de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (PRAC);

n  Grupul de lucru pentru medicamente şi dispozitive medicale al Consiliului UE, 
unde reprezentanţii Agenţiei iau parte la dezbateri în vederea elaborării şi 
armonizării, în toate statele membre, a legislaţiei referitoare la studii clinice;

n  În iulie 2012 a fost lansată o nouă propunere legislativă de introducere a 
Regulamentului pentru studii clinice, în vederea abrogării Directivei 2001/20/
CE referitoare la reglementarea studiilor clinice. Legislaţia în domeniul studi-
ilor clinice este într-o permanentă dinamică, impusă de necesitatea realizării 
unor studii de bună calitate, care trebuie să se desfăşoare în condiţii de 
siguranţă pentru subiecţii înrolaţi în studiu, adulţi şi/sau copii.

ROMÂNIA ESTE ACUM STAT MEMBRU DE REFERINŢĂ
ÎN 16 PROCEDURI DE AUTORIZARE DESCENTRALIZATĂ

Am fost desemnaţi de 
ministrul Sănătaţii 
pentru participare la 
dezbaterile  în legătură 
cu noul Regulament 
pentru studii clinice.

înseamnă agenţii din România, în structurile europeneînseamnă agenţii din România, în structurile europene
Noi suntem poate cea mai integrată agenţie, din ceNoi suntem poate cea mai integrată agenţie, din ce

în ce mai mult în deciziile care se iau la nivel european.în ce mai mult în deciziile care se iau la nivel european.
Pe plan european, Agenţia trebuie să se implice din ce
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dar adesea fac totul contra ei

stimate domnule ion luchian, sunteți o persoană cu o 
experiență medicală bogată, de management şi politică. 
Ați fost ales senator la alegerile parlamentare din 9 
decembrie, candidând sub sigla usl, din partea pNl şi 
ați fost desemnat preşedinte al comisiei permanente 
pentru sănătate publică în 20 decembrie 2012. 
care au fost etapele şi provocările cele mai 
importante în cariera dvs. profesională? 
Mi-am început cariera medicală în 1987, ca medic urolog, la 
Spitalul Judeţean Ploieşti, unde am avut oportunitatea acu-
mulării unei bogate experienţe profesionale în domeniul 
sanitar. Sunt membru atât al Asociaţiei Române de Urologie 
(ARU), cât şi al Asociaţiei Europene de Urologie (EAU). 
Ca manager, perioada cea mai reprezentativă şi, totoda-
tă, plină de provocări a constituit-o implicarea mea direc-
tă în organizarea şi conducerea serviciilor de sănătate, în 
calitate de director al DSP Prahova între 1997 şi 2000. 
Pe plan politic, activez în PNL din 1999, am fost preşedinte-
le PNL Prahova în perioada 2001-2003, vicepreşedinte PNL 

Prahova din 2003 şi, din 2012, mem-
bru în Biroul Politic Naţional al PNL. 
În calitate de deputat PNL de Prahova 
(2000-2008), de membru secretar al Co-
misiei de sănătate din Camera Deputaţilor, 
iar din 2012 de senator PNL şi de preşedin-
te al Comisiei de sănătate publică din Se-
nat, am avut peste 40 de propuneri legisla-
tive şi nenumărate interpelări şi declaraţii, 
iar în actualul mandat, 11 propuneri legis-
lative şi numeroase interpelări şi declaraţii. 

dar adesea fac totul contra ei
Toți oamenii vor să aibă sănătate,

dr. ion luchian, de profesie medic urolog, dar 
şi un politician de cursă lungă în corabia pNl, 
a preluat în 2012 mandatul de preşedinte al 
comisiei de sănătate publică din senat. de 
remarcat, într-o perioadă marcată de schimbări 
majore în sistemul de sănătate. o provocare 
căreia îi face față cu diplomație, dar şi cu 
tenacitate, alături de colegii din comisia de 
sănătate publică a senatului. implementarea 
noilor măsuri de reformă şi schimbarea la față 
a sistemului de sănătate românesc constituie 
miza majoră a acestui mandat. despre viziunea 
senatorului ion luchian asupra sistemului sanitar, 
dar şi despre cea a medicului şi a managerului, 
într-un interviu acordat în exclusivitate.

Interviu realizat de dr. cornelia scărlătescu

“Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu 
să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu 
ea”, spunea părintele medicinei, Hipocrate. 
Plecând de la acest citat, în calitate de medic, 
dar şi în calitate de senator, preşedinte al 
Comisiei de sănătate publică, împreună cu 
colegii mei din Comisie, mi-am stabilit ca obiectiv 
fi nalizarea reformei sistemului sanitar. Din 
1990, sistemul sanitar românesc este supus 
reformei şi îmi doresc să  reuşim să fi nalizăm 
acest proces în cursul prezentului mandat.



34  www.politicidesanatate.ro

INTERVIU

În prezent , sistemul de sănătate se confruntă cu cinci probleme majore:

n  Finanţarea insufi cientă;
n  Lipsa de motivare a personalului medical şi auxiliar prin salarizare inadecvată;
n  Rata de spitalizare crescută din cauza creşterii îngrijirilor acordate în mediul 

spitalicesc;
n  Accesul scăzut la servicii de sănătate al populaţiei din mediul rural (unde 

numărul personalului medical şi, în special, al medicilor este foarte mic);
n  Transformarea medicului de familie în funcţionar public care transcrie reţete 

şi completează acte. În opinia mea, trebuie să i se redea medicului de familie 
demnitatea, dându-i-se posibilitatea să îşi exercite meseria.

sunteți nu numai un om politic, ci şi un reputat, un experimentat 
chirurg urolog. În accepțiunea dumneavoastră, ce nu funcționează 
bine în sistemul de îngrijiri de sănătate în românia?

Poziţia actuală mă onorează, dar, în acelaşi 
timp, mă şi obligă la mult mai multă res-
ponsabilitate şi vigilenţă în domeniul poli-
ticilor de sănătate promovate în România.
Al doilea obiectiv este implementarea 
conceptului de sănătate, aşa cum este 
defi nit de OMS, ca o stare de bine fi zică, 
stare de bine psihică şi stare de bine so-
cială, nu doar absenţa bolii. Am iniţiat în 
acest sens 11 propuneri legislative prin 
care doresc îmbunătăţirea sistemului 
de sănătate românesc prin creşterea 
veniturilor alocate acestui sistem şi 
realizarea unui sistem de sănătate 
efi cient, modern, competitiv cu alte 
sisteme europene, în centrul căruia 
să se afl e pacientul cu nevoile sale. 
  
care este opinia dvs. în privința stării 
de sănătate actuale a românilor? 
Din punct de vedere medical, princi-
palele cauze de deces în România sunt 
bolile aparatului cardiovascular, urmate 
de afecţiunile tumorale, bolile digestive, 
traumatisme, otrăviri şi boli ale aparatului 
respirator. Recrudescenţa tuberculozei 
pulmonare, a bolilor cu transmitere sexu-
ală şi indicatorii de mortalitate infantilă 
şi maternală plasează România, în ceea 
ce priveşte sistemul de sănătate, pe ul-
timele locuri din Uniunea Europeană.
Desigur, vârsta, sexul şi moştenirea ge-
netică sunt consideraţi factori de bază 
în producerea anumitor boli, dar asu-
pra cărora indivizii au un rol scăzut. 
Există însă şi factori care infl uenţează 
starea de sănătate într-un mod cate-
goric şi asupra cărora putem interveni. 
Aceştia includ educaţia, condiţiile de 
viaţă, tipul şi condiţiile de muncă 
şi o serie de factori comportamen-
tali: fumatul, consumul de alcool, 
consumul de droguri, obiceiurile 
alimentare şi sedentarismul.
Starea de sănătate nu depinde, prin 
urmare, doar de serviciile medicale, ci 
şi de o multitudine de alţi factori, iar 
pentru a o menţine este nevoie de un 
efort comun al unor indivizi, grupuri, 
instituţii publice sau private. Un proverb 
latin spune: “Toţi oamenii vor să aibă 
sănătate, dar adesea fac totul contra ei”.

puteți să ne oferiți un exemplu relevant din activitatea 
comisiei conduse de dumneavoastră privind măsurile 
de prevenție în domeniul sănătății populației? 
Un exemplu pe care aş dori să îl aduc în discuţie este fumatul. 
Pentru a veni în întâmpinarea acestei probleme grave îm-
preună cu colegii mei din Comisia de sănătate publică, 
la începutul acestui an am dezbătut şi susţinut mult-dis-
cutata propunere de directivă a Parlamentului European 
în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
tutunului şi produselor aferente. Această propunere vi-
zează un nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice pentru 
cetăţenii europeni şi descurajarea debutului fumatului, 
în special la tineri, având în vedere faptul că 70% din 
fumători încep să fumeze înaintea vârstei de 18 ani. 

care ar fi , în opinia dumneavoastră, primele trei 
priorități în reformarea sistemului de sănătate din 
românia şi cum apreciați activitatea din acest an a 
guvernului în privința acțiunilor menite să efi cientizeze 
sistemul de îngrijiri medicale în românia? 
Consider că în centrul serviciilor medicale trebuie să se afl e 
pacientul şi nevoile sale. Aceasta trebuie să fi e premisa re-
formării sistemului sanitar în România. În al doilea rând, o 
atenţie prioritară trebuie acordată creşterii resurselor alocate 

cauza bolilor provocate de fumat. cauza bolilor provocate de fumat. 
de fumători, 38.000 mor anual dinde fumători, 38.000 mor anual din

decese. În ţara noastră, din 5 milioanedecese. În ţara noastră, din 5 milioane
În fi ecare an se înregistrează 700.000 deÎn fi ecare an se înregistrează 700.000 de

de moarte prematură în Europa. de moarte prematură în Europa. 
Tutunul este cea mai importantă cauză

diN puNct de 
vedere medicAl, 
priNcipAlele 
cAuze de deces 
ÎN româNiA 
suNt bolile 
ApArAtului 
cArdiovAscu-
lAr, urmAte 
de AfecțiuNile 
tumorAle, bo-
lile digestive, 
trAumAtisme, 
otrăviri şi boli 
Ale ApArAtului 
respirAtor.
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sistemului sanitar, ceea ce va permi-
te dezvoltarea resurselor atribuite 
prevenţiei, deoarece, cum ştim, este 
mai ieftin să previi o boală decât să o 
tratezi. Şi nu în ultimul rând, România 
trebuie să devină o ţară competitivă 
în domeniul sistemelor de îngrijire 
medicală. Aceasta este o condiţie nu 
numai pentru a păstra pacienţii în ţară, 
dar şi pentru a atrage pacienţi din toate 
ţările Uniunii Europene, şi nu numai.  

piața farmaceutică din românia 
a avut o dezvoltare continuă în 
ultimii ani, deşi au fost multe 
probleme semnalate de producătorii 
şi distribuitorii de medicamente. 
cum apreciați dezvoltarea acestei 
piețe şi ce măsuri de reglementare 
considerați că se impun?
Piaţa farmaceutică românească s-a situ-
at în anul 2012 la 2,63 miliarde de euro, 
în creştere cu 3,1% faţă de 2011, con-
form unui studiu realizat de CEGEDIM 
România, care estimează pentru 2013 o 
posibilă scădere a valorii în monedă europeană. Difi cultăţile 
de piaţă au afectat şi companiile puternice, problema cea mai 
importantă rămânând calitatea şi disponibilitatea medica-
mentelor pentru pacienţi, precum şi ale serviciilor, în general.
Este de domeniul evidenţei faptul că problemele cele mai 
mari cu care se confruntă importatorii şi producătorii sunt 
taxa clawback şi termenele de plată prelungite. Din păcate, 
fi nanţarea pieţei prin taxa de clawback nu este sustenabilă 
şi, tocmai de aceea, se impune găsirea unor soluţii pe termen 
scurt şi mediu, în aşa fel încât să evităm retragerea unor 
companii sau produse de pe piaţă.
Un alt aspect asupra căruia aş dori să 
mă opresc este cel referitor la actualiza-
rea listei medicamentelor compensate, 
întrucât tergiversarea acestei acţiuni 
are efecte negative directe asupra paci-

enţilor din România, care nu pot bene-
fi cia de medicamente noi, moderne.  
Pe de altă parte, criza economică, fl uc-
tuaţiile cursului de schimb, problemele 
privind accesibilitatea şi disponibilita-
tea medicamentelor au fost factori ce 
au determinat în 2012 o anumită dimi-
nuare a creşterii pieţei farmaceutice, 
precum şi reticenţa unor investitori de 
a-şi dezvolta afacerile în România. l

 În timp ce, în ultimii ani, la nivelul ţărilor 
 europene industria farmaceutică a investit mult 
 în cercetare şi dezvoltare, conform unor date 
 EPFIA (Federaţia Europeană a Industriilor şi 
 Asociaţiilor Farmaceutice), în România s-au 
 alocat cele mai mici sume pentru acest domeniu. 

care să reglementeze piaţa farmaceutică din România.care să reglementeze piaţa farmaceutică din România.
Noua lege a sănătăţii trebuie să creeze cadrul legal
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recomandări pentru românia

cum s-a realizat reforma spitalelor în franța?
Există acum un concept care este în curs de implementare. Este 
vorba despre Serviciul public de sănătate. Acesta cuprinde spitale 
publice, spitale private non-profi t şi spitale private pentru profi t. 
Se estimează că fi ecare dintre aceste spitale va avea grijă de să-
nătatea populaţiei. Astfel, această noţiune de serviciu public de 
sănătate este de-a dreptul transversală în raport cu statutul actual 
al acestor trei tipuri de spitale. În al doilea rând, dacă vorbim des-
pre sistem public de sănătate înseamnă că acestor spitale li se va 
cere să lucreze cât este posibil în colaborare cu celelalte spitale.

şi în ce măsură colaborează?
Ei bine, avem mai multe situaţii: privaţii au o logică comercială, 
fi e aparţin unui grup şi au o strategie de grup, câteodată ei sunt 
în concurenţă, iar spitalele publice se simt ameninţate şi pot ele 
însele să se regrupeze, bazându-se pe aceeaşi logică, să aibă o 
strategie de grup. În acest caz, ele se pot afl a fi e în concurenţă, 
fi e să coopereze, spitalul public cu cel privat. Şi există un model 
juridic ce a fost creat recent în franţa şi se numeşte grupa-
rea de cooperare sanitară (le groupement de cooperation 
sanitaire), care permite efectiv spitalelor publice şi private 
să colaboreze pentru realizarea unei activităţi specifi ce.

mai concret, cum pot colabora acestea?
Poate fi  vorba, de exemplu, despre investiţii efectuate de către 
spitalul public într-un bloc operator. Investiţia se face practic la 
comun, în sensul că privatul poate benefi cia de această investiţie, 
în loc să fi e competitor. Într-o astfel de logică, ele colabo-
rează şi din punct de vedere economic. Pot colabora inclusiv 

cu cadrele medicale sau cu asistenţii, 
infi rmierii, etc., în acelaşi bloc operator. 

puNctele tAri şi puNctele slAbe 
Ale sistemului de cooperAre 
ÎNtre public şi privAt
Acest sistem este unul destul de per-
formant când cei doi parteneri vor într-
adevăr să colaboreze. Există cazuri în 
care cei doi parteneri sunt “fragili” şi, în 
loc să concureze, e mai inteligent să îşi 
unească forţele şi să colaboreze. Acest 
lucru funcţionează bine de cele mai 
multe ori. Dacă, de exemplu, există unul 
puternic şi unul slab pe chirurgie, lucru-
rile devin puţin mai difi cil de gestionat.
Avem şi un alt instrument juridic de co-
laborare între spitale, care se numeşte 
Comunitatea spitalicească de teritoriu. 
Aceasta permite spitalelor publice şi nu-
mai publice de a se grupa pentru a gândi 
şi a implementa o strategie comună. Dacă 
lucrurile sunt lăsate natural, chiar şi 

recomandări pentru românia
spitalicesc din Franţa.

De ce funcţionează bine sistemul

În domeniul îngrijirilor, care este centrul activității sph conseil, sinergia 
între medici, îngrijitori şi manageri este reală doar atunci când mesajele sunt 
clare, iar misiunile şi rolurile fiecăruia sunt bine definite. Aceasta se traduce 
prin adaptarea şi implementarea locală sau internă a prevederilor legale care 
constituie cadrul de acțiune al serviciului public de sănătate în franța.

interviu cu françois madelmont, director general service public 
hospitalier conseil – filială a federației spitalelor din franța

De maria vasilescu

administrativ, medici şi conducere.administrativ, medici şi conducere.
înseamnă gestiune împărţită întreînseamnă gestiune împărţită între

Noua guvernanţă a spitalelor

iNvestițiA se 
fAce prActic 
lA comuN, 
ÎN seNsul că 
privAtul poAte 
beNeficiA 
de AceAstă 
iNvestiție, 
ÎN loc să fie 
competitor.
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A fost invitat la Bucureşti de revista Politici de Sănătate să 
susţină, împreună cu alţi specialişti din SPH Conseil, o serie 
de cursuri de formare pentru manageri privind strategii de 
efi cientizare a spitalului, gestiunea resurselor şi performanţa 
fi nanciară. Cursurile se vor desfăşura începând cu luna februarie 
2014. Pentru detalii şi înscriere: Alexandra Paiu, manager de 
proiect (alexandra.paiu@politicidesanatate.ro)

FRANÇOIS MADELMONT

spitalele publice îşi vor face concurenţă 
unele altora. Această idee funcţionează 
cel mai bine pe zone geografi ce în care-şi 
stabilesc cum să îşi repartizeze activităţile, 
mai degrabă, decât să concureze între 
ele. Astfel încât să nu existe un câştigă-
tor şi un perdant. cu cât se desfăşoară 
mai multă activitate  într-un centru, 
în regiunea respectivă, cu atât el de-
vine mai performant şi cost-efi cient, 
bineînţeles, fără să neglijeze nevoile de 
acoperire cu servicii ale populaţiei.

când a fost creat acest 
sistem în franța?
Acum mai bine de trei ani. Legea 
a fost publicată la mijlocul anului 
2009, însă a fost pusă în aplicare 
propriu-zis în urmă cu trei ani. Această lege se numeş-
te Spital. Pacient. Sănătate. Teritoriu. Este, practic, legea 
de funcţionare a spitalelor publice şi private în Franţa.

