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Ministerul Sănătății din Republica Mol-
dova a inițiat o campanie mediatică de 
promovare a reformelor în sistemul de 
sănătate, care se întemeiază pe o evaluare 
a sistemului public de sănătate realizată 
cu sprijinul unor instituții internaționale. 
Potrivit ministrului Sănătății, Ruxan-
da Glavan, prioritățile de dezvoltare a 
sistemului de sănătate sunt serviciile de 
medicină primară, accesul la medica-
mente compensate și gratuite și serviciile 
medicale de calitate în spitale. 

Obiectivul principal al acțiunilor medi-
atice din Republica Moldova este accesul 
echitabil al populației la serviciile medi-
cale în sistemul public de sănătate, asigu-
rarea tratamentelor necesare de calitate și 
la timp și, implicit, îmbunătățirea stării de 
sănătate a cetățenilor Republicii Moldova. 
„O nouă prioritate pentru minister este 

aceea de a comunica eficient despre toate 
măsurile întreprinse în acest sistem. Pe 
parcursul audienţelor pe care le-am avut 
în teritoriu, am înţeles că oamenii nu 
sunt suficient informaţi despre drepturile 
lor, cum să beneficieze de medicamen-
te compensate. Vom avea campanii de 
comunicare pentru cetăţeni: să renunţe la 
automedicaţie, să promoveze un mod să-
nătos de viaţă, să nu facă abuz de produse 
nesănătoase“, a afirmat Ruxanda Glavan. 
Campania de informare a populaţiei in-
clude spoturi informative pe posturile TV 
şi radio despre serviciile medicale de care 
poate beneficia populaţia şi modul în care 
e necesară interacţiunea lor. 

Campanie de comunicare
Campania a fost realizată și implemen-
tată de Centrul Strategii și Politici de 
Sănătate, condus de dr. Inga Pasecinic. 
„Sistemul de sănătate este un sistem mult 
prea important și sensibil pentru socie-
tatea Republicii Moldova. O reformă de 
asemenea anvergură nu poate porni fără 

voinţă politică şi suport. O reformă nu are 
loc nici peste noapte, nici peste un an. De 
multe ori, eșecul unei măsuri care vizează 
o schimbare în bine este rezultatul unei 
comunicări ineficiente. Nu putem face 
anumite schimbări dacă nu le analizăm 
bine și nu le comunicăm cetățenilor. 
Pentru ca populația să beneficieze de pe 
urma măsurilor întreprinse de Ministerul 
Sănătății în scopul facilitării accesului 
populației la servicii medicale și farmace-
utice de calitate, este necesar ca ele să fie 
cunoscute de către toți actorii din sistem“, 
a afirmat Inga Pasecinic, președinte CSPS.

Echipa română care a realizat strategia 
pentru creșterea gradului de educare a 
populației în domeniul sănătății a fost 
formată din Maria Vasilescu, publisher 
revista Politici de Sănătate, și Mihaela 
Tănase, consilier al președintelui CASMB.

„Am văzut în ultimii ani multe schim-
bări în bine în sistemul de sănătate din 
Republica Moldova. Ministerul Sănătății 
comunică bine acțiunile pe care le are 
în vedere – știm că populația este destul 
de rezistentă la schimbare, la nou, iar o 
comunicare corectă și continuă poate 
asigura transmiterea mesajului clar către 
populație, dar și către profesioniștii din 
Sănătate, înțelegerea acestuia și im-
plementarea cu succes a măsurilor de 
reformă. Avem exemple în România de 
cel puțin două proiecte strategice pentru 
populație, în domeniul Sănătății, care au 
eșuat din cauza deficiențelor de comuni-
care. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății 
din Republica Moldova a luat măsuri de 
creștere a accesului populației la medi-
camente compensate și gratuite, ceea ce 
situează această țară pe un loc fruntaș, 
chiar și comparativ cu sisteme de sănătate 
dezvoltate. Și, nu în ultimul rând, observ 
în Republica Moldova o dorință reală de 
reformă a sistemului, profesioniști bine 
pregătiți în domeniul politicilor publice, 
manageri de spitale responsabili și medici 
de familie dăruiți pacienților lor“, a decla-
rat Maria Vasilescu în cadrul conferinței 
de presă ce a lansat această campanie a 
Ministerului Sănătății. 

Prioritățile reformei
Protecția sănătății publice, accesul la 
medicamente și serviciile medicale 
de calitate sunt prioritățile Ministeru-
lui Sănătății din Republica Moldova. 
Reforma demarată în 2017 va dura şapte 
ani. Potrivit Ruxandei Glavan, medicul 

Liliana Iașan, VICEMINISTRUL SĂNĂTĂȚII,  
REPUBLICA MOLDOVA

Inga Pasecinic, PREȘEDINTE AL CENTRULUI 
STRATEGII ȘI POLITICI DE SĂNĂTATE (CSPS)
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de familie este o verigă esențială într-un 
sistem de sănătate eficient și performant, 
iar asigurarea accesului la medicamen-
te compensate și gratuite garantează 
îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației. Extinderea listei de medi-
camente compensate și gratuite, care a 
început în 2016, va continua și în 2017. 

„Începînd cu 1 octombrie 2016, a fost 
extinsă Lista medicamentelor compensa-
te din fondurile asigurării obligatorii de 
asistență medicală. Ast-
fel, populația benefici-
ază de o listă extinsă de 
medicamente compen-
sate, care constituie 140 
de Denumiri Comune 
Internaționale (cu 65 
DCI mai multe). De ase-
menea, din luna ianuarie 
2017, toți pacienții cu 
hepatită C din Republica 
Moldova au inițiat trata-
mentul fără interferon. 
În condițiile în care, în 
cele mai dezvoltate țări 
din Europa, pacienții 
cu hepatita C benefici-
ază de acest tratament 
inovator doar în stadii 
avansate de boală, în 
Republica Moldova tra-
tamentul este oferit tu-
turor pacienților cu hepatita C, indiferent 
de gradul de fibroză“, a declarat ministrul 
Ruxanda Glavan. 

Alte măsuri luate în acest domeniu 
sunt: extinderea, până la 18 ani, a vârstei 
la care copiii beneficiază de medicamen-
te gratuite, simplificarea procedurii de 
obținere a preparatelor medicamentoase 

pentru pacienții cu maladii oftalmologice 
și neurologice, majorarea duratei pentru 
care se prescriu pe un formular de rețetă 
medicamentele compensate de la două 
luni la trei luni etc. 

Pentru anul 2017, Ministerul Sănătății 
planifică îmbunătățirea mecanismelor de 
includere a medicamentelor în lista celor 
compensate, implementarea proceduri-
lor de negociere a prețurilor și stabilirea 
plafonării costurilor la medicamentele 

compensate, ceea ce 
va permite extinderea 
listei medicamentelor 
compensate și asigura-
rea unui acces mai bun 
al populației la medica-
mentele esențiale. De 
asemenea, Ministerul 
Sănătății va promova în 
continuare includerea 
pentru compensare a 
dispozitivelor medicale.

11 spitale regionale
În privința serviciilor 
medicale de calitate, 
spitalele vor fi dotate cu 
echipamente moderne 
de diagnosticare și tra-
tament. „În zona Nord 
a Republicii urmează 
să construim un Spital 

Central care va fi, de fapt, unul terţiar, o 
copie a Spitalului Clinic Republican din 
Chişinău. Ne vom concentra pe 11 spitale 
regionale, iar lângă fiecare spital regional 
vor exista două-trei spitale locale, cu câte 
100 de paturi, care vor oferi mai mult ser-
vicii de îngrijire şi reabilitare“, a anunțat 
Ruxanda Glavan. 

„Vom avea campanii de 
comunicare pentru cetăţeni: 
să renunţe la automedicaţie, 
să promoveze un mod sănătos 
de viaţă, să nu facă abuz de 
produse nesănătoase.“
Ruxanda Glavan, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

„Ministerul Sănătăţii din 
Republica Moldova a luat 
măsuri de creștere a accesului 
populaţiei la medicamente 
compensate și gratuite.“
Maria Vasilescu, PUBLISHER AL 
REVISTEI POLITICI DE SĂNĂTATE
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Care sunt în acest moment prioritățile 
din Sănătate?

Prioritățile din Sănătate sunt prioritățile 
considerate de români importante și care 
au primit un vot în 11 decembrie 2016, 
prezentate în programul de guvernare. 
Vorbim de o creștere a finanțării sistemului 
de sănătate care începe din acest an, dorită 
de noi toți, și care va fi direcționată atât 
către o creștere a veniturilor personalu-
lui medical, cât și către o îmbunătățire a 
condițiilor de infrastructură sanitară și a 
asigurării unor servicii medicale de calitate 
și de acces la tratamente și medicamente.

Din perspectiva poziției pe care 
o ocupați, de președinte al Comisiei 
pentru Sănătate și Familie din Camera 

Deputaților, care sunt obiectivele și 
planurile dumneavoastră?

Obiectivele pentru mandatul care toc-
mai începe sunt de a oferi, împreună cu 
colegii mei din Comisia pentru Sănătate 
și Familie din Camera Deputaților, împre-
ună cu colegii mei din Partidul Social De-
mocrat, crearea cadrului legislativ pentru 
a pune în practică programul de guverna-
re. Consider că avem nevoie de creșterea 
încrederii în sistemul de sănătate 
românesc, atât din partea pacienților, cât 
și din partea profesioniștilor din sistem. 
Lucrurile bune trebuie să continue, tre-
buie să continuăm să „reparăm“ anumite 
derapaje care vin din trecut, așa cum au 
fost cele de salarizare, și să construim 
împreună un nou „Cod al Sănătății“. 
Legea Sănătății a împlinit 11 ani și, așa 
cum a declarat și președintele Camerei 
Deputaților, domnul Liviu Dragnea, avem 
nevoie de un cadru care să cuprindă cât 

pentru Sănătate, 

în 2020

Politici  
de Sănătate | POLITICI ROMÂNEȘTI

 INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. CORNELIU FLORIN 
BUICU, PREȘEDINTE COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI 
FAMILIE DIN CAMERA DEPUTAȚILOR

„VREAU SĂ AJUNGEM LA FINALUL ACESTUI MANDAT LA DEZIDERATUL 
SOLICITAT DE PROFESIONIȘTII DIN SĂNĂTATE, DE ASOCIAȚIILE DE PACIENȚI, 
DE ALOCARE ÎN 2020 A UNUI PROCENT DE 6,4% PENTRU SĂNĂTATE. 
ACEASTĂ MĂSURĂ ARATĂ CĂ SĂNĂTATEA A DEVENIT O PRIORITATE 
ASUMATĂ, NU NUMAI DECLARATĂ A GUVERNANȚILOR.“ de Roxana Maticiuc

6,4%

mai multe din norme, alături de legile 
din Sănătate, într-un singur cod.

De asemenea, în perioada acestui 
mandat îmi doresc să reușim să creăm 
cadrul, așa cum am promis în campa-
nia electorală, de reglementare pentru 
asigurarea continuității vaccinurilor prin 
Legea vaccinării, pentru reglementarea 
suplimentelor alimentare etc.