ținând cont de faptul că dumneavoastră cunoaşteți 
sistemul de sănătate din românia, ne-ați recomanda 
acest sistem de colaborare public-privat?
Există câteva situaţii posibile. E posibil ca spitalele publice să 
fi e situate unul în apropierea celuilalt şi să fi e în concurenţă. 
Nu e bine nici pentru bugetul statului, nici pentru populaţie. 
Ar trebui să colaboreze şi nu să fuzioneze. Ar trebui reparti-

zate activităţile – aceasta ar fi  o bună abordare. O altă variantă 
ar fi  aceea de a face legătura între partea sanitară, medicina şi 
partea medico-socială, pentru că în spitale vorbim şi de o po-
pulaţie în vârstă care are nevoie de anumite îngrijiri speciale. 
Situaţia aceasta este şi în România, şi peste tot în lume. Deci 
plecând de aici, trebuie înnodată o colaborare între spitale-
le publice care oferă cele mai bune servicii chirurgicale şi 
spitalele mai mici care au în grijă persoanele în vârstă şi cu 
boli cronice, de exemplu, sau cu handicap, pentru că astfel nu 
intră nici în concurenţă şi vor răspunde nevoilor populaţiei.

din punctul dvs. de vedere, sistemul de 
asigurări în franța funcționează bine?
Este încă o mare dezbatere pe tema asta. Asigurarea de boală 
(n.r., asigurarea publică) vrea să acopere din ce în ce mai pu-
ţine servicii, ceea ce înseamnă că asiguraţii vor plăti din ce 
în ce mai mult fi e prin mutualităţi, fi e prin alte companii de 
asigurări. Pentru moment, în Franţa, sistemul care predomi-
nă este cel al societăţilor mutuale. Încet-încet, companiile de 
asigurări intră şi ele în joc. Acesta este drumul, cu siguranţă.

cum se formează un bun manager de spital?
Într-un spital există mai mulţi profesionişti, din diferite do-
menii, care trebuie să colaboreze pentru ca acel spital să 
funcţioneze bine şi să livreze îngrijiri de calitate. Un bun 
manager trebuie, în primul rând, să cunoască foarte bine 
sistemul de sănătate – trebuie să ştie economie sanitară. Şi 
ca să intrăm în detalii puţin, managerul, chiar dacă nu va şti 
tehnic toate detaliile, trebuie totuşi să cunoască bunul mers 
al funcţionării bugetare, managementul proiectelor, cum 
se face o strategie şi cum se administrează un proiect. 
noţiunea de costuri de producţie este un subiect tabu, 
câteodată. medicii pot să spună “noi suntem aici să în-
grijim, nu să ştim cât costă”. Greşit. Toată lumea trebuie 
să ştie costurile de producţie ale îngrijirilor. Medicii şi ma-
nagerii – ca să aibă o analiză foarte bună a ceea ce func-
ţionează sau nu în sistem, ce costă, e prea scump sau nu 
e efi cient. Acestea sunt elemente de bază pe care un bun 
manager trebuie să le cunoască fără să devină tehnician.
managerul trebuie să mai aibă noţiuni de achiziţii şi de 
resurse umane. trebuie să aibă un limbaj comun cu acele 
departamente. Pe de altă parte, principiile guvernanţei 
dau responsabilitate tuturor profesioniştilor din spital. l

peNtru 
momeNt, 
ÎN frANțA, 
sistemul cAre 
predomiNă 
este cel Al 
societăților 
mutuAle. 
ÎNcet-ÎNcet, 
compANiile 
de Asigurări 
iNtră şi ele 
ÎN joc. AcestA 
este drumul, 
cu sigurANță.
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INTERVIU

efi cientă a banilor lui

și dirijării către pacientul plătitor.

Ați înaintat o interpelare 
ministrului sănătății, domnului 
eugen Nicolăescu, privind setul de 
propuneri de majorare a fi nanțării 
sănătății prin aplicarea corectă 
a coplății. descrieți, vă rog, ce 
înseamnă din punctul dvs. de vedere 
o măsură corectă a coplății?
Coplata reprezintă o contribuție fi nan-
ciară suplimentară, percepută fi ecărui 
pacient care apelează la serviciile pu-
blice de sănătate, reprezentând pentru 
pacient o centură de siguranță pentru 
diminuarea risipei din banii plătiți de 
acesta anterior, prin asigurările me-
dicale, și care acum sunt gestionați 
defi citar, din cauza modului păgubos 
în care politicienii au legiferat și con-
dus sănătatea, prin MS și CNAS. 
Introducerea coplății, sub foma actuală, 

reprezintă o probă a incompetenței 
clasei politice și a managementului 
de vârf al sistemului sanitar. Este o 
formă fără fond, fără nicio fi nalitate. 
De fapt, coplata ar trebui să elimine 
serviciile medicale excesive şi pe cele 
fi ctive, pe de o parte, şi să elimine plă-
ţile informale („ciubucul”), pe de altă 
parte. Nu în ultimul rând, ar trebui 
să reprezinte un venit în plus, obţi-
nut legal, pentru cadrele medicale.

se afi rmă că sănătatea este 
subfi nanțată, însă sunt mulți cei 
care consideră că dacă ar creşte 
procentul de fi nanțare, tot nu s-ar 
schimba lucrurile, din cauza fraudei 
sau a slabei gestionări a banilor. cum 
considerați că ar trebui procedat?
Alocarea unor sume suplimentare 
pentru sănătate reprezintă un su-
biect extrem de important și care 
trebuie abordat cu maximă respon-
sabilitate. Se acordă, în prezent, de 
cinci ori mai mulţi bani sănătății 

decât în urmă cu zece ani, dar această creștere de alo-
care de fonduri nu a crescut calitatea serviciilor și nici 
nu a diminuat problemele fi nanciare din sănătate. 

cum suNt Împărțiți bANii ÎN săNătAte
În termeni accesiBili cetăȚeanului 
de rÂnd, Putem sPune că din 3 lei 
acordaȚi sănătăȚii de Pacient: 
n  Primul LEU se îndreaptă către plata taxelor (a TVA-

ului din facturile de achiziții ale spitalelor) și a im-
pozitelor (pentru salarii și asigurările sociale); 

efi cientă a banilor lui
despre pacient şi cheltuirea 

Interviu cu valeriu todiraşcu, senator Partidul Noua Republică,
membru al Comisiei pentru sănătate publică din Senat

și dirijării către pacientul plătitor.
de bani alocați sănătății, ci și în calitatea cheltuirii lorde bani alocați sănătății, ci și în calitatea cheltuirii lor

Soluția nu se afl ă doar în creșterea cantității

Problema principală 
a Sănătății este 
modul incompetent 
de cheltuire a banilor 
pacienților
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medicii pot fi  reținuți sau întorşi în țară doar cu 
salarii atractive şi condiții corecte de muncă, cu 
dezvoltare profesională previzibilă şi neafectată de 
pile, relații şi corupție. dacă măsurile de reformă 
s-ar implementa, atunci ar apărea şi banii necesari 
pentru mărirea veniturilor, iar condițiile de muncă 
ar deveni similare celor din celelalte țări ale ue. 

CUM AM PUTEA SĂ REŢINEM MEDICII ÎN ŢARĂ?

n  al doilea LEU este deturnat prin risipă, furt și 
incompetență (aproximativ un miliard de euro anual);

n  doar al treilea LEU ajunge la pacient. 
Acest al treilea LEU reprezintă subfi nanțarea reală, care 
este valabilă doar pentru pacienți, pentru că atunci 
când vin la spital trebuie să aducă cu ei de acasă ma-
teriale sanitare și medicamente, în timp ce restul de 
2 LEI reprezintă suprafi nanțarea din Sănătate, repet, 
suprafi nanțarea, despre care nu se vorbește deloc, dar 
care constă în costuri uriașe și direcționări nejustifi ca-
te de bunuri și fonduri ale sănătății. Suprafi nanţarea este 
valabilă doar pentru baronii sănătății, cei care își constru-
iesc feude, pe seama sănătăţii și a morţii pacienților.
Primul LEU poate fi  întors prin următoarele măsuri graduale: 
n  diminuarea cotei standard de 24% TVA din economie; 
n  aplicarea unei cote reduse de 9% TVA pentru pro-

dusele destinate prevenției şi diagnosticului; 
n  diminuarea impozitelor aferente forței de muncă. 
Al doilea LEU poate fi  întors prin implementarea urgentă a 
soluțiilor propuse prin raportul emis, la comanda guvernului 
în ianuarie 2012, de către Institutul Britanic pentru Excelență 
în Sănătate (NICE International) referitor la inefi ciența do-
meniului sanitar din România. Cei de acolo au recomandat 
crearea unei autorități naționale de management în sănă-
tate (anms), responsabilă pentru fundamentarea deciziilor 
privind alocarea resurselor fi nanciare din sănătate. Între 
atribuţiile anms ar fi  analiza prețurilor, efi ciența costuri-
lor, impactul total bugetar şi costurile de oportunitate. Prin 
utilizarea optimă a resurselor fi nanciare s-ar putea impune 
efi cienţa economică şi asistenţa medicală de înaltă calitate. 

care este viziunea dvs. asupra punerii în practică 
a recomandării Nice de a se înfi ința în românia o 
Autoritate Națională de management în sănătate?
Funcționarea Autorității Naționale de Management în 
Sănătate nu ar costa mai mult de 10 milioane de EURO 
anual, dar economia realizată prin diminuarea continuă 
a risipei, a furtului și a incompetenței ar depăși cu certi-
tudine valoarea anuală de peste 1 miliard de euro. Acești 
bani se afl ă în vârful pixului baronilor, risipitorilor și 
incompetenților din sănătate, care amână aprobarea ghi-
durilor și protocoalelor clinice, defi nirea corectă a pache-
tului de servicii de bază, introducerea cardului de sănătate, 
suprafi nanțarea programelor naționale și externalizarea 
profund antieconomică a laboratoarelor din spitale. 

ANms să Nu fie subordoNAtă politic 
pArlAmeNtului sAu guverNului 
aceasta treBuie controlată doar Prin au-
dit extern internaȚional, așa cum se aplică 
acest mod de control de către autorități de manage-
ment din domeniul transporturilor sau al fondurilor 
europene și chiar din justiție, așa cum funcționează 
controlul Agenției Naționale de Integritate (ANI).

ca entitate nesubordonată politic, 
ar avea ANms potențial real pentru 
a-şi îndeplini obiectivele?
toate reformele sănătății din ultimii 
23 de ani, propuse și implementate de 
către baronii universitari ai sănătății, 
au eşuat în mod lamentabil. Această 
clasă de pseudospecialiști în sisteme de 
sănătate sfi dează orice analiză obiectivă 
a efi cienţei costurilor, a impactului bu-
getar total, a costului de oportunitate, 
a standardelor de calitate, standardelor 
de cost și standardelor de procedură. 
Este necesară o abordare altfel, cu un 
scop fi nal clar, precis și garantat. 
Scopul este pacientul și cheltuirea efi ci-
entă a banilor lui. Doar așa le va fi  bine 
și medicilor, și întregului sector medi-
cal. În opinia mea, doar ANMS ar putea 
realiza acest obiectiv. Nu ar fi  o formulă 
nouă pentru România, există deja 
precedente cu rezultate foarte bune.

CUM AM PUTEA SĂ REŢINEM MEDICII ÎN ŢARĂ?

„Nu există 
Nicio ANAliză 
A prețului, 
A eficieNței 
costurilor, 
A impActului 
bugetAr 
totAl sAu A 
costului de 
oportuNitAte 
peNtru 
sistemul de 
săNătAte de 
cAre să se țiNă 
seAmA sAu cAre 
să iNflueNțeze 
utilizAreA 
resurselor 
fiNANciAre, 
cAre să 
determiNe 
eficieNțA şi 
AsisteNțA de 
ÎNAltă cAlitAte” 
– coNcluziA 
rAportului 
emis ÎN 
iANuArie 2012 
de către Nice 
iNterNAtioNAl 
– NAtioNAl 
iNstitute 
for heAlth 
ANd cAre 
excelleNce, 
mAreA britANie.
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care este părerea dvs. în ceea ce priveşte 
defi nirea şi utilizarea corectă a „pachetului 
de bază al serviciilor medicale”? 
Se poate vorbi despre incompetenţa sau reaua-credinţă a 
celor care au întocmit lista de diagnostice de excludere. 
Rezultatul fi nal al acestei liste va fi  obligarea medicilor prac-
ticieni să ascundă în continuare situaţia reală a pacientului, 
folosind numai diagnosticele care nu se afl ă pe lista de ex-
cludere, chiar dacă acele diagnostice utilizate vor descrie 
incomplet sau eronat afecţiunea şi stadiul evolutiv al bolii. 
De fapt, principiul după care s-a alcătuit această listă 
de diagnostice excluse de la internare este greşit. 
Diagnosticul de internare nu este neapărat diagnosticul 
corect şi este, inevitabil, incomplet. Decizia de internare 
sau de neinternare se ia în funcţie de severitatea 
cazului (indiferent de diagnostic), de aprecierea 
prognosticului vital şi funcţional al afecţiunii (în 
funcţie de vârstă şi de comorbidităţi), de necesarul de 
investigaţii şi urgenţa efectuării lor, de necesitatea unor 
tratamente urgente sub supraveghere medicală. 

ce părere aveți despre modul de 
aplicare a taxei clawback?
Această taxă a fost foarte contestată de producătorii şi 
importatorii de medicamente şi de fosta opoziţie, acum 
la guvernare, dar a fost plătită de primii şi păstrată de 
guvernanţii actuali. Este vorba de sume foarte mari care 
se întorc în sănătate. Producătorii mai săraci, în special 
cei de generice, pot fi  însă îndepărtaţi de pe piaţă. 
Problema noastră în legătură cu medicamentele este, însă, 
aşa cum a subliniat raportul NICE, lipsa aplicării unor studii 
de efi cienţă şi cost-efi cienţă în întocmirea listei medicamen-
telor gratuite şi compensate, lipsa aplicării unor protocoale 
fundamentate pe medicina bazată pe dovezi în tratarea unor 
afecţiuni cu tratamente foarte scumpe şi păstrarea pe listă a 
unor medicamente larg utilizate, dar fără efi cienţă dovedită. 

În ce măsură considerați că noua listă de medicamente 
compensate propusă de ministerul sănătății, pentru 
începutul anului viitor, va îmbunătăți viața pacienților 
români, în condițiile în care țara noastră adoptă 
tratamentele noi, în medie, o dată la cinci ani, ținând 
cont de faptul că nu a mai fost actualizată din 2008?

Problema nu este noutatea unui trata-
ment, ci efi cacitatea şi cost-efi cienţa 
crescute faţă de tratamentul clasic. 
Adăugarea unui nou medicament pe 
lista de gratuităţi şi compensate ar 
trebui să se bazeze pe studii serioase 
şi pe încadrarea în priorităţile naţio-
nale, în funcţie de patologia locală şi 
de politica sanitară pe termen lung. 
Un tratament nou trebuie să nu pericli-
teze echilibrul bugetar al sănătăţii prin 
costul exorbitant al lui. Nu este obliga-
toriu ca România să aplice imediat un 
tratament dovedit efi cient, dacă bugetul 
naţional nu îl poate acoperi. România nu 
este cea mai bogată ţară din UE, iar con-
tribuţia la sănătate este printre cele mai 
scăzute. Problema principală la noi este, 
însă, lipsa principiilor în formularea listei 
de medicamente şi lipsa studiilor privind 
efi cacitatea şi cost-efi cienţa în condiţi-
ile României. Autoritatea Națională de 
Management în Sănătate ar trebui să 
elaboreze aceste principii şi studii de 
efi cienţă pentru a se putea fundamenta 
raţional politica medicamentului. l

pentru care au plătit ani buni asigurare medicală.pentru care au plătit ani buni asigurare medicală.
nevoiţi să dea “şpagă” pentru a benefi cia de serviciilenevoiţi să dea “şpagă” pentru a benefi cia de serviciile

pentru toţi pacienţii asiguraţi fără ca aceştia să fi epentru toţi pacienţii asiguraţi fără ca aceştia să fi e
de bază de sănătate, care să poată fi  fi nanţatăde bază de sănătate, care să poată fi  fi nanţată

Este necesară întocmirea unei liste corecte a serviciilor

rAportul Nice: 
prețul medicA-
meNtelor Nu 
este NegociAt 
corect, uNeori 
el fiiNd supe-
rior celui diN 
mAreA britANie.

primele trei priorități la nivel de strategie 
şi politici pentru ca sistemul de sănătate 
din românia să ofere calitatea îngrijirilor, 
siguranța pacienților, cu bugetul existent:

1. Votarea în parlament a pachetului legislativ privind 
înfi inţarea Autorităţii Naţionale de Management în 
Sănătate (ANMS) şi alocarea resurselor necesare pentru 
înfi inţarea acesteia;
2. Înfi inţarea ANMS;
3. Implementarea continuă şi concomitentă a 
standardelor de cost, a standardelor de calitate şi a 
standardelor de procedură din Sănătate.

raluca boboc

Tehnologie de ultimă generație în radiochirurgie și radioterapie
(IMRT, IGRT, SBRT și RapidArc)

l Brahiterapie si chimioterapie l PET CT l Gamma camera
l Mamograf digital cu tomosinteză l Radiografie digitală

Din decembrie 2013, pacienții dumneavoastră au acces
la cea mai inovatoare tehnologie medicală în tratarea cancerului, în  România

www.neolife.ro

Tradiție internațională și know-how
de peste 25 de ani
în diagnosticarea și tratarea cancerului

n Este mai exact: realizează o mai bună focalizare a tratamentului de administrare a dozei iradiației.
n Este mai rapid: reduce durata sesiunilor.
n Furnizează un proces de tratament cu o performanță îmbunătățită: număr de sesiuni reduse
Este o tehnologie care oferă opțiuni de radioterapie și de radiochirurgie
integrate pe aceeași platformă într-o modalitate mai facilă pentru pacient.