Care sunt marile proiecte spre care 
vor fi direcționați banii din Sănătate?

Banii din Sănătate, ca termen generic, 
înseamnă pe de o parte sumele colectate 
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de Fondul Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate, iar pe de altă parte, 
bugetul alocat Ministerului Sănătății, 
dar și sumele provenite de la autoritățile 
publice locale, bani europeni sau bani 
utilizați pentru infrastructura din să-
nătate proveniți de la Banca Mondială, 
sau de la Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. De aseme-
nea, începând cu acest an va fi înființat 
Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții 
(FSDI), din care în următorii ani sunt pre-
văzute investiții și în sănătate, și vorbim 

aici despre spitalul republican și despre 
spitalele regionale.

Conform Legii Bugetului de Stat 
pentru anul 2017, Casa Națională de Asi-
gurări de Sănătate va avea un buget cu 
+10,4% mai mare față de anul precedent, 
însemnând un plus de 2,7 miliarde lei.

Acești bani vor acoperi creșterile 
salariale din Sănătate prevăzute de Legea 
250/2016 provenite din transferuri de 
la bugetul de stat, creșterea sumelor 
alocate pentru medicamentele utilizate 
în programele cu scop curativ(+24%), 

creșterea sumelor pentru îngrijiri la 
domiciliu (+14,4%), centre medicale 
multifuncționale (+14,4%), asistență 
clinică de specialitate (+13,2%), asistență 
primară de specialitate (+8,3%), servicii 
paraclinice (+9,3%) și servicii stomatologi-
ce (+5,9%).

Tot din FNUASS, urmează a se încheia 
contracte cost-volum pentru ariile terape-
utice oncologie și hepatite, sumă cu care 
CNAS este acreditată să încheie contracte 
în limita creditelor de angajament  de 3,09 
miliarde de lei.
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Vorbim despre îndeplinirea progra-
mului de guvernare care prevede pe 
de-o parte creșterea veniturilor perso-
nalului medical, simțită în buzunare de 
angajații din sănătate începând cu acest 
an, renunțarea la comisiile care aprobau 
tratamentele medicale din cadrul caselor 
de asigurări, permițând accesul imediat 
al pacientului la tratament, și includerea 
în acest an a asigurării unui medicament 
compensat 100% pentru fiecare boală.

Banii prevăzuți în bugetul Ministerului 
Sănătății vor asigura, de asemenea, aco-
perirea creșterilor salariale prevăzute de 
Legea 250/2016, pentru personalul plătit 
din transferuri de la Ministerul Sănătății, 
asigurarea unui buget de peste 700 de 

milioane de lei pentru vaccinuri, dotarea 
fiecărui spital județean care nu are un 
echipament Computer Tomograf.

Din Fondul Social de Dezvoltare și 
Investiții sunt preconizate pentru perioa-
da celor patru ani investiții în infrastruc-
tura de sănătate de 3,5 miliarde euro către 
Spitalul Republican din Capitală și către 
opt spitale regionale.

Pacienții români au nevoie de trata-
mente inovative, dar ei se plâng inclusiv 
de faptul că nu au acces la unele medi-
camente de bază. Care ar fi soluția pe 
termen lung, în acest caz?

Prima măsură, de asigurare a accesului, 
a fost luată prin renunțarea la comisiile 
care „aprobau“ tratamentele. Prin această 
măsură, medicul curant are posibilitatea 
să prescrie pacientului tratamentul de 
care acesta are nevoie.

O altă motivație a lipsei medicamen-
telor din România este reglementarea 
prețului și, drept consecință, comerțul 
intracomunitar, cunoscut ca „export para-
lel“. Pe termen scurt, trebuie găsită soluția 
pentru limitarea acestui „export paralel“ 
doar pentru cantitățile de medicamente 

suplimentare nevoii de serviciu public. 
Asta se poate face fie prin interzicerea 
pe o anumită perioadă a acestui export, 
pentru un timp bine definit, așa cum fac 
și alte țări europene, fie prin introducerea 
avizării acestui „export“ la deținătorul de 
Autorizație de Punere pe Piață (APP), care 
este obligat să asigure prin „obligația de 
serviciu public“ cantitățile necesare de 
medicamente pentru România.

Pe termene mediu și lung, așa cum am 
mai declarat, consider că principiile de 
stabilire a prețului la medicamente trebuie 
să fie incluse la nivel de lege, de asemenea 
principiile de decontare a medicamentelor. 
Părerea mea este că trebuie să vorbim de 
decontarea unui serviciu farmaceutic și nu 

de decontarea unor medicamente, de un 
serviciu de distribuție și nu de decontarea 
unor marje de preț ale medicamentelor. 
Aceste lucruri sunt necesare tocmai pentru 
a asigura predictibilitate și transparență 
acestei piețe. De asemenea, am constatat 
că România poate să aibă buget multia-
nual, când guvernul a aprobat alocarea 
sumei de 1,6 miliarde de euro pentru patru 
fregate, dar am constatat că nu am putut 
avea buget multianual pentru asigurarea de 
vaccinuri pentru populație, și asta trebuie 
să fie reglementată.

Reprezentanții industriei farma 
din România cer predictibilitate și 
transparență legislativă. Au vreo șansă 
ca prevederile legislative, diferitele 
modalități de calcul, ordine de ministru 
etc. să nu se mai schimbe brusc, într-o 
manieră esențială?

Asta ne dorim și noi. Fără predictibili-
tate și transparență, de ambele părți, nu 
se pot realiza dezideratele. Asigurarea 
celui mai bun tratament, atunci când pa-
cientul are nevoie, la cel mai bun preț, cu 
asigurarea continuității acelui tratament 
este dezideratul oricărui sistem de sănă-

tate. La acest deziderat se poate ajunge 
prin dialog constructiv între autorități și 
industrie, cu participarea organizațiilor 
de pacienți și cele ale profesioniștilor din 
sistem, pentru asigurarea unui sistem 
win-win. Îndrăznesc să cred că vom 
ajunge să îndeplinim acest deziderat în 
perioada acestui mandat.

Care sunt marile probleme din 
Sănătate și care sunt cauzele acestor 
probleme?

Spuneam la început că lipsa încrederii 
este una dintre problemele sistemului de 
sănătate. A pacienților, a profesioniștilor, 
a furnizorilor și chiar a industriei. Cauza 
este determinată atât de subfinanțarea 
sistemului de sănătate românesc, com-
parativ cu finanțarea procentuală din 
PIB a sănătății de către alte sisteme de 
sănătate europene, dar este și rezultatul 
unor campanii în care am văzut mul-
te și mult timp doar „nerealizările“ și 
„nemulțumirile“ din sistemul de sănătate. 
Acestea, prezentate pe bună dreptate, nu 
fac ratingul făcut de „realizările“ sistemu-
lui de sănătate. 

Măsurile din programul de guvernare 
vor determina o creștere graduală a sume-
lor alocate către sănătate astfel încât, de 
la 4-4,5% din PIB alocat Sănătății acum, 
să ajungem la finalul acestui mandat la 
dezideratul solicitat de profesioniștii din 
Sănătate, de asociațiile de pacienți, de 
alocare în 2020 a unui procent de 6,4% 
pentru Sănătate. Această măsură arată că 
Sănătatea a devenit o prioritate asumată, 
nu numai declarată, a guvernanților. Și 
această creștere trebuie să meargă spre 
creșterea veniturilor personalului medi-
cal, pentru că îngrijirile pentru sănătate 
nu se pot face fără resursa umană, să 
meargă spre asigurarea unor condiții de 
infrastructură decente, a unor dotări 
necesare și spre tratamentele de care 
pacienții au nevoie. Îndrăznesc să cred că 
prin toate aceste măsuri vom reuși să de-
terminăm creșterea încrederii pacienților 
și a profesioniștilor în sistemul de sănăta-
te românesc. 

„LIPSA  ÎNCREDERII ESTE UNA DINTRE 
PROBLEMELE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE,  

ALE PACIENȚILOR, ALE PROFESIONIȘTILOR,  
ALE FURNIZORILOR ȘI CHIAR  

ALE INDUSTRIEI.“
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Sunt priorități care prevăd utilizarea lim-
bii materne în Sănătate și care sunt specifice 
comunităților minoritare, dar marea majoritate 
se referă la niște probleme care sunt de interes 
general și cu aplicare la nivelul întregii societăți. 
Am încercat să le grupăm în felul următor:
 prioritățile privind 

pacienții, și aici mă refer la:
 necesitatea urgentă de a debi-

rocratiza relația pacient-medic;
 o clarificare privind competențele 

când te duci la medicul de familie, ca 
să evităm acele situații care de multe 
ori nu sunt argumentate de decizii profesio-
nale și ești plimbat în stânga și-n dreapta;
 accesul la servicii, la continuarea activităților 

de prevenție, respectiv screening, care ar trebui 
generalizate cât mai repede la nivelul întregii 
țări, evitându-se sincopele privind vaccinări-
le, screeningul, iar lista este foarte lungă. 
 priorități legate de oprirea unor demer-

suri care au fost începute în anii precedenți:
 continuarea informatizării sistemului;
 continuarea procesului de descentralizare, 

inclusiv la nivelul deciziilor. Chiar dacă a fost 
început în anul 2010, după 6 ani, și o spun în 
cunoștință de cauză în calitate de fost vicepri-
mar al municipiului Cluj-Napoca, rezultatele se 
văd, dar în același timp, în continuare, la nivel 
decizional, acest transfer nu s-a făcut. Deci în 
continuare există această interdependență cu 
Ministerul Sănătății când se pune problema 
pe cine poți angaja, când poți angaja, când tre-
buie să-ți avizezi nu știu ce stat de funcții. 
 continuarea investițiilor majore în această 

infrastructură, atât de stat, respectiv rezolva-
rea problemelor legate de cooperarea, comple-
mentaritatea sistemului stat-privat, respectiv 
continuarea sau începerea discuțiilor privind 
finanțarea sistemului, atât la nivel de stat, cât și 
cea facultativă, sau  reglementările care se impun 
în acest domeniu privind finanțatorii privați. 

Cine este Laszlo Attila?
Eu am terminat în ‘90. Cred că sunt 

penultima  generație care a făcut Facultatea 
de Pediatrie. Cu toate acestea, sunt prima 
generație de foști absolvenți de pediatrie cu 
diplomă de generalist, cu rezidențiatul făcut 
în străinătate, cu un ordin al ministrului de la 

vremea respectivă, cu toată nebunia din anii 
‘90. Nu erau semnate acordurile dintre cele 
două țări, nu se recunoșteau diplomele, a fost 
foarte mult de muncă, și totuși a venit momentul 
când am renunțat. Am intrat în sfera privată și 
am lucrat într-un domeniu apropiat. Practic, 
prin implicarea mea în domeniul administrativ 
am devenit consilier, după aceea viceprimar 
al Clujului, ulterior senator, iar acum sunt în 
fața dumneavoastră la al doilea mandat și în 
această postură. Pot să vă spun că de fiecare 

dată am încercat să găsesc soluții și de fiecare 
dată, prin eforturile pe care le-am depus, am 
reușit. Practic, la Cluj am reinventat dialogul 
la nivelul Consiliului, după o perioadă destul 
de frustrantă, și am rezolvat această relație 
între instituții, iar rezultatele s-au văzut. Asta 
îmi doresc să obțin și din această postură.  

Între cine și cine există 
acum o lipsă de dialog?

Nu vă ascund faptul că nu m-aș fi gândit 
că vreodată vom ajunge la lipsa dialogului 
interinstituțional între diferiții actori ai acestui 
domeniu. Am moștenit, practic, o situație extrem 
de necomunicată la timp. Pur și simplu, nici 
factorii implicați, și aici mă refer la pacienți, 
corpul profesional sau chiar și la alte instituții, 
nu înțeleg care sunt competențele, rolul 
diferiților actori din această ecuație. De multe 
ori, ni se solicită să intervenim în probleme 
care nu intră în atribuțiile noastre, adică 
în procesul legislativ, dar de multe ori ni se 
solicită să intervenim în probleme care necesită 
corecții la nivel guvernamental, hotărâri ale 
Guvernului, hotărâri ale ministrului, hotărâri 
ale directorului CNAS. Și, atunci, asta încercăm 
să comunicăm și să clarificăm prima dată. 

Care sunt planurile dumneavoastră din 
punctul de vedere al funcției pe care o ocupați 
acum în Comisia pentru Sănătate Publică?

Eu nu sunt atât de optimist cum este 
domnul ministru, de altfel, dar sper să avem 
câteva probleme rezolvate. Să avem, pe de o 
parte, un sistem predictibil cu competențele 
clarificate, cu metodele de control funcționale 
și cu o finanțare predictibilă aferentă actului 
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medical, nemaivorbind de accesul pacienților 
care necesită îmbunătățiri. În calitate de 
președinte al Comisiei, sper să avem o nouă 
Lege a Sănătății. Nu sunt atât de optimist, 
cunoscând demersurile procesului legislativ, 
dar, foarte probabil, de la nivelul Ministerului 
vom avea spre sfârșitul anului o nouă formă. 
Sunt foarte multe capitole care trebuie dezbătute 
și de asta sunt puțin pesimist. Niciodată nu 
am crezut în succesul acelor măsuri care sunt 
impuse și neacceptate de cei asupra cărora 
își fac efectul. Deci, foarte probabil, aici vor 
fi procese de negociere destul de interesante. 
Gândiți-vă la furnizorii de servicii, la furnizorii 
de materiale, la finanțatori, la rezidențiat. 
Sper ca până la sfârșitul mandatului să avem 
o lege care clarifică statutul medicului, 
și să avem curajul să reglementăm sau 
să aducem îmbunătățiri legii drepturilor 
pacientului. Iar ceea ce ține de partea 
de învățământ, sper să avem o reformă a 
sistemului de formare a rezidențiatului. 

Pentru că vorbeați de pacienți, 
mulți dintre ei se plâng că nu au acces 
la tratamente inovative, uneori nici la 
cele de bază. În ce direcție va merge această 
problemă a prețului la medicamente?

Sper să avem o piață unde să existe 15.000 -  
16.000 de produse, mai devreme sau mai târziu. 
Cred că se impun, pe de o parte, niște măsuri 
urgente și stabile privind accesul produselor 
pe piață, pentru ca ele să intre într-un sistem 
sau să își facă efectul unei concurențe reale, 
corecte și oneste pe piață. La ora actuală, din 
păcate, sunt multe domenii unde aș putea 
spune că unele produse au ajuns într-o situație 
dominantă pe piața specifică și nu cred că 
este chiar sănătoasă o astfel de atitudine. 

Pe de altă parte, industria farma are 
nevoie de predictibilitate, pentru că în acest 
domeniu planurile se fac pentru șapte-opt 
ani. Totuși, în România se schimbă lucrurile 
în decursul unui an. Ce ne puteți spune?

Eu, născându-mă în anul 1964, am prins 
perioada cincinală, după anul 2007 am intrat 
într-o structură unde ciclul este de șapte ani. Cred 
că trebuie să avem capacitatea de a intra într-un 
ciclu de proiectare de șapte ani, nu mi se pare 
normal să modificăm regulile de joc în timpul 
jocului, după simpatiile unuia sau altuia, ci pur și 
simplu trebuie să ajungem la o strângere de mână 
la nivel politic, negociată, chiar elaborată cu cei 
care trebuie să o pună în aplicare. Aș începe cu 

pacienții, aș continua cu medicii, cu instituțiile 
de învățământ, inclusiv cu producătorii, 
distribuitorii de aparatură sau de medicamente.

S-a aprobat bugetul pentru Sănătate. 
Care este o primă opinie pe care o aveți?

Nu știu cu ce să încep. Vă spun acest lucru 
pentru că acest buget practic va acoperi creșterile 
salariale asumate din sistemul public. Mai tre-
buie parcurse câteva etape la nivelul Guvernului, 
la nivelul Casei Naționale de Asigurări, pentru a 
găsi soluții pentru onorarea acelor angajamente, 
precum obligativitatea creșterii salariului minim pe 
economie. De exemplu, la medicii de familie, buge-
tul lor este rostogolit de patru sau cinci ani, iar acel 
buget practic ia ca bază de calcul un salariu minim 

brut de 640 și ceva de lei. Acum căutăm modali-
tatea prin care să își poată onora față de angajați 
aceste obligații, iar lista este destul de lungă. Eu 
văd diferențe relativ mari între atitudinea față de 
sfera de stat și sfera privată, iar acestea ar trebui 
echilibrate. Practic, din anul 2010, în învățământ 
vedeți unde am ajuns: banii se duc după copii și aș 
prefera ca și în acest sistem, mă refer la sistemul 
de sănătate, banii să se ducă după pacient și să 
lăsăm pacientul să-și aleagă, în funcție de deci-
ziile profesionale, fundamentate și obiectivizate, 
să se ia decizia corectă pentru pacient. Pe de altă 
parte, foarte probabil, nu vă ascund acest lucru, în 
anumite domenii eu prevăd necesitatea de a începe 
unele proiecte-pilot privind introducerea sistemu-
lui dual de finanțare. Dacă ai rezolvat problemele 
pacientului, atunci să fii recompensat, respectiv 
să clarificăm ce se întâmplă dacă l-ai trimis mai 
departe. Practic, propun o salarizare, respectiv o 
finanțare luând în considerare și beneficiile pacien-
tului din intervenția respectivă. Vor fi foarte multe 
astfel de discuții, dar cred că va trebui să abor-
dăm și din acest aspect sistemul de finanțare. 
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Cancerul este a doua cauză a mortalităţii premature în 
regiune, de aceea continuăm să ne concentrăm eforturile 
pentru identificarea soluţiilor la aceste nevoi medicale, prin 
descoperirea medicamentelor inovatoare pentru acele boli 
oncologice ale căror opţiuni de tratament sunt încă limitate. 
Astfel, în domeniul oncologiei, atenţia noastră este îndreptată 
asupra acelor tipuri de cancer despre care avem cunoştinţe 
avansate cu privire la mecanismele bolii şi nevoile pacienţilor 
sunt dintre cele mai mari, fiind în măsură să putem genera un 
impact semnificativ. Dovada acestui succes a putut fi văzută 
la începutul anului 2016, când am reuşit să oferim pacienţilor 
cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, post-
chimioterapie, acces la o nouă opţiune de tratament de care nu 
beneficiau până în acel moment. În 2017, acelaşi tratament va fi 
deopotrivă disponibil şi pentru pacienţii la care chimioterapia nu 
este încă indicată din punct de vedere clinic. Credem că accesul 
îmbunătăţit la tratament contribuie la schimbarea perspectivei 
pacienţilor asupra semnificaţiei unui diagnostic de cancer, de la 
o sentinţă la moarte la oportunitatea de a trăi mai mult.

Credo-ul companiei Janssen pune pacientul în centrul a 
tot ceea ce facem şi acesta este unul dintre motivele datorită 

Parteneriatele 
PUBLIC- 
PRIVATE  
POT CONTRIBUI LA TRANSFORMAREA  
SĂNĂTĂȚII ÎNTR-O PRIORITATE

JANSSEN, COMPANIE FARMACEUTICĂ MEMBRĂ 
A JOHNSON & JOHNSON, SE IMPLICĂ ÎN 
FACILITAREA ACCESULUI PACIENȚILOR ROMÂNI 
LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE ȘI LA OPȚIUNI 
TERAPEUTICE INOVATOARE. NE CONCENTRĂM 
ASUPRA CONSTRUIRII UNOR PARTENERIATE 
PE TERMEN LUNG CU TOȚI FACTORII-CHEIE, 
PRECUM ASOCIAȚIILE DE PACIENȚI ȘI 
AUTORITĂȚILE COMPETENTE, PENTRU A EXTINDE 
ACCESUL LA TERAPIILE DE NOUĂ GENERAȚIE ÎN 
DOMENIUL NEUROȘTIINȚELOR, ONCOLOGIEI 
ȘI HEMATOLOGIEI, SCOPUL FINAL FIIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI DURATEI VIEȚII 
PACIENȚILOR. AVEM CONVINGEREA CĂ PACIENȚII 
ROMÂNI AR TREBUI SĂ BENEFICIEZE DE 
ACELEAȘI DREPTURI PRECUM CEI DIN ORICARE 
ALTĂ ȚARĂ EUROPEANĂ, IAR ACEST LUCRU AR 
TREBUI SĂ ÎNSEMNE ACCESUL LA TRATAMENTE 
INOVATOARE CU PREȚURI SUSTENABILE DIN 
PERSPECTIVA BUGETULUI DE SĂNĂTATE.  
de Christian Rodseth, Managing Director al Janssen 
România, Administrator al Johnson & Johnson

Politici  
de Sănătate | POLITICI ROMÂNEŞTI



Parteneriatele 
PUBLIC- 
PRIVATE  
POT CONTRIBUI LA TRANSFORMAREA  
SĂNĂTĂȚII ÎNTR-O PRIORITATE

Christian Rodseth, ADMINISTRATOR 
AL JOHNSON & JOHNSON, MANAGING 

DIRECTOR AL JANSSEN ROMÂNIA, COMPANIE 
FARMACEUTICĂ A JOHNSON & JOHNSON

februarie 2017  15

PH
RO

/J
A

N
/0

21
7/

00
01

a



16  www.politicidesanatate.ro

Politici  
de Sănătate | POLITICI ROMÂNEŞTI

căruia am dezvoltat şi o serie de programe de sprijin, care sunt 
asociate terapiilor noastre. În acest fel, am putut să susţinem 
pacienţii care suferă de tuberculoză şi HIV prin oferirea unor 
pachete cu alimente primei categorii, respectiv prin donarea 
kit-urilor necesare testelor de viremie HIV către spitale, 
toate cu scopul de a îmbunătăţi accesul la îngrijire. În 2016, 
am mai făcut un pas înainte în oferirea sprijinului nostru 
pentru pacienţii care suferă de anumite tipuri de boli maligne 
hematologice (leucemie limfocitară cronică, limfom cu celule 
de manta şi macroglobulinemie Waldenström) prin programul 
de acces timpuriu la tratament. Datorită acestui program 
aproximativ 100 de pacienţi au avut acces gratuit la terapie 
înainte de rambursarea acesteia. 