DE CE ESTE TRUEBEAM  CEL MAI BUN?

medical center
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LECŢIA DE HTA

să fie gândite pe termen lung

În 2007, guvernul ungariei a inițiat o serie de reforme 
privind sistemul de asigurări de sănătate prin implicarea 
companiilor de asigurări private, astfel încât să fi e 
evitate fraudele şi să se asigure controlul cost-efi cienței 
sistemului de asigurări sociale. vă rog să ne spuneți 
părerea dumneavoastră cu privire la această inițiativă.
Această iniţiativă a fost propusă de guvernul prece-
dent, însă modul în care a vrut să o implementeze a 
dus la un eşec dureros. Opoziţia a cerut să se organi-
zeze un referendum, ajungându-se la dizolvarea fos-
tului guvern. Astfel, indiferent de ce-ţi doreşti să faci, 
modul în care implementezi contează foarte mult. 
Din punctul meu de vedere, trebuie să găsim un echilibru 
între asigurările publice şi cele private; întoarcerea la un sis-
tem public de sănătate nu este cea mai fericită opţiune.
Cea mai bună alegere este una echilibrată, în care exis-
tă loc atât pentru asigurările publice, care includ pache-
tul de bază, cât şi pentru cele private, adică posibilitatea 
ca asiguratorii privaţi să ofere servicii suplimentare. 

există probleme la nivel structural foarte serioase în 
cadrul sistemului de sănătate din ungaria, inclusiv o 
ofertă excedentară a paturilor de spital pentru îngrijirea 

pacienților cu 
afecțiuni acute 
(acoperind 
cele mai multe 
dintre accidente 
şi intervenții 
chirurgicale) şi 
lipsa interesului 
față de îngrijirea 
preventivă, 
precum şi un 

defi cit de paturi pentru bolnavii internați pe «termen 
lung“. cum pot fi  rezolvate aceste probleme?
Problema este că acest sistem nu asigură o abordare efi cientă. 
Cel mai important lucru îl constituie consecvenţa iniţiativelor.
Am vizitat recent o ţară din Orientul Mijlociu, Oman. Aco-
lo au iniţiative publice de sănătate până în 2050. Ei spun că 
pot investi în sănătate şi pot implementa ceea ce-şi propun 
deoarece nu au alegeri o dată la patru ani. Acolo este un 
sultan, nu putem vorbi despre democraţie. Poate că siste-
mul lor politic are şi hibele lui, însă în mod evident această 
consecvenţă în sistemul de sănătate este foarte efi cientă. 
Dacă şi-au luat un angajament în a schimba sistemul, po-
liticienii ar trebui să realizeze că implementarea acestuia 
ar trebui să fi e independentă de ciclurile parlamentare.
Cealaltă problemă stă în faptul că, uneori, guvernul este în 
confl ict cu autorităţile locale. Imaginaţi-vă că guvernul decide 
să reducă numărul paturilor de spital, însă pentru autoritatea 
locală este vital ca acest lucru să nu se întâmple.  consecvenţa 
iniţiativelor garantată de guvern poate schimba sistemul. 

Numărul asistentelor şi al doctorilor este foarte 
scăzut (3,1 / 1.000 de locuitori) în ungaria, - 
dar mai mare decât în românia – 2,2 / 1.000 de 
locuitori. ce părere aveți despre acest aspect?
Trebuie să schimbăm sistemul educaţional şi să creăm 
un plan de carieră pentru personalul din sistemul sa-
nitar. În ţările din centrul şi estul Europei, medicii fac 
deseori treaba asistentelor. Introduc date în calculator, 
ceea ce ar putea fi  foarte uşor făcut de un administrator. 
Medicul-şef decide împărţirea pacienţilor în paturi, lu-
cru care poate fi  realizat de o asistentă bine pregătită. 
Trebuie să oferim asistentelor mai multă responsabilitate. 
Acestea pot fi  la fel de buni manageri în îngrijirea medicală a 
oamenilor, în timp ce medicul tratează pacienţii. Trebuie să ne 

să fie gândite pe termen lung
politicile de sănătate trebuie

În luna septembrie, revista politici de sănătate a organizat 
primul masterclass internațional de health economics şi 
health technology Assessment, iar unul dintre lectori a 
fost renumitul specialist din ungaria, zoltan Kalo, md, 
director al centrului de cercetare în economie sanitară, 
departamentul de politici de sănătate şi economie 
sanitară de la universitatea eötvös loránd, budapesta.

Ungaria este singura 
ţară din centrul şi 
estul Europei care 

oferă programe 
postuniversitare de 

Health Economics.
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făcute investiţii în oameni de calitate.făcute investiţii în oameni de calitate.
termen lung al României, atunci trebuietermen lung al României, atunci trebuie

bazate pe dovezi constituie un obiectiv pebazate pe dovezi constituie un obiectiv pe
Consider că dacă politicile de sănătate

bazăm pe asistente, să le oferim mai multă responsabilitate, 
oportunităţi să avanseze în carieră şi să devină manageri. 
De asemenea, avem nevoie de şcoli foarte bune pentru asis-
tenţi, cum avem și pentru medici. O altă problemă sunt salariile. 
Ne confruntăm, astfel, cu migraţia forţei de muncă din sănătate.
Asistenţii pot fi  buni manageri în îngrijirea medicală a pacien-
ţilor, iar medicii n-ar trebui să se confrunte cu această sarcină 
sau cu chestiuni administrative. Greşeala medicilor constă în 
faptul că au impresia că, datorită studiilor atât de difi cile, ei 
pot înţelege cum funcţionează economia şi că trebuie să se 
preocupe de tot ce înseamnă îngrijire medicală. Dar nu e cazul. 
de ce un medic bun trebuie să fi e neapărat un manager 
bun? nu este un lucru evident, ei trebuie să înveţe cum 
să facă asta. de ce ar trebui un medic-şef să dea ordine 
asistenţilor, când nu este pregătit să facă acest lucru?

de cele mai multe ori, miniştrii sănătății îşi încheie 
mandatul înainte de a duce la bun sfârşit un 
program de reformă. ca tehnocrat, ce soluții credeți 
că există pentru rezolvarea acestei probleme?
Aceasta este consecinţa democraţiei şi noi încă învăţăm ce în-
seamnă, de fapt, democraţia. Din nou, nu este evident că sun-
tem într-atât de inteligenţi încât să ştim cum să gestionăm toate 
aceste lucruri. În multe ţări, în momentul 
în care ministrul pleacă, secretarii de stat 
rămân. Şefi i departamentelor rămân. 
Am avut o experienţă foarte interesantă 
în Egipt. Predau acolo cursuri de Health 
Economics, iar în ultimii trei-patru ani 
am cunoscut șase miniştri ai Sănătăţii, 
însă şeful departamentului de stabi-
lire a preţului medicamentelor, şeful 
departamentului privind îngrijirea 
medicală în spital au rămas în funcţie.
Aşadar, chiar dacă miniştrii se schim-
bă, administraţia continuă programul. 
Trebuie să respectăm anumite iniţiative, de exemplu, dacă 
fi ecare este de acord că numărul de paturi de spital este 
prea mare, atunci am putea la fel de bine să preluăm iniţia-
tiva fostului ministru – este ceva ce încă trebuie să învăţăm. 
Nu este altă soluţie, trebuie să gândim pe termen lung. 
Politicile de sănătate trebuie să fi e gândite pe termen 
lung. Aceasta este singura soluţie. Dacă nu putem accepta 
acest lucru, următoarea întrebare este cum să le implemen-
tezi corect: dacă miniştrii pleacă, experţii trebuie să rămână.

progresul lent privind creşterea încrederii în 
medicina familiei şi în serviciile ambulatorii duce la 
îngrijirea, preponderent, în cadrul spitalelor. care 
credeți dvs. că este soluția la această problemă?
Consider că este foarte important ca medicina de familie să de-
vină mai atractivă pentru tinerii medici, mai ales din punctul de 
vedere al carierei, dar şi din perspectivă fi nanciară. Într-un ast-
fel de sistem, din ce în ce mai mulţi tineri entuziaşti şi talentaţi 

se vor orienta către medicina familiei şi 
vor contribui la schimbarea sistemului de 
jos în sus. De sus în jos poţi doar să facili-
tezi găsirea unei soluţii, dar ai nevoie de 
resursa umană. Chiar dacă ministrul de-
cide că trebuie să oferim mai multă aten-
ţie medicinei de familie, acest lucru nu 
ajută. De cele mai multe ori această abor-
dare – de sus în jos – duce la închiderea 
anumitor secţii din spitale, iar pacienţii, 
dat fi ind faptul că medicina familiei nu 
este un domeniu atât de bine reglemen-
tat şi dezvoltat, vor rămâne netrataţi. 
Nu este sufi cient să închizi secţii de spi-
tal, ci trebuie să creezi un mediu astfel 

încât medicina de familie să devină atractivă pentru oameni.

În ungaria, conceptul de health technology 
Assessment (htA) datează din 1993, când htA şi 
activitățile adiacente s-au dezvoltat prin intermediul 
unor programe de formare profesională. În românia, 
htA este la început. ce sfaturi aveți pentru noi?
Am publicat de curând o lucrare privind acest aspect, în 

revista Value to Health. Regional 
Issues. Poate fi  un model pentru 
voi, putem învăţa din exemple.
Primul aspect extrem de important este 
TRAINING-ul! În Ungaria am dezvol-
tat cursuri universitare specializate, 
unde oamenii pot învăţa despre HTA şi 
Health Economics. Acest gen de pro-
grame datează din 1990, când banca 
a oferit o serie de burse oamenilor ca 
mine – aşa am ajuns să studiez Health 
Economics în UK, la Universitatea din 
York. Astfel, am construit un program 

universitar de studii de licenţă şi programe postuniversitare. 
Consider că dacă politicile de sănătate bazate pe do-
vezi constituie un obiectiv pe termen lung al României, 
atunci trebuie făcute investiţii în oameni de calitate. Cel 
mai probabil, nu poate fi  realizat acest lucru fără un mi-
nim suport centralizat. Este nevoie de un program na-
ţional, fără el fi ind foarte difi cil. Apoi, în momentul în 
care ai oamenii, poţi crea oportunităţi pentru restul. l

Raluca Boboc

Instituţiile sunt 
importante, bugetele 
pentru HTA, de 
asemenea, însă cei 
mai importanţi 
sunt oamenii – 
resursa umană.

coNsider că 
este foArte 
importANt 
cA mediciNA 
de fAmilie să 
deviNă mAi 
AtrActivă 
peNtru tiNerii 
medici, mAi Ales 
diN puNctul 
de vedere Al 
cArierei, dAr şi 
diN perspectivă 
fiNANciAră.
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POLITICI FARMA

investiția în sănătate

cu tot ceea ce produce B.Braun.cu tot ceea ce produce B.Braun.
Un spital ar putea funcţiona perfect

În ce constă specifi cul activității 
companiei b braun? 
B. Braun este o companie germană, de 
familie, care produce şi comercializează 
peste 10 000 de produse. B. Braun este 
bine cunoscută în piaţă atât prin dispo-
zitivele medicale inovative şi de foarte 
bună calitate pe care le produce, cât şi prin  
portofoliul de produse farmaceutice. B. 
Braun deţine un site de producţie pentru 
soluţii perfuzabile, la Timişoara - acestea 
sunt înregistrate ca medicamente şi  sunt 
destinate în special uzului intraspitalicesc. 
Avem şansa, cu ajutorul minunatei 

echipe B. Braun Medical România , să gestionăm un por-
tofoliu foarte variat, putem să jonglăm cu oportunităţile 
dintr-o anumită piaţă şi să contracarăm lipsurile sau căde-
rile din altă piaţă.  B. Braun este organizată în 3 divizii: 
n  Divizia Hospital Care are în portofoliu produsele destinate 

uzului intraspitalicesc – soluţiile perfuzabile, în special cele 
produse la Timişoara, dar şi o serie de medicamente (cum 
sunt produsele pentru nutriţie clinică) pe care le importăm 
din Germania. În plus, o parte importantă a portofoliului Ho-
spital Care o reprezintă dispozitivele medicale (de la pompe, 
„automatic infusion system” - infuzomate, perfuzoare, pe 
care le cunosc toţi cei care lucrează în spitale, până la seringi, 
truse de perfuzie, dispozitive pentru anestezie locală etc). 

n  Divizia OPM (Out Patient Market) promovează portofoliul 
de dezinfectanţi – o varietate largă de dezinfectanţi atât pen-
tru tegumente, cât şi pentru suprafeţe. Îmi face plăcere să 
reamintesc succesul pe care l-a avut un spital din România 
care a câştigat „Premiul European de Excelenţă pentru igiena 
mâinilor”, folosind dezinfectanţii B.Braun. Compania BBraun 
produce şi un portofoliu de „wound management” (îngrijirea 
plăgii). În România sunt mulţi pacienţi cu diabet care dezvoltă 
astfel de plăgi şi care au nevoie de îngrijire pe termen lung. 
Din păcate, este o piaţă prea puţin dezvoltată, iar pacienţii 
trebuie educaţi - ei trebuie să ştie că pot primi acest tip de în-
grijiri, atunci când situaţia o cere. În plus, de curând am intrat 
pe piaţa românească cu dispozitive de protezare stomii. 

n  Divizia Aesculap are în responsabilitate portofoliul de instru-
mentar chirurgical. Vorbim nu numai de instrumentarul chirur-
gical clasic, ci și de un portofoliu care s-a dezvoltat şi în zona de 
endoscopie, laparoscopie, neurochirurgie, lucruri sofi sticate pe 
care medicii şi le doresc, iar noi încercăm să colaborăm cu spita-
lele, pentru a le pune la dispoziţie aceste minunate instrumente.

dr. Amelia dinu, Managing Director B.Braun: 

cea mai bună investiție este 
investiția în sănătate

dr. Amelia dinu a absolvit facultatea de medicină a 
universității ”carol davila” din bucureşti în 1994, moment în 
care a început o frumoasă carieră în industria farmaceutică. 
Are o vastă experiență în domeniu, iar din 2010 a preluat 
funcția de director general al companiei b. braun.

Interviu realizat
de raluca boboc

b.brAuN Nu 
viNde uN 
ANumit produs, 
viNde uN 
sistem perfect 
iNtegrAt.
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În 2004, B. Braun a fondat Avitum România, companie 
specializată în furnizarea de servicii de dializă şi 
responsabilă de comercializarea produselor specifice 
acestui domeniu pe piaţa din România. Compania 
Avitum are în prezent opt centre specializate în 
furnizarea de servicii de dializă, la care sunt arondaţi 
aproximativ 1.000 de pacienți. Este un business 
în creştere, foarte important pentru B. Braun la 
nivel mondial. românia este una dintre țările 
care au o performanță foarte bună în dializă.

situAțiA ActuAlă A producătorilor 
locAli diN româNiA
Companiile producătoare de medicamente  din Ro-
mânia au mult succes la export dar se lovesc de mul-
te bariere în vânzarea  produselor  în propria ţară. 
În România, un producător local se loveşte de: 
n  Preţurile mici impuse de Ministerul Sănătăţii; 
n  Concurenţa mare, la nivel de spitale, privind licitaţiile. Pre-

ţul trebuie scăzut destul de mult pentru a putea ajunge să 
livrezi într-un spital; în plus, dacă ai reuşit să câştigi o lici-
taţie, urmează problema recuperării întârziate a banilor; 

n  Taxa clawback - din 2010 - care erodează foarte mult 
marginile de profit al producătorilor locali.

Producătorii de medicamente generice ar trebui să fie conside-
raţi o soluţie pentru obţinerea unei alocări eficiente a fondurilor 
bugetare pentru sănătate, aşa cum se întâmplă în toate ţările 
Uniunii Europene (creşterea consumului de medicamente 
generice determină accesul la tratamente medicale pentru un 
număr mai mare de pacienţi, în condiţii de eficienţă bugetară).

cum ajută compania b. braun pacientul român? 
B. Braun Medical susţine “Asociaţia pentru Educaţie Aescu-
lap”, prin care sunt organizate cursuri pentru medici şi asis-
tente medicale – cursuri de dezvoltare a cunoştinţelor lor în 
diverse domenii medicale  şi nu numai (am organizat chiar 
şi cursuri de comunicare); prin acest program ajutăm, prac-
tic, la dezvoltarea sistemului medical şi, implicit, serviciile 
oferite pacienţilor pentru a fi de o calitate mai bună. Nu în 
puţine rânduri, s-au  făcut şi donaţii către diverse instituţii.

care sunt beneficiile economice ale investiției în sănătate?
Cea mai bună investiţie este aceea în sănătate! Dacă reuşim 
să creştem copii sănătoşi, o generaţie sănătoasă, putem avea, 
dacă nu certitudinea, măcar un procent mai mare de sigu-
ranţă că viitoarea generaţie de adulţi va fi mai productivă din 
punct de vedere social, va plăti taxe şi va putea susţine ge-
neraţiile care vor îmbătrâni. De asemenea, această populaţie 
care a crescut într-un mod corect şi sănătos va avea o vârstă 
a treia cu un status de sănătate bun, un nivel de trai decent 
şi  un grad mare de autonomie. Până la urmă, asta înseam-
nă sănătatea – atât a economiei, cât şi a întregii societăţi.

pe lângă activitatea întreprinsă în 
cadrul companiei b. braun, în ce alte 
activități mai sunteți implicată? 
Încerc să acord familiei mele cât de mult 
timp pot. Avem doi băieţi (unul de 9 ani 
şi unul de 13 ani) şi, alături de soţul meu, 
suntem foarte preocupaţi de educarea 
lor, astfel încât să fie fericiţi şi să devină 
nişte adulţi echilibraţi şi independenţi. În 
timpul liber încerc să mă relaxez făcând 
sport, mergem cu mare plăcere toţi patru 
la spectacole de teatru sau concerte. l

dAcă ÎNtrebAți orice chirurg diN europA, Nu doAr 
diN țArA NoAstră, cu ce iNstrumeNte Îşi doreşte să 
opereze, vă vA răspuNde imediAt: „AesculAp”. Are 
Acest stAtut de brANd de lux ÎN iNdustriA iNstru-
meN tArului chirurgicAl.