Janssen a construit întotdeauna parteneriate relevante cu 
factorii cheie prin implicarea într-un dialog constructiv și 
prin contribuția la modalităţile de reconfigurare a sistemului 
de îngrijire a sănătăţii, scopul fiind acela de a crea un mediu 
de afaceri predictibil şi 
sustenabil pentru industria 
farmaceutică. În calitate de 
companie membră a board-ului 
ARPIM, obiectivele Janssen 
sunt aliniate cu priorităţile 
întregii industrii farmaceutice 
implicate în cercetare şi 
dezvoltare. Obiectivele noastre 
sunt să contribuim cu soluţii 
la eficientizarea administrării 
resurselor alocate îngrijirii 
sănătății, susținerea accesului 
rapid la terapiile inovatoare şi totodată deschiderea spre 
standardele europene în ceea ce priveşte calitatea şi valoarea 
sistemului nostru de sănătate.

Pentru a ne asigura că sănătatea este finanţată 
corespunzător pe termen lung, trebuie să îmbunătăţim 
urgent metodologia curentă a sistemului de rambursare şi 
a mecanismului de calcul al preţurilor. Această nevoie este 
confirmată de impactul măsurilor care propun  reducerea 
cu 35% a preţurilor medicamentelor inovatoare care au un 
echivalent generic. Un studiu realizat de ARPIM anul trecut 
subliniază faptul că aproape 123 de medicamente inovatoare 
riscă să fie retrase de pe piaţa locală, cu repercusiuni asupra 
a 800.000 de pacienţi. Măsurile acestea nu vor avea efecte 
pozitive asupra bugetului sănătăţii, însă vor avea un impact 
negativ în ceea ce priveşte accesul pacienţilor la medicamente. 
Este vizibil aşadar faptul că legislaţia curentă de stabilire a 
preţurilor nu este sustenabilă pe termen lung iar autorităţile ar 
trebui să ia în considerare alternative la mecanismele prezente.

Împreună ar trebui să analizăm legislaţia curentă a taxei 
claw-back care a fost iniţial introdusă ca o măsură temporară 
pentru o mai bună gestionare a cheltuielilor alocate sănătăţii. 

În prezent, aceasta a devenit o modalitate prin care este 
îngreunat accesul la inovaţie şi care împiedică industria 
să aducă valoare pacienţilor. În realitate, producătorii de 
medicamente finanţează de opt ani deficitul din bugetul 
sănătăţii alocat medicamentelor compensate. Din anul 2012, 
această finanţare se ridică an de an la aproape 2 miliarde de lei.

Raportul recent „Indicele de consum european pentru 
serviciile de sănătate“ (Euro Health Consumer Index) plasează 
sistemul românesc de sănătate printre ultimele locuri în rândul 
celor 35 de state analizate, din perspectiva calității serviciilor. 
Drept urmare, este necesară o schimbare a paradigmei: 
sănătatea trebuie să fie percepută ca o investiţie și nu precum 
un cost. Cu cât este mai bună îngrijirea sănătății unei națiuni, 
cu atât sunt mai bune calitatea vieţii şi situaţia economică 
a cetăţenilor săi. Este necesar ca mecanismul de finanţare a 
sănătăţii să fie reformat, întrucât dintre statele membre ale 
Uniunii Europene, România atribuie acestui domeniu  cel mai 

mic buget (ca procent din PIB). 
Este important să se identifice 
cu prioritate noi resurse 
suplimentare de finanţare. 
Totodată, politicile publice din 
domeniul sănătăţii ar trebui să 
se bazeze pe date reale, astfel 
încât să fie atinsă eficienţa 
dorită cu privire la modul în 
care sunt cheltuite resursele 
publice alocate acestuia.

Totodată, recunoaştem 
faptul că Programul de 

Guvernare cuprinde un set de măsuri al căror obiectiv 
este poziţionarea sănătăţii ca prioritate naţională, precum 
şi progresul realizat până acum spre digitalizare. Prin 
urmare, aş spune că autorităţile ar trebui să continue să se 
concentreze asupra principiilor şi mecanismelor care vor creşte 
investiţia în inovaţie, îngrijirea sănătăţii şi în bugetul alocat 
medicamentelor, odată cu crearea unei legislaţii sustenabile a 
preţurilor, transparenţei şi parteneriatelor. Compania Janssen 
este deschisă stabilirii de parteneriate public-private care să 
sprijine autorităţile în demersul lor de a transforma sănătătea 
într-o prioritate.

Apreciem efortul susţinut pe care autorităţile l-au depus 
pentru a include noi medicamente inovatoare pe lista 
medicamentelor compensate şi ne dorim ca acest proces 
să continue, întrucât inovaţia şi terapiile de nouă generaţie 
pot salva şi îmbunătăţi vieţi. Janssen, în calitate de membră 
ARPIM, se angajează să colaboreze cu autorităţile şi toate 
părţile interesate pentru a dezvolta modalităţi de îmbunătăţire 
a sistemului românesc de sănătate şi pentru a ne asigura că 
pacienţii pot avea o viață mai sănătoasă şi mai fericită pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 

Christian Rodseth ARE O EXPERIENŢĂ EXTINSĂ ÎN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ, DE PESTE 13 ANI, ÎN DIVERSE REGIUNI GEOGRAFICE, ÎN CADRUL A DIFERITE DEPARTAMENTE 
PRECUM VÂNZĂRI & MARKETING, ECONOMIA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE ŞI MANAGEMENT GENERAL. ANTERIOR POZIŢIEI SALE ACTUALE, DOMNUL RODSETH A DEŢINUT ROLUL 
DE DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI DE VÂNZĂRI & MARKETING PENTRU COMPANIA JANSSEN ÎN AFRICA DE SUD ŞI ÎN REGIUNEA SUB-SAHARIANĂ. 



Cui îi este frică de LUPUL CEL 
MARE ȘI RĂU din Sănătate?

2017 A ÎNCEPUT BINE.  
Cel puțin, pentru noi, revista Politici de 
Sănătate. Avem subiecte noi și „hot“, 
avem un nou ministru la Sănătate, 
o nouă componență a celor două 
comisii de sănătate din Parlament, 
avem noi direcții și priorități. Mai avem 
și optimism că lucrurile se vor face 
cum trebuie, în beneficiul pacientului 
român, dar și al sistemului de sănătate 
în general, pe termen lung. Companiile 
farmaceutice, sigur, cu interese de 
business, dar și cu acțiuni care, de 
multe ori, sprijină pacientul mai mult 
decât statul, donând medicamente 
pentru afecțiuni care, probabil, nu au 
contat în trecut pentru cei care decid, 
vor să sprijine acțiunile noului guvern. 
Au loc întâlniri, discuții, propuneri, 
reprezentanții asociațiilor de pacienți – 
experți în politici de sănătate și acțiuni 
concrete – caută și ei soluții pentru 
diferitele probleme suferite de pacient în 
drumul său… spre sănătate.

„Calitate în sănătate – Drumul tău 
spre sănătate“ este sloganul celei mai 
recente campanii de comunicare a 
Ministerului Sănătății din Republica 
Moldova. Un drum mai lung, dar pe 

alocuri mai ușor, al pacientului. Când 
am folosit termenul „patient’s journey“, 
atât de des întâlnit în străinătate, am 
fost mustrată de un domn deputat. Dar 
„călătoria“ există, e lungă, drumul, greu 
și, nu de puține ori, fără speranță. Din 
Chișinău m-am întors cu optimism 
și admirație pentru voința cu care se 
schimbă lucruri în bine, cel puțin la 
capitolul medicamente compensate. 
Normal că sunt alte probleme acolo, 
sigur că trebuie construite spitale 
performante, cu aparatură medicală 
modernă, cu profesioniști motivați să 
rămână în țara lor. Pe de altă parte, și 
jurnaliștii pun umărul să comunice 
intențiile ministerului, să explice de 
ce pacientul nu trebuie să mai vină la 
Chișinău pentru a găsi un medic bun, de 
ce e important să meargă la medicul de 
familie și așa mai departe. Senzaționalul 
și negativul sunt „alergate“ și acolo… dar 
parcă nu cu așa disperare.

Cine este Lupul cel mare și rău  
din sănătate, azi? 

Farma, care trebuie să schimbe 
paradigma de comunicare și abordare a 
businessului? Guvernul, care nu știm în 
ce măsură va rezolva crizele din sistem? 

Medicii, cărora le e rușine că sunt 
medici… doar pentru cazurile urâte pe 
care le vedem în presă?

Sau Pacientul, care nu e în stare să 
rămână sănătos… orice s-ar întâmpla?

Lupul cel mare și rău este starea de 
nesiguranță sau lipsa de predictibilitate  
ori lipsa de informație clară pe drumul 
bolii. O să am vaccin pentru copil? O să 
găsesc medicamente pentru boala mea? 
O să am bani să plătesc? O să am unde 
să profesez când termin facultatea? O să 
reușesc?

Spaima intimă a fiecăruia dintre noi, 
personală și profesională, ne e aproape și 
a devenit parte a eului. Nu o aducem în 
conștient prea des, luptăm cu ea căutând 
și găsind soluții – medic, pacient, cel care 
ia decizii.

În acest timp, lumea continuă să se 
dezvolte – avem aparatură de ultimă 
generație, inovație medicală, descoperiri 
fascinante – ne uităm și admirăm, 
sperând ca undeva, pe drum, să găsim 
sănătatea reală, adevărată, fără makeup 
electoral și fără subiecte care „vând“.

Revenim în curând cu fața frumoasă a 
Sănătății, INOVAȚIA, de la cea mai mare 
expoziție medicală din Israel. 

de maria vasilescu
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PACIENTUL, 
în centrul 
programului  
de guvernare
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 INTERVIU CU PROF. UNIV. DR. FLORIAN BODOG, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

de Roxana Maticiuc

Care sunt principalele proiecte de care  
vă ocupați în prezent?

Proiectele mele sunt aceleași cu cele curpinse 
în planul de guvernare pe care noi, Partidul Social 
Democrat, ni l-am asumat. Proiectele și măsurile pro-
puse de noi sunt gândite și programate pentru fiecare 
trimestru, prin urmare avem o „foaie de parcurs“ pe 
care trebuie să o respectăm. Sunt convins că vom 
reuși să atingem tot ceea ce ne-am propus, indiferent 
dacă acest lucru va presupune să adoptăm ordine de 
ministru, ordonanțe sau legi. Absolut totul este plani-
ficat. Practic, așa cum am promis, până la momentul 
de față am reușit câteva lucruri importante: am 
desființat comisiile din casele de sănătate, am asi-
gurat finanțarea integrală a programelor naționale 
de sănătate, inclusiv pentru bolile rare, am deschis 
negocierile pentru tratamentul hepatitelor și am 
adăugat, în programul de hepatită C, fibroza de grad 
3 care nu era inclusă până acum. Am înființat și un 
Centru Național de Resurse Umane, prin modificarea 
organigramei Ministerului Sănătății, în așa fel încât să 
putem gestiona în mod profesionist cariera personalu-
lui medical din România. Dintre măsurile programate 

pentru primul trimestru al anului, singura prevedere 
legală nefinalizată încă este cea legată de prețul medi-
camentelor.

În urma desființării comisiilor, care este 
protocolul pentru tratamentele de care au nevoie 
pacienții?

Comisiile au funcționat până pe 1 martie. Este data 
limită când s-au sistat toate listele de așteptare și ab-
solut toate dosarele care erau pe ordinea de zi au fost 
rezolvate. La începutul lunii martie, CNAS va stabili 
modul în care vor fi prescrise aceste medicamente. 
Fiind tratamente foarte scumpe, Ministerul Sănătății, 
prin comisiile sale de specialitate, va elabora protocoa-
lele terapeutice pe baza cărora se vor prescrie aceste 
medicamente. Aceste protocoale vor fi preluate din 
ceea ce există acum la nivel euroean.   

În ceea ce privește prețul medicamentelor,  
în ce direcție mergem?

Reducerea prețului la medicamente este una dintre 
cele mai importante măsuri din Programul de guver-
nare. Ne dorim acest lucru pentru a crește accesul 
pacienților români la tratamente de ultimă 
generație. Nu este niciun secret, aceasta este 
și linia europeană, iar noi vom aplica această 
măsură. Am avut consultări cu societatea 
civilă, cu asociațiile de pacienți, cu firmele 
din industria farmaceutică – care trebuie să 
recunosc au avut puncte de vedere nu toc-
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mai pe aceeași linie cu noi –, însă încercăm 
să găsim o soluție astfel încât să reducem 
prețul la medicamente, așa cum am pro-
mis. Pe de o parte, pacienții nu trebuie 
să aibă de suferit, pe de altă parte, trebuie 
să asigurăm necesarul de medicamente pe 
piață, fie prin suplinirea cu generice, fie 
prin găsirea altor soluții. 

Care sunt proiectele prioritare care 
vor avea parte de finanțare în următoa-
rea perioadă?

Am demarat procedurile pentru 
construcția celor trei spitale regionale 
din Cluj Napoca, Iași și Craiova. Avem un 
acord cu Banca Europeană de Investiții 
pentru elaborarea studiilor de fezablitate, 
cu termen până la sfârșitul acestui an. Se 
constituie fondul suveran din care vor fi 
construite celelalte spitale, însă aici nu ex-
cludem nici parteneriatele. Avem solicitări 
din partea unor companii internaționale 
pentru a participa la construirea acestor 
spitale noi. Pe de altă parte, vom renova 
ambulatoriile, unitățile de primire a 
urgențelor, secțiilor de anestezie-terapie 
intensivă. În momentul de față, împre-
ună cu Ministerul Fondurilor Europene, 
elaborăm ghidurile pentru aceste axe și, în 
același timp, vom solicita deschiderea unei 
axe noi pentru reabilitarea și extinderea 
spitalelor județene. În paralel, am deblocat 
la nivelul Ministerului Sănătății Progra-
mul cu Banca Mondială. Până acum, din 
această linie de finanțare de 250 milioane 
de euro, s-au atras sume nesemnificative, 
astfel că exista riscul reducerii finanțării. 
Din fericire, am putut evita acest risc. Din 
acești bani vom asigura dotări pentru 
spitale, pe care de altfel le-am și prins în 
planul de guvernare. Suntem în fază înain-
tată de achiziție pentru aceste dotări, astfel 
că în curând la spitale vor ajunge primele 
mașini de anestezie și primele ventilatoare. 
În același timp, am deblocat programul 
de dotare cu acceleratoare liniare pentru 
radioterapie, o problemă mai veche în 
spitalele publice din România. 

Tot în programul de guvernare, am pro-
mis un CT pentru toate spitalele județene 
care nu au acest aparat. Am identificat 
aceste spitale și le-am cuprins în progra-
mul cu Banca Mondială. Am și negociat cu 
reprezentanții băncii, iar aceștia au fost de 
acord ca aceste CT-uri să fie incluse acolo. 
Verificăm acum care este disponibilita-

tea de fonduri și pentru RMN. Suntem 
în faza de verificare a spitalelor care nu 
au acest echipament. Pe lângă spitalele 
județene vor fi și câteva unități, institute 
ale Ministerului Sănătății care, în momen-
tul de față, nu au CT și care vor fi prinse în 
acest program. Spitalul „Sf. Ioan“, Institu-
tul de Cardiologie din Timișoara și Institu-
tul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 
vor beneficia de CT tot prin acest program 
guvernamental cu Banca Mondială, dar și 
alte în țară din țară. Există multe solicitări 

pentru aparatele RMN, însă vom prioritiza 
și în funcție de resursa umană existentă la 
nivelul spitalelor. Nu vrem să luăm echipa-
mente care să nu fie folosite și să fim apoi 
acuzați că am cumpărat mobilă. Ideea este 
ca pacienții să aibă acces la tehnologie de 
ultimă oră și să nu fie nevoiți să meargă în 
altă parte pentru acest lucru. 

Demarăm toate programele de scre-
ening finanțate prin fondurile euro-
pene. Comisia de oncologie s-a întâlnit 
cu rerezentanții Băncii Mondiale. Vor fi 
unități de screening fixe și unități de scre-
ening mobile. Capacitatea de screening 
pentru boli netrasmisibile, cu impact 
asupra sănătății publice, este următoarea: 
cancer de col uterin, cancer mamar, cancer 
colorectal, de prostată, diabet zaharat, boli 
cardiovasculare, boli pulmonare cronice. 
Sunt fonduri nerambursabile care vin 
prin Programul Operațional Capital Uman 
(POCU). Practic, de aici se vor plăti ser-
viciile, iar noi, prin Banca Mondială, vom 
achiziționa medicamente și echipamente 
mobile și fixe. Practic, prin cele două linii 
de finanțare, vom avea nu doar serviciile, 
dar și echipamentele necesare. În plus, din 
fondurile europene putem să ne și pregă-
tim personalul. 

Avem apoi programe de screening 
pentru bolile transmisibile, inclusiv 
cu transmitere sexuală: hepatită, HIV, 
tuberculoză, finanțate tot prin fonduri 

nerambursabile, pe aceeași axă. Vom avea 
și programe profilactice pentru copii, 
consultații obligatorii pentru copiii între 5 
și 9 ani prin rețeaua de medicină școlară 
sau prin cabinetele de medicină. Aici 
vreau să menționez că medicina școlară 
își va recăpăta locul pe care l-a avut 
înainte.

Pentru medicii de familie există un 
program de dotare a cabinetelor, tot 
prin fonduri nerambursabile. Avem pe 
Axa 4.8, tot din POCU, îmbunătățirea 

competențelor profesioniștilor din sectorul 
medical. Aici putem să facem și formare 
profesională, și dotare minimală pentru 
cabinete.

Un alt proiect mare se referă la centrele 
de arși din București, de la Spitalul „Bagda-
sar – Arseni“ și de la Spitalul „Grigore Ale-
xandrescu“. Mai este prevăzut un centru, 
un proiect complex, la Timișoara și unul la 
Târgu Mureș, pentru a acoperi o suprafață 
cât mai mare din țară. Pentru a face aceste 
centre era necesar un act normativ, un Or-
din de ministru cu privire la modul de or-
ganizare și modul de funcționare al acestor 
centre. Acest act normativ a fost elaborat în 
minister, a fost verificat și acceptat de către 
comisiile de specialitate, iar în momenul 
de față este pe traseul de avizare. 

Ce se întâmplă cu personalul TESA 
din punctul de vedere al salarizării? Sunt 
angajați care lucrează în spitale și care au 
rămas cu salarii foarte mici de mulți ani. 

Toate probleme care nu au fost rezol-
vate până acum vor fi soluționate prin 
legea salarizării unice, la care și Ministerul 
Sănătății are o contribuție importantă. 
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„AVEM SOLICITĂRI DIN PARTEA DIFERITELOR 
COMPANII INTERNAȚIONALE SĂ PARTICIPE LA 

ACEST DEMERS DE CONSTRUIRE DE SPITALE NOI. 
GUVERNUL ANALIZEAZĂ ACESTE PROPUNERI.“



Transformarea Sănătății 
într-o prioritate

 INTERVIU CU DR. CĂLIN GĂLĂȘEANU, NOUL PREȘEDINTE LAWG

DR. CĂLIN GĂLĂȘEANU ESTE, 
ÎNCEPÂND CU DATA DE 7 FEBRUARIE 
2017, NOUL PREȘEDINTE AL LOCAL 
AMERICAN WORKING GROUP ÎN 
ROMÂNIA. CU O EXPERIENȚĂ DE 
APROAPE 20 DE ANI ÎN INDUSTRIA 
FARMA, DIN CARE ULTIMII CINCI 
ANI CA DIRECTOR GENERAL AL 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, DR. 
CĂLIN GĂLĂȘEANU CONSIDERĂ 
CĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE 
SĂNĂTATE A POPULAȚIEI AR TREBUI 
SĂ FIE O PRIORITATE ATÂT PENTRU 
AUTORITĂȚI, CÂT ȘI PENTRU 
SECTORUL PRIVAT. de Valentina Grigore

Care sunt obiectivele dvs., în calitate 
de președinte LAWG, și care este misiu-
nea LAWG în România?

Local American Working Group în 
România este o asociație tot mai vizibi-
lă, în contextul provocator al sistemu-

lui românesc de sănătate. Misiunea sa 
este de o actualitate dureroasă pentru 
pacienții români și anume militarea 
pentru politici publice eficiente ce 
încurajează accesul la noi medicamen-
te cu impact major în viața pacienților. 
Sunt onorat de mandatul încredințat 
de cele 11 companii membre și îmi 
doresc să văd cât mai curând o nor-
malizare nu numai a procesului de 
acces la tratament, dar și a măsurilor 
de prevenție. Transformarea Sănătății 
într-o prioritate națională este obiecti-
vul principal al mandatului meu.

Cum influențează starea de sănă-
tate a populației situația economică a 
României?

Starea de sănătate a unei populații 
este esențială pentru progresul econo-
mic și social al unei țări. Statele care se 
confruntă cu indicatori negativi ai stă-
rii de sănătate a populației și condiții 
precare în sistemul educațional au 
dificultăți în a obține sustenabilita-
te economică. Potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății, se estimează că o 
creștere de zece ani în speranța medie 
de viață indică o creștere economică cu 
0,3-0,4% pe an. O femeie din România 
trăiește, în medie, cu 4,6 ani sub media 
din Uniunea Europeană, iar în cazul 
bărbaților diferența este de 6,2 ani. Tot 
în România, în absența unor politici 
coerente și aplicabile de informare, 
prevenție și screening, asistăm la o 
prevalență ridicată a multor afecțiuni 
și la diagnosticare tardivă în stadii 
avansate, la vârste la care populația 
este activă social și economic. Evident 
că aceste persoane nu numai că nu mai 
pot avea un randament economic bun, 
dar și grevează sistemul de sănătate 
- costurile de tratament cresc, alături 
de cele sociale, prin impactul asupra 
familiei. 

Cum poate fi schimbat sau ce tre-
buie schimbat la actualul sistem de 
sănătate pentru ca bolnavii să benefici-
eze de tratamente inovatoare?