Dacă stau să mă uit retrospectiv, ca orice 
femeie eram speriată de decada 40, dar mi-am 
dat seama că e decada echilibrului, a relaxării 

în decizii şi a faptului că dacă priveşti în 
spate şi eşti mulţumit de ceea ce ai făcut până 

acum, chiar te poţi bucura de ce ai realizat.
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Actualități în radioterapie

În ultimii ani s-au Înregistrat Progrese raPide În 
tehnologia radioteraPiei Şi este un challenge 
pentru un clinician să le utilizeze la parametrii optimi în manage-
mentul pacientului.

Progresul a intervenit la începutul anilor ’50, odată cu lansarea, 
aproape simultană, în California şi Londra, în 1952 şi, respectiv, 1953, 
a primelor acceleratoare liniare. Aceste instrumente de mare viteză 
erau capabile să producă fascicule de radiaţie care puteau pătrunde 
profund în ţesuturi, afectând minimum sau neafectând pielea. 

Pe parcursul ultimilor 50 de ani , acceleratoarele liniare au devenit 
din ce în ce mai complexe şi mai adaptabile, reprezentând fundamentul 
pentru nouă din zece tratamente actuale de radioterapie.

cum se efectueAză rAdioterApiA?
Radioterapia se poate realiza în mai multe moduri, ce se grupea-

ză în trei tipuri de tratament: teleterapie, brahiterapie şi terapie cu 
radio-izotopi.

teleterApiA
este cunoscută Şi suB denumirea de teraPie cu 
fascicul extern Şi constă În direcţionarea fasci-
culului de radiaţie ionizantă asupra acelei părţi a corpului care are 
nevoie de tratament. Este utilizată în majoritatea cazurilor, în jur de 95 
persoane din 100 care fac radioterapie urmând acest tip de tratament.

brAhiterApiA
În cazul acestei aBordări a tratamentului, sursa 
de radiaţie ionizantă este Plasată În aProPierea 
sau în interiorul ţesutului neoplazic. Cele două afecţiuni în care brahi-
terapia este cel mai frecvent utilizată sunt cancerul cervical (al colului 
uterin) şi cancerul de prostată. Procedura constă în inserarea de 
aplicatoare în jurul ţesutului tumoral, fi xarea lor cu o clemă 
specială pentru a le menţine în poziţie şi apoi conectarea lor la 
un aparat denumit selectron. Selectronul este programat în mod 
special, iar când este pus în funcţiune trimite un număr de mici pelete 

de material radioactiv prin aplicatoare, astfel încât acestea să ajungă la 
capătul din jurul ţesutului tumoral. Aceste pelete emit o radiaţie ioni-
zantă foarte intensă în jurul cancerului şi al părţii cervicale, însă radiaţia 
nu penetrează decât pe o distanţă foarte redusă, astfel încât ţesuturile 
învecinate, normale, sunt relativ neafectate, efectele secundare fi ind 
reduse la minimum. În funcţie de doza prescrisă, aplicatoarele pot 
rămâne plasate în poziţia respectivă de la un minut până la câteva zile.

În unele centre sunt utilizate surse radioactive cu o intensitate mai 
mare şi un aparat numit Microselectron. În acest caz, durata unei şedinţe 
este redusă la câteva minute, dar este posibil să fi e mai puţin confortabil 
şi există un risc mai mare de complicaţii. Sursele radioactive se aplică 
în nişte dispozitive plasate anterior în jurul ţesutului tumoral, acest 
tip de brahiterapie fi ind cunoscut şi sub denumirea de post-aplicare.

terApiA sistemică cu izotopi rAdioActivi
În cazul acestei teraPii se introduce În organism 
o suBstanţă radioactivă, fie suB forma unei caP-
sule care se Înghite, fi e sub forma unei substanţe injectate 
intravenos. În ambele cazuri, izotopul pătrunde în circulaţia sangvină, 
concentrându-se apoi în anumite ţesuturi sau organe pe care le iradiază. 
Se utilizează trei tipuri de izotopi: iodul radioactiv, fosforul radioactiv 
şi stronţiul radioactiv. iodul radioactiv este utilizat în contextul 
unora dintre cancerele tiroidiene şi pentru tratamentul unei 
afecţiuni non-neoplazice, hipertiroidismul. Acest mecanism se 
datorează faptului că organismul concentrează iodul în ţesutul tiro-
idian, astfel încât după administrarea unei capsule cu iod radioactiv, 
acesta se acumulează în glanda tiroidă, rămânând în cantităţi infi me 
în celelalte ţesuturi.

ApArAte cAre geNereAză
fAscicule exterNe de rAdioterApie
PrinciPala deoseBire dintre aceste aParate con-
stă În energia fasciculului de radiaţie Pe care 
Îl generează. Cu cât energia fasciculului este mai mare, cu atât 
acesta penetrează mai profund ţesuturile.

Există patru tipuri de aparate cu fascicul extern: aparatele de suprafaţă, 
aparatele orto-voltaice, aparatele cu cobalt şi acceleratoarele liniare.

AccelerAtoArele liNiAre
la fel ca aParatele de suPrafaţă Şi cele orto-
voltaice, acceleratoarele liniare folosesc un 
fascicul de electroni care loveşte o ţintă din metal, generând o 
radiaţie X, dar spre deosebire de acestea generează fascicule cu o energie 
mult mai mare. Astfel, aparatele de suprafaţă generează fascicule cu 
o energie de aproximativ 80 000-100 000 electron-volţi, aparatele 
orto-voltaice funcţionează în gama 180 000-350 000 electron-volţi, 

Dr. Claudiu Tronciu
CEO Neolife Medical 
Center, Centrul de 
Excelenţă în Oncologie

radioterapia rămâne 
cel mai important 
tratament nechirurgical în 
managementul cancerului. 
la peste 50% din pacienți 
se va aplica radioterapia 
într-o anumită etapă a 
terapiei afecțiunii maligne.
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aparatele cu cobalt dezvoltă o energie de 1,3 
milioane de electron-volţi, iar acceleratoarele 
liniare produc fascicule cu energii cuprinse între 
4 şi 20 de milioane electron-volţi. Cele care 
depăşesc energia de 1 milion de electron-volţi 
se numesc aparate mega-voltaice.

fasciculul de înaltă energie generat 
de acceleratoarele liniare moderne are 
cel puţin trei avantaje:

1.  Fasciculul poate să penetreze foarte pro-
fund ţesuturile corpului, fără a pierde prea 
multă energie;

2.  Chiar şi în profunzime, fasciculul rămâne 
îngust şi precis, astfel încât ţinteşte cu 
o mare exactitate ţesuturile tumorale;

3.  Fasciculele de radiaţie cu energia de pes-
te un milion de electron-volţi trec prin 
1-2 centimetri de ţesut şi apoi încep să 
iradieze, având astfel un efect de protec-
ţie a pielii şi dispărând riscul leziunilor 
cutanate constatat în cazul aparatelor 
orto-voltaice.

Benefi ciile acceleratorului liniar pot fi  de-
terminante pentru rezultatul tratamentului, 
protejând ţesutul sănătos şi organele, prevenind 
astfel pierderea funcţionalităţilor.

Avantajele acestui tip de accelerator se 
regăsesc într-una dintre cele mai inovative 
tehnologii, care a transpus cercetarea în terapie 
integrată a cancerului, sistemul TrueBeam. l

truebeAm - iNstrumeNt revoluțioNAr de rAdioterApie

sporeşte confortul pacientului.sporeşte confortul pacientului.
pe aceeaşi platformă, într-o manieră carepe aceeaşi platformă, într-o manieră care

radioterapie şi radiochirurgie integrateradioterapie şi radiochirurgie integrate
sesiunilor de tratament şi oferă opţiuni desesiunilor de tratament şi oferă opţiuni de

a fasciculului de radiaţii, reduce durataa fasciculului de radiaţii, reduce durata
metode pentru că oferă o mai bună focalizaremetode pentru că oferă o mai bună focalizare

TrueBeam este o tehnică superioară altor

TrueBeam este un instrument revoluţionar de radioterapie, care foloseşte un sis-
tem de control ingenios şi o multitudine de inovaţii tehnice pentru a sincroniza 
dinamic imagis tica, poziţionarea pacienţilor, controlul mişcării şi modulele de trata-
ment. Sistemul TrueBeam este proiectat de Varian, lider mondial în domeniu, şi 
reprezintă o platformă multilaterală ce poate fi  folosită pentru o gamă variată de 
soluţii radioterapeutice, printre care se numără radioterapia şi radiochirurgia ghidate 
prin imagine integrată (IGRT şi IGRS), radioterapia cu ajustarea intensităţii (IMRT), 
Arc-terapia volumetrică cu ajustarea intensităţii şi radioterapia stereotactică (SBRT).

cum funcționează sistemul truebeam?
Acceleratorul Truebeam este superior altor acceleratoare liniare pentru că integrează pe 
aceeaşi platformă radioterapia şi radiochirurgia. Doza de tratament poate creşte până la 
de 8 ori în comparaţie cu alte acceleratoare liniare şi, prin urmare, terapia Arc-Volumetrică 
cu ajustarea intensităţii şi radioterapia stereotactică (SBRT) sunt realizate mult mai rapid. 
Astfel, TrueBeam asigură un tratament performant într-un număr mai mic de sesiuni.
Un avantaj considerabil este conferit de capacitatea captării imaginilor la o rezoluţie mare.

ce tipuri de cancer sunt tratate cu tehnologia truebeam?
Radioterapia TrueBeam poate fi  folosită pentru tratarea tuturor tipurilor de 
cancer. Datorită controlului sincronizat al mişcării, tehnologia este în mod spe-
cial efi cientă în tratarea cancerului plămânilor, sânului, prostatei sau a celui 
regiunii spinale. În plus, sistemul TrueBeam utilizează tehnologia RapidArc, 
care urmăreşte mişcarea tumorii, o identifi că prin rotirea continuă a sistemu-
lui de imagistică în jurul pacientului şi îi administrează doze rapide.

Avantajele truebeam
n  Accelerează tratamentul prin tehnici inteligente de automatizare, imagistică, 

poziţionare şi reduce numărul de paşi necesari pentru tratament;
n  Oferă confort pacientului prin scurtarea perioadei de tratament de până la cinci ori, 

utilizând modul FFF (Flatening Filter Free). Spre exemplu, un tratament standard IMRT, 
care durează în mod normal între 10 şi 15 minute, se poate fi naliza în mai puţin de 2 
minute. O intervenţie complexă de radiochirurgie, care durează între 40 de minute şi 
două ore, poate fi  terminată în numai 5-20 de minute;

n  Tratamentul este efi cientizat prin capacitatea TrueBeam de a administra doze mai mari 
într-un timp mult mai scurt;

n  Creşte precizia ţintirii zonei afectate şi lasă mai puţin timp mişcării tumorii în timpul 
administrării dozei, eroarea sistemului TrueBeam fi ind sub un milimetru. Această 
precizie se datorează structurii complexe a sistemului, care atinge un nivel superior de 
îmbinare a tehnologiilor de imagistică, poziţionare, control al mişcării, iradiaţie şi admi-
nistrare a dozei. Controlul acurateţii este efectuat constant la fi ecare 10 milisecunde, 
pe parcursul tratamentului. Pe măsură ce tratamentul evoluează, sunt observate perma-
nent peste 100 000 de puncte de înregistrare şi se verifi că sistemul pentru menţinerea 
focalizării şi a izocentrului corect. Acest nivel ridicat de sensibilitate permite medicilor 
să trateze cu mare precizie o tumoră localizată într-un organ afl at permanent în mişcare.
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copiii cu boli congenitale cardiace

sPitalul monza este un centru de excelenȚă În 
Patologia cardiacă și dorește să-și confi rme acest sta-
tut nu numai prin rezolvarea bolilor cardiace ale adultului, ci și 
prin abordarea completă a patologiei cardiace a copilului încă 
din primele zile de viață, și avem în vedere extinderea către pe-
rioada intrauterină.

Bolile cardiace congenitale pot fi  izolate sau asociate al-
tor malformații extracardiace. Complexitatea și severitatea 
anomaliilor cardiace congenitale este diferită, unele impun 
abordare chirurgicală în primele ore sau zile de viață și sunt 
considerate urgențe chirurgicale, în timp ce altele necesită 
monitorizare și amânarea intervenției chirurgicale până la 
momentul considerat optim pentru pacient.

intervențiile chirurgicale pentru cardiopatiile conge-
nitale sunt de două tipuri: corecția totală și intervenţiile 
paliative. Corecția totală (anatomică, fi ziologică) se adresează 
majorității malformațiilor cardiovasculare. Efectuată la timp, cu 

indicații precise și corect, aduce benefi cii 
maxime, pacientul este complet vindecat 
chirurgical. Evoluția ulterioară a acestor 
copii este, atât precoce cât și la distanță 
normală, asemănătoare cu a unui copil 
sănătos de aceeași vârstă, perfect rean-
corat într-un regim de viață obișnuit. 
Intervenţiile paliative pot fi  o etapă pre-
gătitoare pentru o viitoare corecție totală 
(situația optimă), iar pentru un număr 
relativ mic de cardiopatii congenitale, dar 
de complexitate mare, reprezintă singu-
ra opțiune chirurgicală. Acești pacienți 
prezintă leziuni anatomice cardiace atât 
de severe, încât nu pot benefi cia de o 
corecție fi ziologică. Scopul este de a ame-
liora și de a îmbunătăți condiția cardio-
vasculară și generală a copilului.  

Diagnosticul copiilor cu malformații 
congenitale trebuie pus sau cel puțin 
suspicionat încă din timpul sarcinii. 
Acești copii pot benefi cia din momentul 
diagnosticului de un plan de urmărire 
și tratament personalizat în cadrul cen-
trelor de cardiologie și chirurgie cardi-
ovasculară pediatrică, cum este cel din 
Spitalul Monza. 

Dr. Mircea Cotul
Medic primar, şef secţie Chirurgie cardiovasculară 
pediatrică, Spitalul Monza

ÎN țArA 
NoAstră, Acce-
sul lA servici-
ile de chirurgie 
cArdiAcă peN-
tru copii este 
dificil şi limitAt 
de Numărul 
mic de ceNtre 
speciAlizAte şi 
de cApAcitAteA 
redusă A Aces-
torA de A re-
zolvA cAzurile 
diAgNosticAte. 
ÎN AcelAşi timp, 
speciAliştii 
simt NevoiA 
uNei cAmpANii 
de educAre 
şi orieNtAre 
A populAției 
către 
preveNție şi 
diAgNostic pre-
coce.

termenul de cardiopatii congenitale se referă la malformațiile 
(anomaliile) cardiovasculare, apărute în etape diferite, în 
timpul vieții intrauterine, diagnosticate fie în acest stadiu, fie 
imediat după naştere. pot fi consecința unei opriri sau a unei 
mutații în dezvoltarea normală a aparatului cardiovascular. 
În majoritatea cazurilor, nu se cunosc cauzele care determină 
apariția acestor afecțiuni. există o multitudine de factori 
incriminați, şi anume toxici (alcool, droguri, mediu), infecțioşi 
(virusul rubeolei), fizici, stres, medicamentoşi, boli ale 
mamei, care intervin în anumite etape ale sarcinii, 
izolați sau în asociere cu determinări genetice (în cadrul 
anumitor sindroame genetice: sindrom down, Williams 
etc.). este luată în calcul şi existența unei predispoziții 
ereditare în declanşarea cardiopatiilor congenitale. 

copiii cu boli congenitale cardiace
spitalul monza – o speranţă pentru
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progrAm de iNformAre
şi screeNiNg medicAl grAtuit 
spitalul monza – centru cardiovascular a inițiat un program 
ambițios de informare și screening medical gratuit pentru de-
pistarea malformațiilor cardiace congenitale. În cadrul acestui 
program am evaluat ecocardiografi c peste 800 de copii cu vârste între 
0 și 16 ani. O atenție deosebită am acordat-o copiilor cu activități 
fi zice intense organizate în cadrul cluburilor sportive.

Promovăm, în continuare, efectuarea de investigații complexe de 
imagistică medicală (radiologie, computer tomograf, rezonanță mag-
netică nucleară) pe care le oferim gratuit, atât la pacientul cardiac, cât 
și pentru alte afecțiuni, extracardiace (neurologice, digestive, renale, 
osteo-articulare etc.). Aici benefi ciază, pe lângă dotarea completă 
de ultimă generație, și de o echipă supraspecializată în imagistică 
pediatrică, secundată de anestezist. În acest fel, se asigură confortul 
și siguranța necesare efectuării acestor tipuri de investigații în condiții 
ideale; astfel, se evită incidentele și complicațiile nedorite, având în 

vedere faptul că se abordează pacienți cu 
afecțiuni și complexitate diferite, începând 
de la vârsta nou-născutului și până la cea a 
adolescentului.

organizarea activității într-un centru 
de chirurgie cardiovasculară pediatrică 
este specifi că și extrem de complexă și se 
deosebește substanțial față de cea dintr-o 
unitate spitalicească specializată în pato-
logia adultului, prin proiectarea din start a 
unor circuite de sală de operație, reanimare 
și terapie intensivă, secție cu paturi, laborator 
de analize medicale, explorări de specialitate 
total diferite și dedicate în exclusivitate copiilor 
cu afecțiuni cardiace congenitale. 

Pe lângă infrastructura particulară, probabil 
cea mai importantă condiție în desfășurarea 
unei activități competente o constituie factorul 
uman, mai precis, echipa multidisciplinară, 
specializată și experimentată, capabilă să 
stabilească diagnosticul, indicația terapeutică 
(chirurgicală, intervențională sau combina-
tă) optimă, cu riscuri și complicații minime, 
precum și urmărirea postoperatorie adecvată. 
Toate acestea sunt posibile și realizabile numai 
în măsura în care există un colectiv complex 
format din specialistul chirurg, de anestezie și 

terapie intensivă, pediatrul cardiolog, tehnicianul perfuzionist și nu 
în ultimul rând din asistente medicale experimentate. Pregătirea și 
formarea unei astfel de echipe este extrem de laborioasă și difi cil 
de realizat, pe durata a 10-15 ani, în vederea dobândirii experienței 
necesare în abordarea competentă a tuturor malformațiilor car-
diovasculare congenitale, unele dintre ele extrem de complexe, 
indiferent de vârstă sau de greutatea pacientului, cu atât mai delicate 
în cazul în care acestea sunt depistate la un nou-născut în primele 
zile de viață. 