Un dialog constructiv cu cei implicați 
în Sănătate – asociațiile de pacienți, 
comunitatea medicală, industria far-
maceutică și, poate cel mai important, 
autoritățile – este o condiție esențială 
pentru a regândi bazele sistemului de 
sănătate pornind de la principii solide 
de transparență, predictibilitate și 
sustenabilitate. De cele mai multe ori, în 
contextul economic românesc, accesul 
la medicamente de ultimă generație în 
România a fost pus în plan secundar. 
Un pas important este finanțarea cores-
punzătoare a acestui sector, pe măsura 
nevoilor, și eficientizarea cheltuielilor. 
Este necesară o schimbare de paradig-
mă – starea de sănătate a populației și 
indicatorii de evaluare a sistemului de 
sănătate sunt negative, iar politicile 
aplicate adresează problema simpto-
matic, fără să rezolve pe termen lung 
derapajele și fără un aport important 
la calitatea și durata vieții românilor. 
Lumea se schimbă în jurul nostru și, 
așa cum nu putem să ne imaginăm viața 
fără un smartphone sau conexiune la 
internet oricând și oriunde, la fel ar 
trebui să nu ne mai imaginăm medicina 
fără medicamentele, abordările terape-
utice și dispozitivele medicale dezvolta-
te în ultimii zece ani. Noile descoperiri 
terapeutice ale companiilor de cercetare 
biofarmaceutice îi ajută deja pe oamenii 
din întreaga lume să trăiască mai mult, 
să fie mai productivi, determinând 
ulterior și cheltuieli mai reduse în siste-
mul de sănătate și stimulând creșterea 
economică printr-o forță de muncă 
sănătoasă. Astfel, nu mai putem vorbi 
despre costuri cu sănătatea, ci despre 
investiție în sănătate. 
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„EPILEPSIA - O PROVOCARE REALĂ PENTRU PACIENTUL 
ROMÂN ȘI O PROBLEMĂ MAJORĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ“
Obiectivul dezbaterii organizate pe 28 martie 2016 la Palatul 
Parlamentului a fost de a creşte gradul de conştientizare şi 
informare generală asupra bolii, dar şi de a oferi un sprijin 
autorităţilor în identificarea nevoilor, evaluarea stării actuale şi 
a găsirii de soluţii pentru îmbunătăţirea accesului pacienţilor la 
tratament, respect şi demnitate.Evenimentul a fost organizat 
de Revista Politici de Sănătate, sub auspiciile Comisiei pentru 
sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, cu sprijinul UCB.

2016 - Overview 

„SĂNĂTATEA FEMEII - PRACTICI BAZATE PE DOVEZI. EDIȚIA A 3-A“
Experţii prezenţi la cea de-a treia ediţie a Conferinţei (31 martie 2016, Palatul 
Parlamentului) au atras atenţia că sănătatea trebuie abordată personalizat, în 
funcţie de gen şi de particularităţile afecţiunilor, iar sănătatea femeii trebuie 
să reprezinte o preocupare a oricărui sistem de sănătate, pentru că dincolo 
de bolile comune cu cele ale bărbaţilor, femeile sunt afectate şi de probleme 
specifice legate de sănătatea reproducerii, a mamei şi a copilului. Evenimentul 
organizat de revista Politici de Sănătate s-a desfăşurat sub auspiciile Comisiei 
pentru Sănătate Publică din Senatul României, Ministerului Sănătăţii şi Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ  
ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ 2016, EDIȚIA A 4-A
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România (OAMGMAMR), filiala Bucureşti, a răsplătit devotamentul, 
profesionalismul, dăruirea şi implicarea asistenţilor medicali în îngrijirea 
pacientului, în cadrul Galei ce a avut loc pe 1 iulie, la Bucureşti. „Conceptul 
concursului Premiile de Excelenţă în Asistenţă Medicală se bazează pe 
dorinţa de a reînvia şi întări, în conştiinţa membrilor organizaţiei, principiile şi 
valorile profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.“ 
 ̶ asis. med. gen. lic. Doina Carmen Mazilu, preşedinte OAMGMAMR – Filiala 
Bucureşti. Evenimentul a fost organizat împreună cu revista Politici de 
Sănătate by Quinn – The Medicine Media.

„NOVALIS TX –  
CEA MAI BUNĂ  
PRACTICĂ ÎN 
RADIOCHIRURGIE 
PENTRU TRATAMENTUL 
CANCERULUI  
ÎN STADII AVANSATE“
Conferinţa a fost 
organizată, pe 20 
septembrie 2016, la 
Ambasada Statelor Unite 
ale Americii, cu sprijinul 
revistei Politici de Sănătate.
Tehnologia Novalis Tx, instalată pe acceleratorul liniar TrueBeam, 
permite tratamente de radiochirurgie stereotactică de mare 
precizie, formaţiuni tumorale maligne sau benigne intracraniene 
de dimensiuni foarte mici (0,5mm) putând fi tratate chiar şi într-o 
singură sedinţă de tratament. Centrul Medical Neolife Bucureşti 
are în dotare, încă din 2014, TrueBeamSTx– cel mai avansat sistem 
de tratament radioterapic din lume, unic în România.

CONGRESUL CLUBUL REGAL  
AL MEDICILOR – A 2-A EDIȚIE
Cea de-a doua ediţie a Congresului 
Clubului Regal al Medicilor, 
eveniment de excelenţă în peisajul 
medical românesc, organizată sub 
Înaltul patronaj al Majestăţii Sale 
Regele Mihai I, cu sprijinul logistic 
& comunicare al revistei Politici de 
Sănătate, a reunit la Bucureşti, în 
perioada 13–15 octombrie 2016, 
elitele medicale din România 
şi din străinătate, asigurând un 
mediu de învăţare care permite 
atât dezvoltarea personală, cât şi 
profesională a medicilor.

MULTISTAKEHOLDER  
MEETING ON EPILEPSY
Societatea Română împotriva Epilepsiei, 
cu sprijinul revistei Politici de Sănătate, a 
organizat pe 17 noiembrie 2016, la Bucureşti, 
Grupul de lucru dedicat identificării unor 
soluţii privind accesul pacienţilor cu epilepsie 
la terapii eficiente. În cadrul întâlnirii au fost 
identificate soluţiile ce pot duce la creşterea 
calităţii vieţii şi a accesului bolnavilor de 
epilepsie la alternative terapeutice eficiente. 
Specialiştii din mai multe domenii au 
discutat despre legislaţia muncii, carnetul 
de conducere şi problemele întâmpinate de 
pacienţi şi familiile lor în contextul îngrijirilor 
de sănătate din România.

„20 DE ANI DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 
ÎN ROMÂNIA. CRUCEA ALB-GALBENĂ 
ROMÂNIA – CRUCEA ALB-GALBENĂ BELGIA, 
UN PARTENERIAT PENTRU SĂNĂTATEA 
ROMÂNILOR“ 
Conferinţa ce a avut loc pe 7 noiembrie 2016, la 
Ambasada Belgiei, a fost organizată cu sprijinul 
revistei Politici de Sănătate. „Îngrijirea la domiciliu 
în România este benefică pentru pacienţii îngrijiţi 
pe perna lor de o echipă de profesionişti care îşi 
asumă responsabilitatea serviciilor, dar şi pentru 
diminuarea cheltuielilor din Sănătate. Fără acest 
segment important din sistem, nu putem vorbi de 
un pachet complet de servicii de sănătate oferite 
pacienţilor“ – Măriuca Ivan, director general, Crucea 
Alb-Galbenă România. 
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Portal profesionist  
de știri medicale  
pentru bolnavii cronici ‒ 
Școala Pacienţilor este un 
proiect născut din dorinţa 
de a ajuta pacienţii să ia 
deciziile cele mai potrivite 
pentru propria sănătate. 
Conceptul „Patient 
Empowerment“, promovat 
internaţional ca o soluţie 
pentru îmbunătăţirea 
stării precare de sănătate 
a populaţiei, presupune 
pacienţi capabili să ia cele 
mai bune decizii pentru 
starea lor de sănătate. 
Școala Pacienţilor îşi 
propune să fie un ajutor 
în viaţa de zi cu zi a 
bolnavilor şi să ofere 

acele informaţii care să 
le îmbunătăţească vizibil 
starea de sănătate.

Categorii: 
Medicină de gen şi vârstă
• Sănătatea femeii – 
Sănătatea endocrină, 
Sănătatea genito-mamară, 
Sănătatea inimii
• Sănătatea bărbatului
• Sănătatea copilului

Boli cronice
• Afecţiuni – boli 
reumatologice, boli 
cardiovasculare, boli 
digestive, boli neurologice, 
boli rare, boli respiratorii, 
cancer, diabet, epilepsie, 
escare, hemofilie, transplant

• Stil de viaţă pentru 
bolnavii cronici

Prevenție
• Analize medicale
• Factori de risc
• Genetică
• Imunizare
• Nutriţie
• Screening

Sănătate sexuală

Asociații de pacienți

Inovație
• Studii clinice
• Terapii

E- Health

Quinn - The Medicine Media

„TUBERCULOZA 2017, ÎNCOTRO?“
Competiţia de materiale jurnalistice „Priveşte-mă prin ochii 
mei!“, organizată de Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor 
cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă cu ocazia conferinţei 
„Tuberculoza 2017, încotro?“, a adus în atenţia opiniei publice 
pericolul pe care îl reprezintă tuberculoza, modul cum trăiesc 
pacienţii. Scopul conferinţei organizate pe 9 mai 2016 la 
Ambasada Statelor Unite ale Americii, în parteneriat cu revista 
Politici de Sănătate, a fost de a determina autorităţile să ia 
măsuri pentru combaterea bolii care, netratată, poate duce la 
pierderea capacităţii de muncă, invaliditate şi deces.

„PSIHO-ONCOLOGIA – PARTE INTEGRATĂ ÎN TRATAMENTUL ȘI 
RECUPERAREA PACIENȚILOR CU DIAGNOSTIC ONCOLOGIC ÎN ROMÂNIA“
Participanţii la cea de-a V-a Conferinţă naţională dedicată problematicii cancerului 
la copii şi tineri, ce a avut loc pe 25 mai 2016 la Bucureşti, s-au referit la necesitatea 
iniţierii programelor de formare în psiho-oncologie pentru creşterea numărului 
de specialişti în domeniu, necesitatea externalizării serviciilor de psiho-oncologie 
pentru copiii, tinerii şi adulţii cu diagnostic oncologic, importanţa psihologului 
în echipa multidisciplinară etc. Conferinţa „Psiho-oncologia – parte integrantă în 
tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu diagnostic oncologic în România!“ a fost 
organizată din iniţiativa Asociaţiei P.A.V.E.L. (Primind Ajutor Viaţa Este Luminoasă), 
în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România şi revista Politici de Sănătate.

MASTERCLASS „ȘCOALA PACIENȚILOR  
– LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT. A 3-A EDIȚIE“
Pacienţii sunt un element esenţial al sistemului de sănătate, 
iar reprezentanţii lor ar trebui să se regăsească la nivelul 
tuturor factorilor de decizie instituţionali. Cea de-a treia 
ediţie a Masterclass Școala Pacienţilor, care s-a desfăşurat 
în perioada 23 - 24 septembrie 2016 la Bucureşti, a dat 
prilejul reprezentanţilor a 25 de asociaţii de pacienţi 
membre şi nemembre COPAC să obţină informaţii despre 
„Strategii de management eficient – o nouă abordare a 
sănătăţii“. Evenimentul a fost organizat de COPAC şi de 
revista Politici de Sănătate şi susţinut de Novartis.