Din păcate, în România există prea puține centre clădite pe această 
structură, care funcționează efi cient în majoritatea țărilor cu tradiție 
în acest domeniu. 

Singura unitate privată, care îndeplinește criteriile menționate 
anterior, este Spitalul Monza – Centru Cardiovascular din București, 
care a fost gândit și proiectat pentru a fi  o referință în cardiologia și 
chirurgia cardiovasculară a adultului și copilului în România. 

În cadrul Spitalului Monza funcționează secția Chirurgie cardio-
vasculară pediatrică, cu două săli de operație 
și 12 saloane, Reanimare și Terapie intensivă 
pediatrică (opt paturi) și Cardiologie pedia-
trică. departamentele menționate dispun 
de o infrastructură special concepută și 
realizată la cele mai înalte standarde euro-
pene, cu dotări de ultimă generație, unde 
își desfășoară activitatea o echipă completă 
de specialiști din toate domeniile conexe 
menționate anterior, cu o experiență și conti-

necesită intervenţie chirurgicală imediată.necesită intervenţie chirurgicală imediată.
cu boli cardiace congenitale, din care majoritateacu boli cardiace congenitale, din care majoritatea

În România se nasc anual aproximativ 1.000 de copii

pediatrică, cum este cel din Spitalul Monza. pediatrică, cum este cel din Spitalul Monza. 
de cardiologie și chirurgie cardiovascularăde cardiologie și chirurgie cardiovasculară

și tratament personalizat în cadrul centrelorși tratament personalizat în cadrul centrelor
momentul diagnosticului de un plan de urmăriremomentul diagnosticului de un plan de urmărire

timpul sarcinii. Acești copii pot benefi cia dintimpul sarcinii. Acești copii pot benefi cia din
trebuie pus sau cel puțin suspicionat încă dintrebuie pus sau cel puțin suspicionat încă din

Diagnosticul copiilor cu malformații congenitale
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nuitate profesională de peste 17 ani în aceeași formulă. Am inaugurat 
de curând activitatea de chirurgie cardiovasculară pediatrică, cu re-
zultate foarte bune, care face parte dintr-un program mai amplu, care 
vizează un număr mare de pacienți cu malformații cardiace variate 
și complexe aflați pe o listă de programări și nu de așteptare, cu 
priorități și indicații bine stabilite. Suntem foarte încrezători în fața 
acestui proiect ambițios și lăsăm ca în timp rezultatele să confirme 
încrederea cu care a fost creditat.

Tot mai frecvent apare obsesiv întrebarea de ce sunt atât de puține 
centre specializate și, mai ales, de ce o lipsă de interes în rândul medi-
cilor tineri, în abordarea acestui domeniu de activitate? Răspunsurile 
ar fi următoarele și, oarecum, sunt note autobiografice, desprinse pe 
parcursul celor peste 17 ani de activitate în 
specialitatea de chirurgie cardiovasculară pedi-
atrică. La sfârșitul celor șapte ani de rezidențiat, 
de regulă în patologia adultului, de cele mai 
multe ori în centre de profil din țară, ai putea 
opta pentru o supraspecializare în chirurgie 
cardiovasculară pediatrică, care din păcate nu 
figurează în nomenclatorul specialităților Mi-
nisterului Sănătății. În consecință, se impune 
obținerea unui masterat (sau a unui atestat 
similar) în străinătate, de cele mai multe ori 

autofinanțat (aspect deloc neglijabil). Ulterior, la revenirea în țară 
ar urma parcurgerea curbei firești de învățare, perfecționare și acu-
mulare. Acest proces se poate realiza numai într-un spital care să 
întrunească infrastructura, dotările specifice, dar mai ales echipa 
complexă, care se formează de regulă în jurul chirurgului specialist. 
Și dacă nu sunt argumente suficiente, mai trebuie adăugat faptul că 
această activitate este una extrem de costisitoare și este de prisos să 
subliniem că asigurarea suportului financiar adecvat și continuu, fără 
sincope în aprovizionarea și dotarea completă a tuturor departamen-
telor implicate în activitate, este absolut obligatorie. În plus, și nu în 
ultimul rând, mai sunt impactul psihic deosebit, responsabilitatea 
și implicarea majoră față de pacientul pediatric. l

Spitalul Monza din Bucureşti îşi propune să conştientizeze publicul din 
toată ţara că poate beneficia de servicii de diagnostic şi tratament la un 
nivel calitativ comparabil cu cel din străinătate, pentru bolile cardiace 
congenitale ale copiilor. Oferim, astfel, micuţilor pacienţi o alternativă 
la opţiunea unei intervenţii chirurgicale în străinătate, care de cele mai 
multe ori se dovedeşte în final mult mai costisitoare, din cauza preţului 
intervenţiei propriu-zise, dar şi a costurilor asociate familiilor acestora.

Noi credem în pacientul ÓexpertÓ, un partener 
şi un colaborator egal al echipei care îl 
tratează, responsabil, în egală măsură, 

de sănătatea şi de vindecarea  sa. 

Scopul proiectului: Informarea corectă şi 
actualizată a pacienţilor în privinţa sănătăţii 
lor, a soluţiilor moderne şi eficiente privind 
prevenirea şi tratarea diferitelor tipuri de maladii.

n Sănătatea femeii;
n Sănătatea copilului;
n Sănătatea cuplului;
n Prevenirea și managementul bolilor cronice;
n Actualităţi  în  diagnostic şi tratament.

Ce oferim
l  Platformă online de comunicare, training-uri, 

dezbateri,  ateliere legate de diferite patologii; 
l  Conferințe, mese rotunde cu reprezentanți 

clinici, firme farmaceutice;
l Videoconferințe;
l  Campanii de conştientizare, 

informare a pacienţilor; 
l  Consiliere şi asistenţă 

 online a pacienţilor.

ŞCOALA PACIENŢILOR
Partenerul tău în Sănătate!
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ECHITATE

decât cea din timpul dictaturii

cum ați descrie evoluția nefrologiei în românia 
în perioada de după 1989, comparativ cu 
nivelul acesteia în țările dezvoltate?
Nefrologia actuală în România poate fi  comparată cu cea din 
ţările dezvoltate. Nimic nu-i în defavoarea ei. Medicii din colec-
tivul meu sunt permanent ofertaţi să lucreze în cele mai bune 
centre de nefrologie din ţările a căror medicină o evaluăm la 
un nivel superior celei din România. Nu mă pronunţ asupra 
altor specialităţi, dar despre nefrologia românească pot spu-
ne că este performantă şi apreciată just şi-n ţările dezvoltate. 
Eu, în profesie, m-am străduit să fi u un practician onest. 

sunteți managerul spitalului clinic de urgență “sf. 
ioan”. care au fost principalele provocări pe care le-ați 
întâmpinat în managementul spitalului în ultimii ani, 
dar şi principalele realizări de care sunteți mulțumit?
Am reuşit să fi m spital clinic de urgenţă, deci să fi m spital 
de gradul al doilea. Chiar dacă nu am primit prea mulţi bani 
de la Ministerul Sănătăţii, avem indicatori sanitari foarte 
buni. Nu văd în asta un act de bravură, mai degrabă cred că 
meritul constă în a păstra oamenii de valoare în spital. 
Toate situaţiile cărora trebuie să le facă faţă acest spital sunt 
comune cu cele din majoritatea spitalelor de acelaşi tip şi an-
vergură. Pentru bani vor exista totdeauna conducători care 
să mintă frumos. Nu este domeniul meu. Nici cei de care 
m-am înconjurat nu aparţin unei asemenea categorii. Au ră-
mas numai profesionişti de performanţă în Spitalul Clinic de 
Urgenţă “Sf. Ioan” sub conducerea mea, acesta fi ind singurul 
criteriu de selecţie pe care-l pot aplica. Se pare că este mai 
uşor să stai pe margine şi să înjuri. Cineva va trebui să ia de-
cizii, aceasta fi ind unica soluţie viabilă pe care o susţin.

Achizițiile publice au suscitat în ultima 
perioadă controverse şi contestații 
din partea participanților la licitații. 
care a fost situația la spitalul „sfântul 
ioan” în ultimul an? care este situația 
accesului pacienților cu boli de 
rinichi la tratamentele specifi ce?
Aici noi suntem atipici fără să ne-o fi  do-
rit. Nu am prea avut ce licita. Dotarea cu 
aparatură din fonduri centrale a fost doar 
pentru programe. Iar pentru noi aceasta 
a fost prioritatea. Pentru că v-aţi referit 
punctual la cazurile pacienţilor cu afec-
ţiuni renale din Clinica pe care o conduc,  
pot afi rma că aceştia au benefi ciat, nu doar 
în ultimul an, de întreg tratamentul nece-
sar. Toate investigaţiile au fost asigurate.

decât cea din timpul dictaturii
multă impostură şi mai mulţi epoleţimultă impostură şi mai mulţi epoleţi

Lumea medicală actuală are mai

prof. univ. dr. AlexANdru ciocâlteu, unul dintre cei mai 
experimentați nefrologi din țară, specialist în dializă din 
1976, profesor universitar, şeful clinicii de Nefrologie şi 
dializă, manager al spitalului clinic de urgență “sfântul 
ioan”, umf “carol davila” bucureşti, şi, totodată, autor 
a numeroase tratate de nefrologie. invenția sa, dializa 
fără aparat, a fost răsplătită cu medalia de aur la salonul 
internațional de inventică de la geneva, în 2010. 

“podiumul” 
priorităților 
ÎN priviNțA 
reformării 
spitAlelor 
publice ÎN 
româNiA, Astfel 
ÎNcât să existe 
performANțA 
dorită ÎN 
spitAlele de 
lA Noi, este 
următorul:
1) privAtizAre;
2) coNtrol;
3) competeNță.

Clinica de Nefrologie şi Dializă din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan” este 

SINGURA de profi l din Capitală care asigură 
consultaţii de specialitate şi hemodializă de 

URGENŢĂ, atât pentru Bucureşti, cât şi pentru 
provincie. Această performanţă nu poate fi  

măsurată cu un etalon obişnuit şi este reuşita 
întregii echipe de profesionişti ai Clinicii.
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Am lucrat în aproape toate 
eşaloanele lumii medi-
cale: circă rurală, spital 
orăşenesc, spital judeţean, 
ambulatoriu de speciali-
tate, clinică universitară. 
Să-mi respect şi să onorez 
misiunea, în toate, a fost 
şi rămâne o performanţă 
cotidiană. Am scris circa 
20 de cărţi cu temă medicală. Niciodată nu mi-am dorit 
să-mi văd numele pe o copertă ca “trofeu”, dar le-am 
scris pentru că nu am găsit nicăieri multe răspunsuri. 
Şi cineva trebuia să le dea. Am realizat iniţierea reţelei 
naţionale de dializă, a primului laborator de ADN (la 
Institutul de Medicină Legală) şi a cinci centre de tipizare 
tisulară. Am încercat să înfi inţez primul centru de trans-
plant medular, la Spitalul Fundeni.

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE REALIZĂRI 
DIN CARIERA DUMNEAVOASTRĂ MEDICALĂ? 

cum evaluați calitatea serviciilor medicale în spitalul 
“sfântul ioan” şi ce măsuri de creştere a calității serviciilor 
ați implementat de când sunteți managerul spitalului?
Calitatea o pot considera bună. Ar trebui să întrebaţi pacienţii, 
pentru mine ei contează. Am căutat să ţin lângă mine 
profesionişti. Cei mai mulți colaboratori de-ai mei din Clinica de 
Nefrologie şi Dializă au obţinut doctoratul în ştiinţe medicale, 
participă frecvent la cursuri de perfecţionare interne şi 
internaţionale, congrese de specialitate. Activitatea publicistică 
(articole de specialitate, cărţi) este vastă şi sintetizează 
experienţa Clinicii noastre. Suntem invitaţi permanent, atât eu, 
cât şi colegii mei, la evenimentele medicale importante, din ţară 
şi din străinătate, unde suntem “o voce” distinctă şi apreciată.

din statistici reiese că viața a 11.000 de români depinde de 
dializă şi aproximativ două milioane de români ar suferi de o 
boală cronică de rinichi. Nu sunt aceste cifre îngrijorătoare? 
care a fost evoluția bolilor cronice de rinichi în românia în 
ultimii 10 ani şi, în special, a insufi cienței renale cronice?  
Nu-i o situaţie deosebită cea din România. Evoluţia a fost 
identică cu cea din toată Europa. Diabetul zaharat a crescut 
mult incidenţa insufi cienţei renale cronice, deoarece 
azi diabetul poate fi  tratat. Sunt un milion de români 
diabetici. Concluzia este evidentă: în toate există un preţ 
care trebuie plătit. Nu ne confruntăm cu escaladarea unei 
situaţii scăpate de sub control, este vorba de consecinţe 
directe ale unei stări obiective căreia trebuie şi îi putem face 
faţă. Experienţa Clinicii de Nefrologie şi Dializă pe care o 
conduc este relevantă în managementul acestor cazuri.

În românia, costurile cu dializa se ridică la peste 100 de 
milioane de euro anual, iar dializa fără aparat, invenția 
dumneavoastră şi a echipei cu care ați colaborat, ar 
fi  dus la economii substanțiale în acest sector. În 
ce stadiu vă afl ați cu aplicarea acestei metode?
avem două brevete de invenţie de la osim pentru 
peritoneofi ltrare. avem şi drepturi de autor la nivel 
internaţional. schematic, această invenţie, “dializa 
fără aparat”, înlocuieşte rinichii atrofi aţi cu peritoneul.  
La această invenţie au lucrat, împreună cu mine, doi buni 
colaboratori, șef de lucrări. dr. Cristiana David şi șef de 
lucrări dr. Alexandru-Ionel Checheriţă. Domnul șef de 
lucrări dr. Alexandru-Ionel Checheriţă este șeful Secţiei de 
Nefrologie şi Dializă, locul cel mai potrivit pentru a contribui 
în mod direct în viitoarea aplicare a metodei respective.  
Invenţia... a venit. Nu m-am străduit să inventez ceva. Am 
lucrat în domeniul dializei din 1976. Astăzi, colegi care n-au 
puncţionat o fi stulă îşi fac monumente, uitând că sunt mai 
sigure cele de la Belu decât cele din Primăverii. Nu vorbesc 
de cineva anume. Deranjul cel mare prin care am obţinut 
unirea “hienelor”, a “mandarinilor” a fost invenţia. Nu mă 
simt pus la zid; unii oameni nu au cum să mă jignească. 
Mă distrez când văd scene de tipul celei de la ultimul congres 

de dializă peritoneală de la Maastricht, 
unde unii medici italieni au năvălit 
anunţând că invenţia mea este o “pură 
invenţie”. Explicaţiile lor arătau o totală 
necunoaştere a principiilor epurării 
extrarenale. Interesant şi trist: respectivii 
aveau şi ei lucrări expuse împreună 
cu un profesor român. Unde-s mulţi, 
prostia creşte, iar ticăloşia explodează. 
Nu aveau opinie, dar făceau curent 
în cadrul largului şi nesfârşitului 
concurs «Prostia fără frontiere». l 

Raluca Boboc

este NecesAră 
privAtizAreA 
fără implicAții 
politice – Altfel, 
Nu se rezolvă 
Nimic. vor 
veNi timpuri 
Noi, câNd 
tehNocrAții 
Nu vor mAi 
AveA culoAre 
politică, şi-N 
săNătAte suNt 
AşteptAte.

epoleţi decât cea din timpul dictaturii.epoleţi decât cea din timpul dictaturii.
mai multă impostură şi mai mulţimai multă impostură şi mai mulţi

spre nimeni: lumea medicală actuală arespre nimeni: lumea medicală actuală are
fi resc ca aceștia să se opună. Nu arătfi resc ca aceștia să se opună. Nu arăt

fondurile pentru marile spitale. Estefondurile pentru marile spitale. Este
pachet de bază pentru că ar scădeapachet de bază pentru că ar scădea

asigura. “Mandarinii medicali” nu vorasigura. “Mandarinii medicali” nu vor
bază, trebuie să ai fonduri pentru a-lbază, trebuie să ai fonduri pentru a-l

Pentru a introduce un pachet de
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şi coerenţa mesajului în presă

care este povestea rebrandingului Agerpres, pe 
care l-ați făcut anul acesta? ce v-ați propus să obțineți 
până la sfârşitul anului şi în anul care vine?
Rebrandingul şi lansarea Noului AGERPRES reprezintă un prim 
pas important într-o direcţie bună atât pentru agenţie, cât şi 
pentru presa din România. Din momentul în care am preluat 
managementul agenţiei, am ştiut că AGERPRES trebuie să se 
alinieze tendinţelor internaţionale din piaţa media. Pe de altă 
parte, dincolo de contextul internaţional, nevoia de evoluţie 
era evidentă atât în interiorul, cât şi în exteriorul agenţiei. Prin 
lansarea Noului AGERPRES consider că am reuşit, alături de o 
echipă extraordinară, să facem un prim pas într-o direcţie bună.
Noul AGERPRES demonstrează faptul că agenția tre-
ce printr-un proces complex de transformare și adap-
tare la schimbările din mass-media internaționale, 
adoptând cele mai noi tendințe la nivel global. 

Ați afi rmat în cadrul dezbaterii „soluții pentru 
îmbunătățirea sănătății sexuale a populației”, organizată 
de revista politici de sănătate, că rolul mass-media este 
de informare şi de educare a populației, de informare 
corectă a acesteia. În calitate de director general al 
celei mai importante agenții de presă din românia, 
cum vedeți starea actuală a presei din țara noastră?
Încă îmi mențin această afi rmație. 
Presa trebuie să informeze şi să edu-
ce. Dar dacă ne gândim la nevoile presei 
ca la nevoile umane din Piramida lui 
Maslow, vedem că în contextul actual 
presa este din ce în ce mai interesată 
să-şi satisfacă nevoile de supravieţuire 
înaintea tuturor celorlalte. Se nasc, astfel, 
compromisuri în care primează inte-
resele fi nanciare în faţa unei informări 
corecte. Se nasc, de asemenea, situații în 
care ziarele quality dispar, iar tabloidele 

şi coerenţa mesajului în presă
puterea ştirilor

Înființată în 1898, Agerpres este prima agenție de presă din țară şi a cincea agenție 
de presă din lume. Alexandru giboi, noul director general al Agerpres, vorbeşte, într-un 
interviu acordat în exclusivitate revistei politici de sănătate, despre misiunea sa din 
următorii cinci ani, în care şi-a propus să reformeze o instituție de presă la conducerea 
căreia a ajuns într-o perioadă în care mass-media, la nivel global, este la răscruce. 
Are în față o misiune dificilă şi nişte obiective clare, nu foarte uşor de atins, însă îşi 
doreşte să-şi ducă mandatul până la capăt cu bine şi cu rezultate pozitive vizibile.

înfl oresc într-un nesfârșit cerc vicios în care presa învinovățește 
publicul pentru că cere un produs mediatic de slabă calitate, iar 
publicul învinovățește presa pentru incapacitatea de a-l educa.
există o nevoie reală a unor poli de integritate, obiectivitate, 
informare şi educare în presa românească. iar asta 
ne dorim noi, eu şi colegii mei, să fi e agerPres.

considerați că mass-media îşi ia în serios rolul de 
“cea de-a patra putere în stat”? cum  contribuie 
Agenția Națională de presă Agerpres la  reformarea 
sistemului de sănătate românesc prin promovarea 
sănătății? care este strategia dvs. pe această nişă?
Cred că ajungem acolo și văd tot mai multe schimbări în pre-
sa română care mă bucură. Sunt unele voci acum, la nivel 
mondial, care pun presa pe locul al doilea, după Internet, 
ca putere în societate. Puterea la care se referă sintagma fo-
losită de dvs. stă, însă, mai mult în mâna cetățenilor. 
rolul agerPres este de a informa corect şi obiectiv 
cetățenii, astfel încât ei să ia cele mai corecte 
şi cele mai utile decizii, pentru ei înşişi. 
Nu avem o strategie specială care să ajute la reformarea sis-
temului de sănătate, însă românii pot afl a de la noi cele 
mai complete informaţii despre acest domeniu pe fl uxul 
de sănătate dedicat - http://www1.agerpres.ro/sanatate

coNceptul Noii ideNtități A porNit de lA jurNAlist şi 
ActivitAteA sA de bAză: colectAreA iNformAțiilor lA 
Nivel globAl şi grupAreA lor ÎN ştiri. Astfel, NouA 
ideNtitAte vA trANsmite şi susțiNe mesAjele Noului 

Agerpres: Acoperire globAlă, ÎmbiNAreA de iNformAții diN 
diverse surse NAțioNAle şi iNterNAțioNAle, cArActerul 

NAțioNAl simbolizAt priN culorile tricolorului, 
direcțiA AsceNdeNtă şi substANță, putereA ştirilor, 
simbolizAtă priN volumul bucăților de iNformAție.

COMUNICARE

dr. cornelia scărlătescu
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cum percepeți domeniul sănătății 
din românia în tripla calitate – de 
posibil pacient sau aparținător, 
de specialist în comunicare 
politică şi de şef al Agerpres?
este evident că sunt probleme mari. 
eu, personal, am toată încrederea în 
doctorii români și cred că dacă s-ar 
face niște investiții calculate, tot sistemul 
sanitar ar putea ajunge la un nivel de 
care românii să fi e mulțumiți. Nu cred 
că perspectivele pe care le-ați enumerat în întrebare ar trebui 
să fi e diferite, totuşi. Și ca pacient, și ca specialist în comunicare 
politică, dar și ca director al AGERPRES văd aceleași plusuri și 
minusuri. Nu trebuie să fi i specialist în comunicare ca să vezi 
niște erori care se repetă în acest sistem și nici nu pot să dau 
un verdict în calitate de director AGERPRES care să acuze sau 
nu sistemul sanitar, ca întreg. Îmi pun toată speranța în viitorii 
doctori și în ambiția lor și sunt sigur că în timp situația se va 
îndrepta. Am cunoscut mulți studenţi la medicină prin prisma 
specializării pe care am absolvit-o în Politehnică – Inginerie 
medicală, şi pot să spun că majoritatea erau puşi pe treabă şi se-
rioşi. Sper, astfel, că problemele se vor rezolva cât mai repede.

ce recomandări, în ceea ce priveşte comunicarea, ați 
face autorităților româneşti din domeniul sănătății? 
(miniştrii sănătății, dar şi şefi i cNAs au fost acuzați de 
multe ori că au intenții bune, dar comunică prost)
din experiența mea de până acum cred că cel mai mult ar 
trebui lucrat la coerența mesajelor difuzate în presă pentru 
publicul larg. Într-adevăr, este o problemă când ideile tale, 
de multe ori bune, ajung distorsionat la public. Se poate crea 
o stare de tensiune. În ultimii 20 de ani lumea s-a săturat de 
decizii contestabile care au făcut mai mult rău decât bine, așa 
că este normal să existe o rezistență sporită la noi inițiative.

puteți da un exemplu de personalitate contemporană, 
din domeniul sănătății, pe care o admirați?
Din punctul meu de vedere, cei mai mulţi dintre cei care ac-
tivează acum în domeniul sănătăţii pot fi  consideraţi ca fi ind 
personalităţi, măcar prin prisma faptului că salvează, con-
stant, vieţi. O viaţă salvată contează mai mult decât orice 
articol scris, orice carte publicată sau premiu primit. l În plus, până la sfârşitul anului ne-am propus să dăm posi-

bilitatea cititorilor noştri să acceseze fl uxurile Agerpres 
şi de pe terminalele mobile de tip smartphone. Astfel, 
suntem în plin proces de dezvoltare a unor aplicații dis-
ponibile deja în varianta beta în Appstore şi googlestore.

1. Orientarea către mediul online şi adaptarea la tendinţele din 
această zonă. Noul website AGERPRES a fost creat pornind 
de la comportamentul vizitatorului care are nevoie de acces 
rapid la informaţie. Astfel, la nivel de uzabilitate, vizitatorul va 
interacţiona cu o interfaţă prietenoasă care îi va oferi acces 
facil la informaţie. În ceea ce priveşte zona de accesibilitate, 
noul site AGERPRES este creat pe o platformă robustă, cu 
o implementare grafi că ce livrează utilizatorului o interfaţă 
adaptată dispozitivului de pe care navighează. Va fi , de aseme-
nea, implementat sistemul de achiziţie şi plată online pentru 
fl uxuri de ştiri şi fotografi i. În plus, noua platformă online va 
face posibilă integrarea în cele  mai populare reţele sociale din 
România (Facebook, Twitter, Google +, Youtube), care permit 
autentifi carea socială, distribuirea uşoară a informaţiilor de 
interes şi comentarea acestora direct în reţelele sociale. 

2. Îmbogăţirea zonei multimedia cu o platformă video 
interactivă. Aceasta va oferi numeroase modalităţi de trans-
mitere a informaţiilor, precum ilustraţie video, live streaming, 
fl ux de ştiri video. În plus, platforma va fi  constant actualizată 
cu interviuri video şi documentare exclusive AGEPRES şi va 
fi  integrată în YouTube pentru a oferi o experienţă socială 
completă.

3. Introducerea conceptului de jurnalist complet. Acesta este 
redactorul care are cunoştinţe şi pregătire de bază în dome-
niile foto şi video, pentru a putea transmite cu rapiditate ştiri 
complexe către publicul său.

abordat tema sistemului actual de sănătate.abordat tema sistemului actual de sănătate.
domeniile și în care am găzduit editoriale ce audomeniile și în care am găzduit editoriale ce au

rubrică în care pot contribui profesionişti din toaterubrică în care pot contribui profesionişti din toate
Am iniţiat de curând “Opinia specialiştilor” – o

Prefer să las acţiunile şi rezultatele mele să 
vorbească în locul meu. Nu îmi place să mă 
autocaracterizez. Probabil, pentru că nu sunt 
întotdeauna mulţumit de tot ceea ce fac şi încerc 
constant să devin mai bun. Şi uman, şi profesional.

În noul său format, agenția de presă îşi va păstra rolurile 
fundamentale (fl uxuri de ştiri tematice, monitorizare de 
presă, arhivă de fotografi i) şi va introduce trei noi piloni 
care îi vor asigura evoluția constantă şi întărirea poziției 
de sursă de ştiri rapide, corecte şi de calitate. Aceştia sunt:

Alexandru 
giboi
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ECHITATE

ing. răzvan costea-barluțiu,
coordonator al comisiei eHealth, Clusterul Cluj IT

iNtroducere
În 2001, Printr-un concurs de ÎmPrejurări, am 
ajuns În sua, emigrat cu acte În regulă. Poate să-
tul de autodenigrările la care suntem campioni, am plecat din 
țară cu inima împăcată. După șase luni petrecute acolo însă, 
am ales să... „de-migrez”, întorcându-mă în țară și înfi ințând 
o companie de software medical. Astăzi derulăm proiecte în 
sisteme medicale din SUA, Canada, Norvegia, Marea Britanie 
și, la nivel național, în Irlanda. 

În 2012, împreună cu alte 27 de companii, instituții publice 
și instituții de învățământ superior, am înfi ințat clusterul Cluj 
IT – proiect lansat și condus de Agenția de Dezvoltare Regi-
onală Nord-Vest. Ne-au adunat incapacitatea de acceptare a 
ideii că „anumite lucruri nu se pot face la noi”, efectul logic al 
acestei „neputințe”, anume că avem puterea să facem și „acele 
lucruri” și, cel puțin la fel de important, convingerea că cel mai 
mult durează ceea ce nu începi niciodată. 

În iunie 2013, la opt luni de la formarea clusterului, am pus 
bazele comisiei de e-sanatate din cadrul clusterului Cluj IT, 

în care se regăsesc opt companii cu ac-
tivitate, sau interese, în sfera medicală, 
o instituție și două universități. Obiecti-
vele strategice ale comisiei, componente 
ale obiectivelor strategice ale clusteru-
lui, sunt centrate pe două concepte fun-
damentale: sustenabilitate și interope-
rabilitate, care sunt, de altfel, asumate 
la nivelul UE în „eHealth Action Plan 
2012-2020”. 

de peste 20 de ani, de când ne putem exprima liber, aud cu regularitate 
şi impresionantă consecvență lamentările compatrioților noştri legate de 
starea de fapt. În orice domeniu – de la agricultură, turism, construcții , 
atletism, ştiință, educație... şi, evident, în sănătate.  desigur, nu fără motiv! 

ca la noi... la toata lumea?

După șase luni petrecute acolo însă, am ales 
să... „de-migrez”, întorcându-mă în țară și 
înfi ințând o companie de software medical. 
Astăzi derulăm proiecte în sisteme medicale 
din SUA, Canada, Norvegia, Marea 
Britanie și, la nivel național, în Irlanda.
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și din absența interoperabilității la nivel local. 

Convingerea noastră, alimentată de 
credința că lucrurile pot fi  schimbate atunci 
când vrei cu adevărat, este că experiența acu-
mulată de-a lungul a opt ani de muncă în 
proiecte de tranziție sistemică poate ajuta la 
crearea unui climat de cooperare intersec-
torială și interinstituțională, orientat către 
nevoile pacientului, nu ale sistemului. Aceste 
deziderate sunt înscrise în strategia comisiei 
e-sanatate a clusterului Cluj IT.

câteva situații pe care le-am cunoscut 
lucrând la proiectele din irlanda, marea 
Britanie și sua pot fi  convingătoare pentru 
ceea ce se poate face, mai ales deoarece, 
în unele cazuri, problemele pe care le-am 
rezolvat ne erau bizar de familiare. 

irlANdA,  
pAşii spre ceNtrAlizAre
În irlanda, consolidarea sistemu-
lui naȚional de sănătate a Înce-
Put În zona imagisticii medicale, 
prin proiectul NIMIS (National Integrated 
Medical Imaging System), în 2010. Implicarea 
noastră în fazele de realizare a proiectului a 
constat în asigurarea transferului datelor din 
sistemele vechi răspândite în toată Irlanda 
la arhiva centrală din Dublin, nodul central 
al noului sistem. 

Pe acest drum spre integrare am întâlnit 
probleme cunoscute și la noi: de la refuzul 
furnizorilor existenți de a coopera în proiec-
tele de tranziție la probleme de ordin politic, 
organizațional sau uman, proiectul NIMIS le 
avea pe toate. În vizitele la spitale am văzut 
agitație și cozi de așteptare la consultații, am 
văzut date ale pacienților stocate în centre 
de date improvizate, răcite cu unități de aer 
condiționat „din comerț”, am văzut clinici 
private de imagistică dezvoltate în interi-
orul spitalelor. Au crescut ca un tsunami 
problemele rezultate din implementările 
parțiale ale sistemelor „eHealth” în interi-
orul spitalelor, din lipsa de comunicare dintre 
soluțiile diverșilor furnizori și din absența 
interoperabilității la nivel local. În mod fi resc, 
interoperabilitatea la nivel național rămânea 
astfel un deziderat. 

Totuși, proiectul avansează. Am văzut 
și hotărâre, și dorința de a face astfel încât 
lucrurile să meargă mai bine. Am văzut oa-
meni angrenați în sarcini colosale – cum ar 
fi  armonizarea identifi catorilor de pacienți 

la nivel național – lucrând luni bune pentru a porni cel mai mare 
proiect la nivel mondial de informatizare a unui sistem sanitar. 

Și am găsit, pe lângă aceste echipe, o persoană, foarte vizibilă 
în Irlanda, care administrează proiectul de la stadiul de concept 
până la execuție, supervizând toate detaliile implementării; aceasta 
își asumă termenele, explică întârzierile și acționează în deplină 
transparență. 

mAreA britANie, 
desceNtrAlizAreA ceNtrAlizării
În 2004, marea Britanie Pornea un Proiect amBiȚios 
de digitalizare a sistemului medical: Connecting for 
Health (CFH), un program în interiorul Departamentului (Minis-
terului) Sănătății, cu un buget de 2,3 miliarde de lire sterline pe trei 
ani. După o perioadă de peste două ori mai lungă și cu cheltuieli 
de peste 12 miliarde de lire sterline, proiectul a fost abandonat. 

La nivel sistemic, cfh a dorit sa creeze arhive centrale care 
deserveau populația marii Britanii din patru regiuni, iar im-
plementarea a fost încredințată către patru furnizori care au 
ajuns să construiască un sistem „data intensive” pe baza unei 
infrastructuri învechite și incapabile să susțină un trafi c de sute de 
MBps generați de imagistica medicală. 

Ceea ce am constatat în Marea Britanie, dar și în alte proiecte 
majore a fost inexistența „punctului de contact unic”: de multe 
ori, proiectele au trenat din lipsa angajamentului unei persoane 
de a rezolva o anumită problemă, de cele mai multe ori din rațiuni 
birocratice.  Însă problema cu adevărat majoră cu care se confruntă 
acum NHS, pornită din alegerile făcute în trecut, este vendor lock-in. 
sub pretextul asigurării confi dențialității datelor pacienților, 
contractele limitează accesul la acestea forțând spitalele să 
plătească în plus pentru recuperarea datelor din centrele de 
date regionale, date care de altfel... le aparțin! 

Am văzut și hotărâre, și dorința de a face astfel încât 
lucrurile să meargă mai bine. Am văzut oameni 
angrenați în sarcini colosale – cum ar fi  armonizarea 
identifi catorilor de pacienți la nivel național – lucrând 
luni bune pentru a porni cel mai mare proiect la nivel 
mondial de informatizare a unui sistem sanitar.

ceeA ce Am 
coNstAtAt 
ÎN mAreA 
britANie, 
dAr şi ÎN Alte 
proiecte 
mAjore A fost 
iNexisteNțA 
„puNctului de 
coNtAct uNic”: 
de multe ori, 
proiectele Au 
treNAt diN 
lipsA ANgAjA-
meNtului uNei 
persoANe de 
A rezolvA 
o ANumită 
problemă, 
de cele mAi 
multe ori 
diN rAțiuNi 
birocrAtice.

și din absența interoperabilității la nivel local. 
comunicare dintre soluțiile diverșilor furnizoricomunicare dintre soluțiile diverșilor furnizori

„eHealth” în interiorul spitalelor, din lipsa de„eHealth” în interiorul spitalelor, din lipsa de
din implementările parțiale ale sistemelordin implementările parțiale ale sistemelor

Au crescut ca un tsunami problemele rezultate
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Aceasta conduce în cele din urmă, paradoxal, la o nevoie de 
descentralizare a sistemelor informatice, în aparență, cel puțin, 
contrar a ceea ce s-a dorit inițial. 

Totuși, necesitatea interconectării continuă să existe. Eforturile 
actuale sunt cele de defi nire a unui cadru de interoperabilitate, bazat 
pe modele standardizate de metadate (XDS).

  
suA,
pioNierAtul şi evoluțiA
sistemele medicale informatice au aPărut În sua 
Încă din anii ’70 și au evoluat de la sisteme rudimentare de calcul 
pentru deconturi la sisteme avansate de eHealth, cum sunt cele care 
au stabilit standarde în domeniu pe plan global – Dicom, HL7, IHE.

Ca și în Marea Britanie sau în Irlanda, problemele legate de fur-
nizorii de software din domeniul eHealth apar frecvent în contextul 
tranziției dintre generațiile soluțiilor. Refuzul acestora de a coopera 
în facilitarea accesului la datele care, de altfel, nu le aparțin are ca 
efect net „capturarea” clienților în situații ce-i forțează să mențină 
plăți de mentenanță pentru două sisteme, unul vechi și unul nou, 
în benefi ciul furnizorilor schimbați. 

Problemele de „data ownership” sunt astfel la ordinea zilei. 
Importanța datelor devine din ce în ce mai mare, iar puterea lor 

de a asigura o bază științifi că pentru luarea unor decizii punctuale 
în domeniul „personalized medicine” este recunoscută în progra-
mul de reformă pornit în 2009 sub numele de „Meaningful use”. 

NevoiA peNtru uN cio
Prin definiȚie, rolul unui chief 
information officer este acela de 
a asigura viabilitatea și efi ciența funcționării 
unei instituții prin intermediul tehnologi-
ilor IT existente. Spre deosebire de CTO 
(Chief Technology Offi  cer), a cărui acțiune 
este direcționată mai mult către exteriorul 
instituției, CIO are o activitate preponderent 
orientată spre interiorul său. 