„STRATEGII PRIORITARE ÎN MANAGEMENTUL  
DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 2 – DIAGNOSTIC TIMPURIU ȘI  
ACCES LA TRATAMENT EFICIENT. PRIORITĂȚI POLITICE“
Dezbatereaa avut loc pe 29 septembrie 2016, la Palatul Parlamentului, şi a permis 
şefilor comisiilor de diabet din toată ţara şi asociaţiilor de pacienţi să aducă în atenţia 
reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
şi ai Guvernului problemele cu care se confruntă bolnavii cu diabet zaharat de tip 
2 în ceea ce priveşte lipsa accesului la medicamente şi dispozitive medicale, a unei 
prevenţii adecvate şi birocraţia existentă la nivel de instituţii care obstrucţionează 
activitatea specialiştilor şi, uneori, care pune în pericol viaţa pacienţilor. Dezbaterea a 
fost organizată de revista Politici de Sănătate, sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate 
Publică din Senatul României, cu sprijinul AstraZeneca. 

STRATEGII, MANAGEMENT, ECHITATE

EDITORIAL
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„DOMENIUL MEDICAL SUFERĂ DE PE URMA UNEI VECHI METEHNE DIN SPAȚIUL NOSTRU PUBLIC: 
ACEEA A LUCRURILOR ÎNCEPUTE ȘI NETERMINATE ȘI A INTENȚIILOR NECONCRETIZATE. STĂM 
BINE LA CAPITOLUL DOCUMENTE, DAR LIPSEȘTE APLICAREA LOR. AVEM O STRATEGIE NAȚIONALĂ 
PENTRU SĂNĂTATE, DAR NU AVEM UN PLAN DE IMPLEMENTARE, NU AVEM ACȚIUNI COORDONATE ȘI 
STRUCTURI INSTITUȚIONALE SAU, DACĂ SUNT, AU FUNCȚIONAT DOAR PE HÂRTIE.“ de Roxana Maticiuc

OBIECTIVELE 
ADMINISTRAȚIEI 
PREZIDENȚIALE, 
în domeniul sănătății, 
pentru următorii patru ani

 INTERVIU CU DIANA LORETA PĂUN, CONSILIER DE STAT 
 ÎN ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ, DEPARTAMENTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

În linii mari, care ar fi principalele teme/
probleme de sănătate publică pe care 
noul Guvern și noul ministru al Sănătății 
ar trebui să își concentreze eforturile în 
următorii patru ani? 

Sănătatea trebuie să constituie o prio-
ritate pentru orice guvern, iar principalele 
teme pe care orice ministru ar trebui să se 
focalizeze ar putea fi împărţite în şase mari 
domenii: finanţarea sistemului de sănătate, 
forţa de muncă din sănătate, infrastruc-
tura sistemului, politica medicamentului, 
accesul la serviciile de sănătate şi prevenţia. 
Cunoaştem cu toţii provocările multiple cu 
care se confruntă sistemul medical româ-
nesc, de la aspectele legislative şi organi-
zatorice la cele financiare şi până la hăţişul 
birocratic. Resursele financiare insuficiente 

stau la baza celorlalte vicisitudini – infra-
structura medicală deficitară, condiţiile 
din spitale, lipsa medicamentelor, lipsa 
oportunităţilor de dezvoltare profesională 
şi de cercetare în domeniul medical, exodul 
personalului medical.

O altă problemă importantă este cea a 
managementului. Este obligatorie asigu-
rarea funcțiilor de management la toate 
nivelurile cu personal selectat exclusiv pe 
baza unor criterii de eficiență: organizarea 
de concursuri de manager corecte, elabora-
rea unor indicatori transparenţi de evaluare 
managerială, metode de recompensare 
profesională a managerilor eficienți.
Care sunt proiectele spre care ar trebui 
direcționați banii din Sănătate?

Pentru a şti ce priorităţi să conturăm, 
trebuie să știm de la ce pornim, să avem un 
diagnostic al stării sistemului sanitar. Din 
păcate, din punctul de vedere al stării de 
sănătate, populaţia României prezintă unii 
dintre cei mai nefavorabili indicatori din 

întreaga Europă. România are o Strategie 
Naţională de Sănătate 2014-2020, aprobată 
prin hotărâre de guvern în 2014. Aceasta 
este fundamentată pe conceptul de politici 
al OMS, Sănătatea 2020 şi se concentrează 
pe îngrijirile primare, abordarea la nivel 
comunitar şi acţiune intersectorială. 

Domeniul medical suferă însă de pe 
urma unei vechi metehne din spațiul nostru 
public: aceea a lucrurilor începute și neter-
minate și a intențiilor neconcretizate. Stăm 
bine la capitolul documente, dar lipsește 
aplicarea lor. Avem o Strategie Națională 
pentru Sănătate, dar nu avem un plan de 
implementare, nu avem acțiuni coordonate 
și structuri instituționale sau, dacă sunt, au 
funcționat doar pe hârtie. 

Lipsa de consecvență din punctul de 
vedere al aplicării în practică a acestei 
Strategii are consecințe ușor de intuit. Deși 
există condiționalități ex-ante, planul de 
implementare al strategiei, cartografierea 
nevoilor de sănătate și a serviciilor exis-
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tente, evaluarea costurilor actului medical, 
aceste condiţionalităţi sunt departe de a fi 
îndeplinite. 

Ca după fiecare mandat, rămân și 
lucruri începute, dar neterminate. Care 
sunt aceste proiecte pe care vă doriți să le 
vedeți continuate de noua guvernare?

Relația cu Ministerul Sănătății, ca și cu 
toți actorii din sistem, trebuie să fie una 
de comunicare și cooperare, cu atât mai 
mult cu cât Instituția Prezidențială are rol 
constituțional de mediere între factorii 
decizionali și societatea civilă. Politicile pe 
verticală, elaborate în lipsa unei comunicări 
intersectoriale, nu au sorți de izbândă.

Colaborarea duce însă la rezultate, 
dovadă fiind conturarea unor planuri 
de intervenție comune, cum este, spre 
exemplu, Planul Multianual Integrat de 
Promovare a Sănătății și Educație pentru 
Sănătate, elaborat de către o comisie inter-
ministerială MS-MECS, în urma lansării de 
către Administrația Prezidențială a platfor-
mei Educație pentru Sănătate în cadrul unui 
eveniment la Palatul Cotroceni, la care au 
participat nu mai puțin de patru miniştri. 
Acesta a fost prima noutate, primul proiect 
pus în operă de Guvernul tehnocrat pornind 
de la o platformă lansată de Instituţia Pre-
zidenţială. Ne dorim ca acest plan să fie pus 
în practică, iar obiectivele lui să se realizeze. 
Mă refer la creşterea capacităţii sistemului 
naţional de sănătate publică, a sistemului 
naţional de educaţie şi a comunităţilor 
pentru promovarea sănătăţii, la întărirea 
competenţelor specifice şi motivarea 
resurselor umane din sistemul naţional 
de sănătate publică şi sistemul naţional 
de educaţie publică pentru activităţi de 
promovare a sănătăţii, la crearea unui sis-
tem de management şi asigurare a calităţii 
pentru activităţi de promovare a sănătăţii, la 
creşterea nivelului de informare şi educare 
a populaţiei şi a celor care decid privind 
importanţa sănătăţii şi beneficiile adoptării 
unui stil de viaţă sănătos. Îmi exprim încă o 
dată dorinţa ca acest plan să nu rămână la 
stadiul de hârtie într-un sertar în minister, 
ci să fie implementat şi să ducă la rezultate-
le pe care le aşteptăm.

Între obiectivele specifice ale Strategiei 
Naţionale de Sănătate 2014-2020 se nu-
mără şi elaborarea unei Strategii Naţionale 
de Resurse Umane în Sănătate, care îşi 
propune dezvoltarea unui cadru care să 
faciliteze o planificare eficientă a resurselor 
umane din sectorul sanitar, cu accent pe 
atragerea, retenția și motivarea personalului 
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medical din România. Această strategie este 
necesară, în condiţiile în care ţara noastră 
se confruntă în prezent cu o criză a resurse-
lor umane în sănătate, iar aceasta are toate 
premisele să se agraveze pe termen mediu şi 
lung, în lipsa unor măsuri sistemice. 

Bazele unui astfel de proiect au fost 
puse încă de mai bine de un an la Palatul 
Cotroceni, prin organizarea de evenimente 
pe tema resurselor umane din sănătate şi 
iniţierea primului dialog între profesioniştii 
din domeniu pe această zonă de interes ma-
jor pentru sistemul de sănătate românesc. 

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu 
Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
din România, a preluat ideea noastră şi a 
lansat la începul lunii decembrie Planul 
Multianual pentru Dezvoltarea Strategică 
a Resurselor Umane din Sănătate 2017-
2020, plan care, de asemenea, ne dorim să 
fie implementat de acest nou guvern. 

În ce direcție ar trebui să meargă 
politica medicamentului în România?

Este necesară elaborarea unei politici 
publice în domeniul medicamentului care să 
asigure o balanţă între medicamentele gene-
rice şi inovative şi să acopere nevoia reală a 
populaţiei; această politică ar trebui să ofere 
acces larg la tratament şi sustenabilitate.

Sunt necesare, de asemenea: adoptarea 
unor măsuri suplimentare de reglementare 
a activităţilor care în prezent favorizează 
exportul paralel de medicamente, respec-
tarea protocoalelor terapeutice la prescri-
erea şi eliberarea medicamentelor de către 
medic, necesitatea legiferării statutului 

farmacistului, separat de cel al farmaciei, 
informatizarea modalităţilor de evidenţă 
a produselor farmaceutice care să permită 
controlul trasabilităţii acestora, introducerea 
unor criterii clare de eficienţă terapeutică 
şi economică a medicamentelor, eliminarea 
dezechilibrului între prețurile medicamen-
telor și puterea de acoperire, de rambursare 
a sistemului de sănătate publică. Ca atare, 

piaţa farmaceutică induce o problematică 
complexă care nu se poate rezolva unila-
teral, fiind nevoie de o abordare comună, 
printr-o cooperare extinsă și onestă.

Ca să poată fi evaluată eficiența unei 
conduceri, ar fi nevoie să știm și să urmă-
rim ce ar avea de făcut în următorii patru 
ani. Care ar fi, din punctul de vedere al 
Administrației Prezidențiale, punctual, 
cerințele/problemele care ar trebui rezol-
vate până la final de mandat?

Investiția în sănătate înseamnă investiția 
în educație pentru sănătate, în resursele 
umane și în infrastructura sanitară. Admi-
nistraţia Prezidenţială şi-a asumat prevenţia 
ca prioritate. Prevenţia trebuie să reprezinte 
baza oricărui sistem de sănătate, implicit 
şi a celui românesc, însă acest demers se 
fundamentează pe buna funcţionare a 
celorlalte componente, de la infrastructură, 
echipament medical, până la medicamente 
inovatoare şi personal medical suficient. 
Iar o arhitectură funcţională a sistemului 
gravitează în jurul unei finanţări adecvate.