Rolul CIO în instituțiile de sănătate a 
fost subliniat în SUA încă din 1986, când 
pionieratul în soluții electronice era la el 
acasă. Interesant de notat este că una din-
tre problemele pe care IT-ul (respectiv un 
CIO) le putea rezolva în America anilor ’80 
era reducerea dimensiunii spitalelor, care se 
confruntau cu un afl ux excesiv de pacienți 
având probleme de sănătate minore ce su-
focau sistemul. O problemă similară găsim 
în România începutului de secol XXI. 

Măsurile au fost adoptate treptat: în anii 
’90, funcția CIO a fost înfi ințată la nivelul 
spitalelor; în 2002, la nivelul administrației, 
prin „E-Government Act of 2002”, care a 
inclus și funcția de CTO; începând cu 2009, 
cele două funcții există și la nivelul Depar-
tamentului Sănătății.  

În general, s-a demonstrat de-a lungul 
timpului că implementarea unor mari pro-
grame „prin conducerea unui comitet” nu 
e viabilă. Este nevoie de ceea ce englezii 
numesc foarte potrivit - „responsabilizare” 
(accountability). Mai este nevoie de o direcție 
coerentă, consecventă, neinfl uențată de 
schimbări politice. 

Din partea mediului de afaceri, prezența 
la nivelul cel mai înalt a unor oameni cu 
competențe tehnice și manageriale este cheia 
dezvoltării sustenabile pe termen lung. Mai 
departe, CIO-ul la nivel de spital, concentrat 
pe activitatea propriului spital, ajută la efi -
cientizarea achizițiilor prin stabilirea unui 
dialog cu adevărat competitiv și informat 
cu furnizorii de soluții eHealth. 

Credem cu tărie în clusterul Cluj IT, că 
problemele cu care se confruntă sistemul sa-
nitar românesc nu sunt nici insurmontabile și 
nici unice în lume. Sistemele mari sunt difi cil 
de gestionat, iar soluțiile bune sunt difi cil de 
găsit. Cheia este un mix între competență, 
dorința de a face ceva bine, putința de a face 
și, mai ales, credința că problemele cu care 
ne confruntăm au rezolvare. l 

există și la nivelul Departamentului Sănătății.există și la nivelul Departamentului Sănătății.
funcția de CTO; începând cu 2009, cele două funcțiifuncția de CTO; începând cu 2009, cele două funcții

„E-Government Act of 2002”, care a inclus și„E-Government Act of 2002”, care a inclus și
spitalelor; în 2002, la nivelul administrației, prinspitalelor; în 2002, la nivelul administrației, prin
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văzută din Bruxelles

Este fondatorul Clubului România-UE Bruxelles. Din 2008, 
este doctor în Relații Internaționale și Studii Europene, cu 
specializarea în Comunicare. Susține o serie de prelegeri 
despre Uniunea Europeană și tehnici de comunicare la zece 
universități europene. În prezent, el este profesor asociat 
la International University Institute for European Studies, 
Gorizia, Italia și la Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA). Începând cu anul 1997, Dan Luca 
își desfășoară o mare parte din activitate la Bruxelles.

DAN LUCA

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU UNIUNEA 
EUROPEANĂ (UE) ÎN URMĂTORII 
ZECE ANI? CÂT DE „PROFUNDĂ” 
ESTE INTEGRAREA CELOR 28 
DE STATE MEMBRE UE? PUTEM 
ÎNTR-ADEVĂR SĂ VORBIM DESPRE 
SFERA PUBLICĂ EUROPEANĂ? 
ALEGERILE EUROPARLAMENTARE BAT 
LA UŞĂ. CU TOATE ACESTEA, „EUROPUL-
SUL” ROMÂNILOR ESTE ÎN CONTINUA-
RE UNUL LENT, ÎNSĂ ARE POTENŢIAL. 
Românii sunt curioşi să cunoască mai bine 
Uniunea Europeană şi să dezbată probleme 
de interes public, însă Bruxelles, ca oraş şi 
în calitate de „capitală” a Uniunii Europene, 
pare că funcţionează la o viteză aparte, iar noi, 
oamenii simpli, nu înţelegem mereu cum se 
desfăşoară lucrurile la adevărata lor valoare. 

Tocmai de aceea, prin această colecţie de articole publicate cu 
doar câteva luni înainte de cea de-a opta serie de alegeri, autorul Dan 
Luca încearcă să construiască o punte de legătură între Bruxelles, un 
loc care continuă, totuşi, să fi e privit de mulţi români cu scepticism, 
şi România. 

Cu ocazia alegerilor europarlamentare care vor avea loc în luna 
mai, trebuie pus accent pe o comunicare bună de ambele părţi, de 
la statele membre către instituţiile UE şi înapoi. Pentru ca Uniunea 
Europeană să funcţioneze efi cient, iar oamenii să se simtă „cetăţeni 
europeni” şi să aibă încredere în structurile şi reprezentanţii de la 
Bruxelles, este extrem de important ca legătura dintre sfera politică 
şi mass-media să fi e mai strânsă, astfel încât oamenii să fi e mereu la 
curent cu cele mai noi informaţii şi să nu se mai lovească de impresia 
că aceia care îi reprezintă nu iau în considerare nevoile lor reale.

Încă din titlu remarcăm faptul că autorul Dan Luca crede cu 
adevărat în reuşita proiectului european. El ne pune la dispoziţie 
un „ghid” despre Uniunea Europeană, văzută prin ochii unui român 
la Bruxelles, tocmai pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă acolo 
şi a depăşi viziunea conform căreia „Europa lor” este diferită de „Eu-
ropa noastră”. Un ghid pe care îl deschizi acolo unde ai nevoie şi te 
orientezi pentru a înţelege mai bine în ce stadiu este acum proiectul 
european şi încotro se îndreaptă.

Materialele cuprinse în această carte au fost reproduse în forma 
publicată pe blog, cronologic, păstrând astfel “parfumul” perioadei 
respective. Articolele sunt prezentate segmentat, autorul subliniind 
câteva teme specifi ce, precum: Actorii UE & Cetăţenii europeni; Viitorul 
UE; UE şi tehnici şi comunicare; România în Uniunea Europeană; 
Management & Business; Educaţie; Tehnologie & Media. 

“Este greu să îmi imaginez o astfel de carte acum 5 ani, 
când am publicat primul articol în limba engleză pe blog, 
dar acum sunt fericit cu o lucrare coerentă, care cuprinde 
în mod cronologic idei despre deciziile Bruxelles-ului şi im-
pactul acestora asupra cetăţenilor europeni. Momentul este 
bun pentru o astfel de analiză, acum, la doar câteva luni de 
alegerile europene din mai 2014.” l

văzută din Bruxelles
Uniunea Europeană,

România a devenit stat membru UE în urmă 
cu aproape șapte ani, dar, cu toate acestea, 
încă există multe necunoscute în privința 
modului în care mecanismele Uniunii 
Europene pot fi adaptate țării noastre. 
Cartea „Uniunea Europeană: văzută din 
Bruxelles”, semnată de Dan Luca, este, 
mai degrabă, un exercițiu de comunicare 
util atât pentru cetățenii europeni, cât 
și pentru experții în politici europene.

Integrarea europeană se poate 
realiza cu succes nu numai prin 
efi cientizarea instituţiilor şi ar-
monizarea politicilor naţionale 
cu cele europene. Aceasta tre-
buie să implice un proces de 
comunicare bine structurat 
şi existenţa unei sfere publice 
care să permită cetăţenilor să 
se implice în dezbaterile publice 
despre politicile europene. 

TOCMAI DE ACEEA, 
PRIN ACEASTĂ 
COLECȚIE DE 
ARTICOLE 
PUBLICATE CU 
DOAR CÂTEVA 
LUNI ÎNAINTE DE 
CEA DE-A OPTA 
SERIE DE ALEGERI, 
AUTORUL 
DAN LUCA 
ÎNCEARCĂ SĂ 
CONSTRUIASCĂ 
O PUNTE DE 
LEGĂTURĂ ÎNTRE 
BRUXELLES, 
UN LOC CARE 
CONTINUĂ, 
TOTUȘI, SĂ FIE 
PRIVIT DE MULȚI 
ROMÂNI CU 
SCEPTICISM, ȘI 
ROMÂNIA.
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posttransplant

cât de infl uent este workshop-ul pe care îl organizați cu 
jurnaliştii, în fi ecare an, la bruxelles? În special, în ceea 
ce priveşte donarea după “moartea cerebrală” şi după 
“moartea determinată de insufi ciența circulatorie”?
Obiectivul principal al workshop-ului anual este de a oferi 
jurnaliştilor, într-o singură zi, o imagine completă asupra 
donării şi transplantului de organe, cum ar fi  aspecte legate 
de: activitatea unui coordonator de transplant, mărturii ale 
unui pacient cu transplant, donator viu, dar şi ale unei rude 
de donator decedat, rolul esenţial al autorităţilor naţionale 
competente etc. Un alt obiectiv este de a determina jurnaliştii 
să ia în considerare rolul special pe care îl au în creşterea gra-
dului de conştientizare a subiectului în ţările lor. 

sprijiN peNtru eforturile NAțioNAle, diN 
pArteA ue, priN progrAme de fiNANțAre
În ceea ce PriveȘte donarea de la donator În 
moarte cereBrală Şi donarea de la donator 
duPă oPrire cardiacă, mandatul de bază juridică al 
Comisiei Europene este axat pe calitate şi siguranță, asigu-
rându-se că aceste standarde sunt respectate în efectuarea  
procedurilor de transplant. 

pAcieNții muribuNzi suNt trAtAți
ÎN cel mAi buN mod posibil
donările rezultate duPă „moartea cereBrală” 
sau duPă oPrirea cardiacă asigură într-adevăr două 
posibilităţi de donare după deces, diferite state membre abor-

dând distinct această problemă.  Atât 
timp cât se aplică „regula donatorului 
decedat”, probabil publicul larg este 
interesat în special de tratarea în cel 
mai bun mod posibil a pacienţilor mu-
ribunzi, consideraţi donatori de organe 
doar atunci când moartea este inevita-
bilă. În termeni juridici şi de organiza-
re, cele două posibilităţi de donare au 
implicaţii foarte diferite. 

posttransplant
de organe – evaluarea rezultatelor de organe – evaluarea rezultatelor 

transparența şi transplantul

dg sanco, comisia europeană, a organizat 
luna trecută, la bruxelles, workshop-ul 
jurnaliştilor având ca subiect donarea şi 
transplantul de organe. Anual, jurnalişti 
din toată europa participă la un workshop 
dedicat lor, misiunea fiind informarea şi 
stimularea în sens pozitiv a conştiinței 
publice cu privire la subiectul abordat.

interviu realizat de maria vasilescu cu 
hélène le borgne (foto), policy officer, 
comisia europeană - direcția generală 
de sănătate şi consumatori.
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este important rolul mass-media în creşterea ratei de 
donare? ce recomandați jurnaliştilor români pentru a fi 
eficienți în promovarea acestui subiect?
Creşterea conştiinţei publice prin intermediul mass-media este 
unul dintre elementele-cheie necesare pentru a spori accesul şi 
disponibilitatea pentru a avea mai multe organe (a se vedea, de 
asemenea, Planul de Acţiune UE - acțiune prioritară 4). 
Concret, în unele articole, mass-media a sprijinit şi a încura-
jat cititorii în a discuta cu rudele şi cu prietenii despre atitu-
dinea lor faţă de donare. Astfel, dacă o persoană dragă este în 
moarte cerebrală, cunoaşterea atitudinii acesteia faţă de do-
narea organelor înlesneşte decizia familiei în această privinţă. 
De asemenea, mass-media poate contribui cu informaţii fo-
lositoare pentru cunoaşterea diferitelor opţiuni de tratament, 
donarea de rinichi în cazul donatorului viu, de exemplu.

NevoiA de ÎNcredere şi de trANspAreNță 
ÎN AbordAreA subiectului
Prin relatările făcute, jurnaliŞtii asigură 
exPrimarea oPiniilor din perspective diferite, inter-
vievând diferiţi protagonişti din domeniul transplantului: 
autoritatea competentă, coordonatorul de transplant, paci-
entul transplantat, chirurgul de transplant, donatorul viu sau 
ruda donatorului decedat. Atunci când cititorii realizează că 
au statistic mai multe şanse să aibă nevoie de un transplant 
şi, prin urmare, să beneficieze de un transplant de organe, 
aceştia abordează donarea de organe dintr-o altă perspec-
tivă. Transparenţa cu privire la transplantul de organe este 
foarte importantă, deoarece organele provin de la cetățeni. 
Totodată, presa are puterea de a juca un rol negativ. modelul 
european pentru donarea de organe este construit pe un sis-
tem de donări voluntare şi neremunerate. Acest sistem se 
bazează pe încrederea potențialilor donatori.  Prin urmare, 
prin relatarea scandalurilor sau a veştilor proaste într-un 
mod senzaţional, dezechilibrat sau inexact, un jurnalist 
poate submina încrederea publicului în sistem. În acelaşi 
timp, relatările prezentate într-o manieră echilibrată, ex-
plicând aspectele diverse ale problemei, pot contribui la 
construirea încrederii.

conținutul directivelor 2010/53/ue şi 2012/25/ue 
este foarte clar şi se aplică după transpunerea lor în 
legislația națională, determinând practici uniforme la 
nivel european. există câteva probleme sensibile, cum 
ar fi „listele de aşteptare”, „criteriile de alocare”, „le-
gislația privind declarația de moarte cerebrală”, care 
rămân de competență națională. puteți prezenta câteva 
date despre donatori din țările europene, dar şi despre 
intervenții de transplant de succes?
Directivele UE se concentrează pe standardele de calitate şi 
siguranţă referitoare la organele umane destinate transplan-
tului, aşa cum este menţionat în articolul 168 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. 

rezultAte exceleNte 
ÎN româNiA priN dublAreA 
Numărului de doNAtori 
decedAți
de asemenea, Prin crearea 
sau consolidarea autorită-
ţilor naţionale comPetente 
responsabile de calitatea şi de cadrul 
de securitate, Directiva 2010/53/UE 
creează o bază pentru întregul sector 
de transplant. În România, de exemplu, 
Agenţia Naţională de Transplant joacă 
un rol esențial nu numai în aplicarea 
standardelor de calitate și siguranţă 
impuse de legislația UE, dar şi în dez-

Să vorbeşti despre boală sau moarte 
nu este întotdeauna uşor.



ECHITATE

62  www.politicidesanatate.ro

voltarea activităţii de transplant, în 
aplicarea recomandărilor din Planul de 
Acţiune UE, cum ar fi  o prezență cres-
cută de coordonatori in-house în spitale 
(acţiunea prioritară nr. 1 a Planului de 
Acţiune). Aceste eforturi uriaşe, condu-
se în mod activ de către coordonatorul 
naţional Victor Zota, arată deja rezul-
tate excelente: cu 114 donatori decedaţi 
între 1 ianuarie şi 30 octombrie 2013, 
România aproape că și-a dublat numă-
rul de donatori decedați, comparativ 
cu întregul an 2012 (65 de donatori). În 
2012, au avut loc aproximativ 250 de 
proceduri de transplant în România, 
faţă de peste 350 doar în primele 10 luni 
ale anului 2013. 

doNAtori decedAți versus 
doNAtori ÎN viAță
Țările sud-euroPene sunt 
mult mai „sPecializate” În do-
nările Provenite de la dona-
tori decedaţi, în timp ce în ţările 
nordice există programe bine dezvoltate 
privind donarea de la donatori în viaţă.
Criteriile de alocare a unui organ de-
pind și de timpul de conservare pentru 
respectivul tip de organ. Prin urmare, 
distanţa și logistica joacă întotdeauna 
un rol important. 

În ceea ce priveşte planul de 
acțiune 2009-2015, ați putea 
prezenta informații despre 
„evaluarea posttransplant”? Aveți de 
gând să reglementați acest lucru la 
nivelul uniunii europene?
Evaluarea rezultatelor posttransplant 
este una dintre cele zece acţiuni prio-
ritare ale planului de acţiune. Comisia 
Europeană a fi nanţat un proiect, „EFRE-
TOS” (Cadrul European pentru Evalu-

area Transplanturilor de Organe) pentru a îmbunătăţi acest 
subiect la nivelul UE. Rezultatele proiectului sunt acum dis-
ponibile ( http://www.efretos.org/ ) şi ar trebui să fi e puse în 
aplicare la nivel naţional, urmând acest cadru comun, pentru 
o mai bună monitorizare a pacienţilor şi a evaluării rezultate-
lor transplanturilor.
Planul de acţiune privind donarea şi transplantul de organe 
acoperă perioada 2009-2015. Acţiunile descrise în acest plan 
şi punerea în aplicare a legislației UE în acest domeniu vor 
fi  sprijinite în continuare în cadrul Programului de Sănătate 
al UE 2014-2020, în timp ce proiectele în derulare fi nanţate 
prin Programul 2008-2013 de Sănătate, cum ar fi  ACCORD şi 
FOEDUS, se desfăşoară în continuare, respectiv până în 2015 
şi 2016. Statele membre participante, cum ar fi  România, sunt 
încurajate să profi te din plin de aceste proiecte. l

Acest interviu a fost realizat cu sprijinul
Asociaţiei Transplantaţilor din România

comisarul european 
pentru sănătate, 
tonio borg, face o 
declaratie în urma 
unei confesiuni 
a unui pacient 
transplantat. 
fotografi e de la 
al 4-lea workshop 
despre donarea 
şi transplantul 
de organe 
(7 octombrie 
bruxelles).

interviu cu mama 
unui donator de 
organe decedat, 
rtl croatia, in 
timpul celui de-al 
4-lea workshop 
al jurnaliştilor 
despre donarea 
şi transplantul 
de organe 
(7 octombrie, 
bruxelles).
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scandalurilor sau a veştilor proastescandalurilor sau a veştilor proaste

Prin relatarea

româNiA 
AproApe că 
şi-A dublAt 
Numărul de 
doNAtori 
decedAți, 
compArAtiv 
cu ÎNtregul 
AN 2012 (65 de 
doNAtori). ÎN 
2012, Au 
Avut loc 
AproximAtiv 
250 de 
proceduri de 
trANsplANt ÎN 
româNiA, fAță 
de peste 350 
doAr ÎN primele 
10 luNi Ale 
ANului 2013.
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De la aflarea bolii până la transplant

n  dl. Eugen Nicolăescu, ministrul 
sănătăţii; 

n  dl. Cristian Buşoi, preşedintele CNAS; 
n  dl. acad. dr. Ionel Sinescu; 
n  dl. prof. dr. Irinel Popescu; 
n  dna dr. Carmen Orban, manager 

general Institutul Clinic Fundeni; 
n  dl. prof. dr. Dorel Săndesc, responsabil 

naţional pentru identifi carea 
potenţialilor donatori; 

n  dl. dr. Marius Neculoiu, medic urolog, 
senator;

n  preot prof. Vasile Răducă, Patriarhia 
Română; 

n  dr. Carmen Pantiş, medic ATI, 
coordonator de transplant la Oradea; 

dna conf. dr. Ileana Constantinescu;
n  dl. dr. Victor Zota, reprezentant ANT; 
n  dna dr. Eminee Kereszy, medic 

nefrolog;
n  dna dr. Dorina Tacu, medic nefrolog;
n  dna dr. Dana Tomescu, medic ATI;
n  dl. jurist Paul Sima, consilier în 

Ministerul Muncii.

PARTICIPANŢII LA CONFERINŢĂ:

coNferiNță Atr

la conferinţă au ParticiPat 
rePrezentanţi ai sistemului 
instituţional de sănătate, 
legislativ, medical, Bisericesc 
Şi de ProtecȚie socială, care au 
dezbătut tematici distincte ancorate şi 
raportate la viaţa pacientului. De altfel, 
aceasta este şi strategia asociaţiei, ca 
problemele pacientului să fi e analizate 
şi rezolvate într-un astfel de cadru. În 
esenţă, informaţiile s-au referit la:
n  nevoia de reformă a sistemului medical, 

care se afl ă în fază de fi nalizare a 
pachetelor legislative. În acest sens, 
a fost evidenţiat aportul din partea 
asociaţiei, prin propuneri şi soluţii 
în favoarea pacientului. Ministrul 
a punctat faptul că, pentru 2014, 
Programul Naţional de Transplant 
va fi  unul dintre cele trei programe-
etalon „făcute aşa cum trebuie şi cu tot 
ce le trebuie”;

n  importanţa dialogului şi conlucrării 
între instituţiile de sănătate şi 
asociaţie. Cu această ocazie a fost 
semnat un protocol cu CNAS (cu MS a 
fost semnat în iunie a.c.);

n  sprijinul parlamentar pe segmentul activităţii de transplant;
n  dezvoltarea şi diversifi carea activităţii de transplant;
n  afi rmarea poziţiei Bisericii Ortodoxe în favoarea donării de 

organe în scop terapeutic;
n  rolul ANT, al secţiilor de terapie intensivă şi al coordonatorilor 

în realizarea activităţii de transplant şi nevoia de alocare 
de resurse fi nanciare pentru plata personalului implicat în 
anunţarea şi menținerea potenţialului donator;

n  importanţa medicaţiei imunosupresoare şi necesitatea 
formării unei conduite adecvate a pacientului cu transplant;

n  înscrierea pe listele de aşteptare şi selecţia primitorului;
n  contraindicaţii pentru transplant; 
n  protecţia socială a pacientului cu transplant. l

Asociația transplantaților din românia (Atr) a organizat, în data de 8 octombrie a.c., la 
institutul clinic fundeni, conferința națională „transplantul, pacientul în stare posttransplant 
şi viața cotidiană a acestuia”, desfăşurată sub auspiciile ministerului sănătății. Această 
conferință a fost structurată pe trei secțiuni: pretransplant, transplant, posttransplant, 
care au cuprins abordări specifice în ordine cronologică a etapelor pe care le parcurge un 
pacient din momentul depistării bolii şi până în momentul efectuării transplantului. 

gheorghe tache,
preşedinte ATR

Au susținut campania „spune dA! 
susține donarea de organe.”, ediția 
2013 şi conferința „transplantul, 
pacientul în stare post transplant şi viața 
cotidiană a acestuia”: Astellas România 
• Sandoz România • Novartis România 
• Teva România • Polisano • Aquatulip 
• Farmacia Ester (Iaşi) • Farmacia Danifarm 
(Iaşi) • Simpa Trans (Mangalia)

A susținut conferința „transplantul, 
pacientul în stare post  transplant şi viața 
cotidiană a acestuia”: Roche Romania
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provocare sau stigmat?

reacţia lumii În momentul În care am făcut PuBli-
că Înfiinţarea famo a fost cu mult peste aşteptările mele. 
În prima zi de la înfi inţare am primit o donaţie de carte, a doua zi 
un sediu, lumea ne-a scris şi ne-a căutat pe Facebook şi pe site-ul 
asociaţiei, asta pe lângă numeroasele telefoane pe care eu le-am 
primit. A fost mult entuziasm din partea celor ca re ne căutau, ceea 
ce, desigur, mi-a dat mari speranţe. Începând din mai 2012, lunar 
am organizat acţiuni pentru părinţii singuri, pentru copii, iar pe 
lângă aceste acţiuni destinate membrilor FAMO am organizat şi 
acţiuni de caritate prin care am ajutat copiii bolnavi de la Institutul 
Fundeni, copiii defavorizaţi din satul Gogoşari, precum şi mulţi 
părinţi singuri care ne-au cerut ajutorul.

Odată cu începerea acţiunilor ni s-au alăturat şi alte organi-
zaţii şi asociaţii care ne-au devenit partenere de nădejde: conil 
Kindergarten&after school, prin doamna Adela Hanafi  – mana-
ger, care ne-a găzduit gratuit în sediile dumneaei, institutul pentru 
studiul şi tratamentul traumei (ISTT), prin doamna Carmen 
Ragea – psihoterapeut şi vicepreşedinte ISTT, care a oferit membri-
lor FAMO un pachet gratuit constând în şase şedinţe de consiliere 
psihologică, clinici şi spitale private, centre de frumuseţe, agenţii 
de turism şi alte persoane care au oferit gratuităţi sau reduceri sub-
stanţiale la serviciile pe care le ofereau, acum pentru părinţii singuri.

FAMO este o organizaţie deschisă oricui vrea să ni se alăture 
cu un gând bun sau cu o faptă din sufl et, este un grup de sprijin 
pentru toţi cei care traversează starea de a fi  părinte singur, fără să 
promoveze monoparentalitatea. Ne străduim ca prin intermediul 
asociaţiei şi, implicit, al acestui site, www.asociatiafamo.com, să 
fi m un sprijin real pentru cei ce-şi cresc copiii singuri, să oferim gra-

tuit consiliere, informaţii şi susţinere. Dorim 
să promovăm bunăstarea, corectitudinea şi 
găsirea de resurse pentru părinţii singuri, 
astfel încât să găsim o mai mare înţelegere 
în rândul factorilor de decizie, dar şi în al 
acelora care au tendinţa să judece familiile 
monoparentale.

Ce veţi găsi la noi: dorinţa de a vă asculta 
şi de a încerca să vă ajutăm în rezolvarea 
problemelor, susţinere morală, ani de ex-
perienţă în munca cu publicul matur, dar şi 
cu cei mici, persoane califi cate care să ofere 
spijin, dar şi răspunsurile aşteptate, discreţie 
şi respectarea intimităţii, discounturi sem-
nifi cative la diferite servicii, pentru membrii 
asociaţiei, un loc în care sentimentele pot 
fi  exprimate într-un mod deschis, un loc în 
care se poate socializa, în care se pot îm-
părtăşi temeri sau bucurii cu alte persoane, 
afl ate în aceeaşi situaţie.

Încercăm prin ceea ce facem să lucrăm 
şi la mentalităţile din România, la percep-
ţia oamenilor faţă de cei care nu au acelaşi 
traseu în viaţa personală ca ei, şi asta nu 
pentru că au vrut ei să fi e aşa, ci pentru 
că există acel dat implacabil şi acea soartă 
sub care toţi ne naştem şi care acţionează 
pe un plan sau altul. Ar trebui să devenim 

provocare sau stigmat?
Părinte singur –

Beatrice Cioba,
producător TVR 1 – Emisiunea de sănătate “Vreau să fi u sănătos”; preşedinte 
executiv al Asociaţiei Familiilor Monoparentale din România (FAMO)

după şase ani de frământări, disimulări şi neacceptări, în primăvara 
lui 2012 am simțit în sfârşit că mă liniştesc, că îmi accept viața aşa 
cum mi s-a dat spre a fi parcursă şi că, mai mult de atât, sunt capabilă 
să dau înapoi celorlalți, care traversează situații similare cu a mea, 
o parte din ceea ce eu, la rândul meu, am primit… Astfel, pornind de 
la propria-mi condiție, cea de mamă singură, am înființat Asociația 
familiilor monoparentale din românia (fAmo), o organizație non-profit 
care se adresează părinților singuri şi copiilor acestora. Asociația are 
trei membri fondatori: eu, mama mea, prof. mihaela cioba, şi cea mai 
bună prietenă a mamei mele, prof. Alina popescu, mamă singură şi ea.

fAmo este o 
orgANizAție 
deschisă 
oricui vreA să 
Ni se Alăture 
cu uN gâNd 
buN sAu cu 
o fAptă diN 
suflet, este 
uN grup de 
sprijiN peNtru 
toți cei cAre 
trAverseAză 
stAreA de A 
fi păriNte 
siNgur, fără 
să promoveze 
moNo pAreN-
tAlitAteA.
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mai maleabili, mai deschişi către faptul că nu şablonizarea face 
lumea mai interesantă, ci diversitatea ei... că aşa cum fi zic suntem 
diferiţi, şi vieţile noastre sunt diferite. Nu prin asta ar trebui să 
ne distingem unii de alţii… că o persoană are copilul cu sindrom 
Down, că alta are copil cu handicap locomotor sau că îşi creşte 
singură copilul, pentru că nu prin asta noi şi copiii noştri suntem 
mai răi sau mai buni decât alţii, ci prin asta suntem doar atât: altfel.

misiunea famo este rePrezentată de dorinţa Şi in-
tenţia asociaţiei noastre de a deveni din ce În ce 
mai Puternică, astfel încât, în colaborare cu diverse persoane 
şi instituţii publice, să ofere cel mai complet şi mai complex sprijin 
familiilor monoparentale din România.

M-am implicat mult în acest proiect iniţiat anul trecut, astfel că 
îmi face plăcere, desigur, să vă spun şi că în februarie anul acesta 

revista Avantaje mi-a acordat trofeul “Fe-
meia anului 2012”, datorită luptei pentru 
promovarea şi apărarea drepturilor feme-
ilor. M-a mişcat această onoare care mi s-a 
făcut şi sigur m-a şi motivat mult pentru a 
continua pe drumul început.

Pe 16 noiembrie, în parteneriat cu TVR, 
organizăm prima ediţie a Conferinţei Naţi-
onale a Asociaţiei Familiilor Monoparenta-
le din România, un eveniment la care vor 
participa părinţi singuri din toată ţara, 
reprezentanţi din zonele sociale tangente 
cauzei noastre şi invitaţi speciali. Încercăm 
să devenim din ce în ce mai vizibili, avem în 
planurile noastre conturarea şi fi nalizarea 
unui proiect de advocacy pentru părinţii 
singuri și să îmbunătăţim legislaţia, care 
este deosebit de fi ravă în această zonă a 
monoparentalităţii, inclusiv prin promo-
varea dezvoltării parteneriatelor sociale 
la nivel local, a schimbului de experienţe 
pozitive.

Prin accesul la informaţie, asistenţa 
reciprocă în elaborarea unor proiecte 
comune cu alte ong-uri şi companii, 
să devenim un sprijin la nivel naţional 
pentru toate familiile monoparentale 
din românia. l

traseu în viaţa personală ca ei.traseu în viaţa personală ca ei.
oamenilor faţă de cei care nu au acelaşioamenilor faţă de cei care nu au acelaşi

la mentalităţile din România, la percepţiala mentalităţile din România, la percepţia
Încercăm prin ceea ce facem să lucrăm şi

Încercăm să devenim din ce în ce mai vizibili, 
avem în planurile noastre conturarea şi 
fi nalizarea unui proiect de advocacy pentru 
părinţii singuri, vrem ca încetul cu încetul să 
ne sporim rolul în societate, să ajutăm concret 
părinţii singuri, să îmbunătăţim legislaţia.
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Provocările pacientului cu talasemie

La orice vârstă putem afl a că suntem 
purtători de tară talasemică, printr-un 
simplu control de rutină care constă în 
câteva analize de laborator. Statusul de 
purtător sau talasemia minoră nu afectează 
cu nimic sănătatea, durata şi calitatea vieţii.
Ceea ce face diferenţa este momentul 
în care un purtător de tară talasemică 
decide să aibă un copil. Acesta este 
momentul în care partenerul de viaţă 
trebuie să facă investigaţii, deoarece 
într-un cuplu în care ambii parteneri sunt 
identifi caţi cu talasemie minoră, copilul 
poate moşteni defectul genic de la ambii 
părinţi şi, astfel, există posibilitatea să 
dezvolte o formă severă a bolii – tala-
semia majoră sau anemia cooley.

Talasemia majoră reprezintă o boală 
genetică şi se manifestă printr-o anemie 
extrem de severă. Boala debutează 
în primele luni de viaţă, tratamentul 
având la bază transfuziile regulate şi 
terapia chelatoare susţinută. Transfuziile 
periodice de sânge, la un interval de 2-6 
săptămâni, menţin nivelul hemoglobinei 
mai aproape de valorile normale şi 
reduc riscurile de anemie cronică – 
tulburări de creştere, deformări osoase, 
creşterea splinei/fi catului, tahicardie.
În urma acestor transfuzii însă, se 
acumulează în corp cantităţi mari de fi er 
care formează importante depozite în fi cat, 
splină, inimă, pancreas, splină, cord, ţesut 
cutanat şi glande endocrine, toxicitatea 

acestuia generând multiple insufi cienţe 
de organ. Astfel, pacienţii cu talasemie 
majoră pot prezenta şi alte afecţiuni 
asociate: boli cardiace, hepatice, diabet 
zaharat insulinodependent, osteoporoză 
(complicaţie frecventă), infertilitate.
Pentru a elimina depozitele mari de fi er, 
bolnavii cu talasemie majoră trebuie să 
urmeze  zilnic un tratament chelator de 
fi er, sub forma unor injecţii lente, subcu-
tanate sau administrat pe cale orală.
Transfuziile de sânge şi tratamentul 
chelator de fi er se fac pe toată du-
rata vieţii. Doar transplantul de măduvă 
osoasă de la un donator compatibil 
poate asigura o vindecare completă şi 
defi nitivă pentru talasemia majoră.

tAlAsemiA mAjoră: ANemie ereditAră severă

cu ocazia celui de-al v-lea WorK-
shoP naţional de talasemie, 
organizat la sinaia, Pe data de 
12 octomBrie 2013, am putut observa 
progresele, nivelul de cunoştinţe din ce în ce 
mai crescut al pacienţilor şi legătura strânsă 
dintre pacienţi-părinţi-doctori. Deja putem 
vorbi despre pacienţi informaţi, care au idee 
despre boala lor, ştiu ce trebuie să facă, cum 
să se trateze şi cum să explice medicului ne-
voile lor”, a adăugat Radu Costin Gănescu.

În cadrul workshop-ului au luat cuvântul 
dr. florentina vlădăreanu, Institutul Naţional de Hematologie 
Transfuzională, duru malyali, Federaţia Internaţională de Talasemie, 
dr. claudiu onogea, medic specialist medicină internă, dr. Alice 
Albu, medic specialist endocrinologie, dr. camelia teleianu, medic 
primar cardiologie, dr. daniela maria voicu, Institutul Naţional 
de Hematologie Transfuzională, dr. adriana diaconu, cosmina 
feşteu, Centrul NoRo, andrei dan, preşedinte Asociaţia Româ-
nă de Hemofi lie, dr. adelina nicoleta sucea, psiholog practicant 
terapia integrativă.

Pacientul talasemic necesită periodic evaluare complexă 
multidisciplinară.

*Duru Malyali, Federaţia Internaţională de Talasemie, a subliniat, 
în cadrul workshop-ului, importanţa echipelor medicale multidis-
ciplinare, care să fi e bine organizate şi care să colaboreze în tratarea 
pacienţilor cu talasemie – medici specializaţi în cardiologie, en-
docrinologie, ortopedie, genetică, gastroenterologie, ginecologie, 
oftalmologie, chirurgie şi, nu în ultimul rând, psihologi. De aseme-
nea, el a precizat cât de necesară este reorganizarea sistemului de 
transfuzie şi înfi inţarea unei bănci naţionale de sânge în România.

În ciuda unui regim de viaţă special, bolnavii cu talasemie majoră 
pot avea o viaţă relativ normală, se pot integra social, pot avea o 
carieră şi îşi pot întemeia o familie. l raluca boboc

“Ne-am înfi inţat ca Asociaţie a Persoanelor cu Talasemie Majoră (APTM) în anul 2005, iar primul 
lucru pe care am vrut să-l facem a fost să luăm legătura cu pacienţii şi cu doctorii, care se ocupă de 
această patologie, şi să-i punem în strânsă colaborare. O dată pe an, ne întâlnim (pacienţi, părinţi 
şi specialişti) pentru a dezbate toate problemele patologiei – ce înseamnă boala, tratament, moni-
torizare, complicaţii şi alte probleme sociale, probleme de integrare.”
radu costin gănescu, preşedintele aPtm.



n ��DetecteazĂ� tumorile și metastazele 
cu activitate metabolică înaltă în faza timpurie 
și elimină procedurile invazive

n  �ÎmbunĂtĂȚeȘte� managementul bolii 
și eficiența în timp a terapiei

n   Permite  diagnosticarea precoce a recidivelor

n   reduce  costurile totale de investigații 
și tratament

PET/CT
Medicină nucleară

Tomografie computerizată 
cu emisie de pozitroni

TRADIțIE INTERNAțIONALĂ, INOvAțIE ȘI ExPERIENțĂ 
DE PESTE 25 DE ANI ÎN DIAgNOSTICAREA ȘI TRATAREA CANCERULUI