Totodată, un sistem sanitar perfor-
mant trebuie să fie centrat pe pacient, iar 
personalul medical trebuie să fie valorizat 
și salarizat pe măsură. Fondurile publice 
nu trebuie risipite pe servicii ineficiente, ci 
corect direcționate, astfel încât problemele 
de sănătate să fie rezolvate cât mai aproape 
de pacient și în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor.

În conformitate cu Programul Prezi-
denţial, principalele direcții de reformă ale 
sistemului sanitar ar trebui să vizeze: 

• echilibrarea componentelor sistemu-
lui sanitar, în sensul creşterii volumului şi 
calităţii serviciilor medicale acordate în sec-
torul medicinei de familie şi de ambulator; 

• profesionalizarea managementului 
spitalelor şi asigurarea unui cadru normativ 
flexibil atât pentru personalul medical, cât 
şi pentru funcţionarea spitalelor; 

• redarea demnității profesiei medicale, 

susținerea medicilor și personalului medi-
cal de a-și desfășura activitatea în condiții 
decente, susținerea tinerilor medici de a 
rămâne în țară prin creșterea salarizării și 
valorizarea lor profesională și socială; 

• descentralizarea unor activităţi către 
comunităţile locale sau către structuri ale 
Ministerului Sănătății, în scopul creşterii 
responsabilităţilor;

• controlul utilizării fondurilor publice 
în tot sistemul sanitar prin informatizarea 
acestuia, prin revizuirea cadrului norma-
tiv privind controlul şi auditul, listele de 
medicamente compensate, preţurile la 
medicamente etc.; 

• perfecţionarea activităţii colegiilor 
profesionale, a relaţiilor cu asociaţiile de 
pacienţi, sindicate, a creşterii procesului 
de transparenţă a deciziilor privitoare la 
sistemul sanitar;

• crearea unui Plan de investiții și 
achiziții în sănătate, care să aibă ca scop 
modernizarea infrastructurii sanitare, dota-
rea cu aparatură și tehnologii medicale noi, 
extinderea serviciilor de telemedicină și 
extinderea utilizării de soluții IT în sănătate.

În final, este nevoie și de o schimbare de 
abordare la nivel politic în raport cu dome-
niul sănătății. Prioritatea acordată sănătății 
trebuie să se reflecte într-o creștere a 
finanțării de la bugetul de stat. Dar aceasta 
trebuie însoțită de instituirea unor meca-
nisme legislative, de management, de con-
trol și sancțiune, care să constituie garanția 
că banii publici sunt cheltuiți în mod corect 
și eficient. 

„NE DORIM CA ACEST PLAN (N.R., PLANUL  
MULTIANUAL INTEGRAT DE PROMOVARE  

A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIE PENTRU  
SĂNĂTATE) SĂ FIE PUS ÎN PRACTICĂ,  

IAR OBIECTIVELE LUI SĂ SE REALIZEZE.“

„PRIORITATEA  
ACORDATĂ 

SĂNĂTĂȚII TREBUIE 
SĂ SE REFLECTE 

ÎNTR-O CREȘTERE A 
FINANȚĂRII DE LA 

BUGETUL DE STAT.“
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„O PROVOCARE A SECOLULUI 21:
MEDICINA REGENERATIVĂ – CERCETARE ȘI APLICAȚII CLINICE”

CONGRESUL INTERNAȚIONAL

Programul va cuprinde:

Cursul va fi coordonat de:

Cursul practic va fi organizat în:

CURS INTERNAȚIONAL CARE ACOPERĂ ASPECTELE TEORETICE 
ȘI PRACTICE ALE MEDICINEI REGENERATIVE: 14 -15 IUNIE

CONGRESUL VA FI CREDITAT EMC.

www.isrms.eu

Organizator:
Societatea lnternațională de Medicină și Chirurgie Regenerativă – SIMCR

Sub egida:
Academiei Române

În colaborare cu:
lnstitutul de Biologie si Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Universitatea din 

București, UMF „Carol Davila”, Colegiul Medicilor din Municipiul București,
Facultatea de Medicină Veterinară București și ProEstetica Hospital.

Sponsori: Parteneri:

Vor participa:
Medici specialiști, cercetători, oameni de știință, tineri în formare, mass-media, companii interesate de domeniul regenerării din România și din străinătate.

Tema cursului practic: 

„PROLIFERAREA ȘI DIFERENȚIEREA ÎN VITRO A CELULELOR 
STEM MEZENCHIMALE. TEHNICI DE BAZĂ”

Dan Simionescu
Ph.D., profesor de Bioinginerie la Harriet & 
Jerry Dempsey

Agneta Simionescu
Ph.D., profesor asistent la Departamentul 
de Bioinginerie, Clemson University, SUA

Prof. Lina Badimon
director al Centrului de Cercetare 
Cardiovasculara din Barcelona (CSIC - ICCC) 
în Spitalul Creu Mos si San Pau

Laboratoarele Departamentului de Biochimie și Biologie Moleculară din cadrul Platformei de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică (PCBE) – Universitatea Bucuresti și 
laboratoarele lnstitutului de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” si sponsorizat de Facultatea de Biologie – Asociatia BioMedMol.

Vă invităm alături de noi pentru o călătorie științifică extraordinară! Viitorul se scrie acum, acționează!

Detalii privind taxa de participare și modalități de înscriere office@isrms.eu, www.isrms.eu

A 2-A EDIȚIE, 14-17 IUNIE 2017, BUCUREȘTI

Parteneri media:

Sesiuni congres:
16-17 IUNIE, CU SPEAKERI RENUMIȚI ȘI PRELEGERI INTERESANTE DE PROFIL, PREZENTĂRI ORALE ȘI VIDEO DIN DOMENII IMPORTANTE: CERCETARE, 
CHIRURGIE PLASTICĂ, HEMATOLOGIE, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, STOMATOLOGIE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ.



Care sunt problemele cu care se confruntă 
persoanele cu poliartrită reumatoidă din 
România? Câți bolnavi există și dacă sunt trecuți 
într-un registru electronic de pacienți pentru 
această afecțiune?

În România, prevalența poliartritei 
reumatoide este de 1%, ceea ce înseamnă că 
aproximativ 200.000 de persoane suferă de 
această afecțiune. Este o boală debilitantă 
în care durerea poate dura zile, luni 
întregi, în funcție de activitatea bolii, și 
afectează atât mobilitatea, independența 
pacientului, cât și starea sa de spirit. La 
acești pacienți trebuie să considerăm 
diferite abordări terapeutice, 
deoarece poliartrita 
reumatoidă este o boală 
sistemică, nu doar o boală 
articulară. Poliartrita 
reumatoidă apare 
de două ori mai 
frecvent la femei 

decât 

la bărbați și la persoanele tinere, active, tocmai de 
aceea reprezintă o boală cu impact socio-economic 
major, cu costuri sociale semnificative. 

Principala problemă cu care se confruntă 
persoanele cu artrită reumatoidă, la noi în țară, 
este absența unei strategii coerente și eficiente 
de diagnosticare precoce, chiar screening, care să 
permită ulterior inițierea rapidă a terapiei adecvate. 
De asemenea, în ciuda recentelor descoperiri în 
terapia acestei boli, ratele de remisie rămân sub 
nivelul optim și pacienţii sunt în continuare pentru 
perioade semnificative în incapacitate de muncă. 

În ceea ce privește registrul de pacienți, da, 
acesta există și este, alături de accesul la terapiile 
inovatoare, un semn de normalitate în sistemul 
nostru de sănătate și un model pentru alte arii 
terapeutice. Acest registru este foarte important 

pentru comunitatea medicală, dar și pentru 
sistemul de sănătate, deoarece numai prin 

rapoarte relevante local se poate interveni 
cu recomandări terapeutice adecvate 

profilului pacientului român. În plus, 
permite vizibilitate pozitivă la nivel 

internațional prin alinierea la 
tendințele europene actuale de politici 
de sănătate publică. 

Cum poate fi îmbunătățit 
managementul bolii? 

Dacă nu este recunoscută și 
tratată la timp, artrita reumatoidă 

Educația medicilor 
și a pacienților, 
esențială pentru îngrijirea 
artritei reumatoide

 INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. CLAUDIA MIHAILOV

de Roxana Maticiuc
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poate provoca un handicap major. Un management 
eficient al pacientului cu poliartrită reumatoidă 
începe cu o diagnosticare precoce, în primele 
trei luni de la debut, și cu o inițiere rapidă a 
tratamentului specific pentru a stopa progresia 
bolii. Introducerea unor criterii de diagnostic 
precoce şi markeri de prognostic mai buni sunt 
elementele-cheie în rezolvarea nevoilor pacienţilor 
cu poliartrită reumatoidă şi diminuarea progresiei 
bolii. Odată boala devenită agresivă, este mult 
mai greu să tratezi, iar îmbunătățirile nu vor fi 
la fel de importante ca în cazul unui tratament 
aplicat precoce. Cele mai noi strategii și tratamente 
disponibile în prezent permit atingerea remisiei în 
cazul mai multor pacienți decât era posibil în trecut. 
Atunci când diagnosticul este stabilit precis și la 
timp, tratamentul inovator inițiat cât mai devreme, 
respectiv terapia biologică, dă o altă perspectivă 

asupra poliartritei reumatoide pentru mulţi 
pacienţi. În viitor, biomarkeri noi pentru diagnostic, 
prognostic şi răspuns terapeutic vor îmbunătăţi şi 
mai mult rezultatele.

Alături de tratament însă, foarte importantă este 
complianța pacientului, deoarece există o perioadă 
în care acesta se obișnuiește cu boala, cu durerea. În 
toată această perioadă se pot distruge articulațiile, 
leziunile fiind ireversibile. Tocmai de aceea, poate 
mai mult decât în alte afecțiuni, în poliartrita 
reumatoidă este nevoie de o echipă compatibilă 
medic-pacient. Doctorul trebuie să aibă suficient 
timp pentru consultația pacientului, iar mai apoi 
să îi explice tratamentul și efectele sale. Pacientul 
are, la rândul său, nevoie de timp și încredere, 
să comunice medicului cât mai multe despre 
experiența sa cu boala, în așa fel încât împreună 
să decidă următorii pași și felul în care va decurge 
abordarea terapeutică. 

Terapiile biologice au schimbat profund 
prognosticul pacienților cu boli reumatice. Au 
acces pacienții români la astfel de terapii?

Da, pacienții români cu poliartrită reumatoidă au 
în acest moment, din fericire, acces la medicamente 
inovatoare, care deja, de câțiva ani, dovedesc 
rezultate bune în lumea medicală internațională. 
Astăzi nu mai întâlnim cu aceeași frecvență 
artrite reumatoide deformante, comparativ cu anii 
precedenți, datorită beneficiului acestor terapii. 

S-au obținut progrese importante, în sensul că 
boala poate fi stopată atât în ceea ce privește 
procesul inflamator, cât și în privința progresiei 
leziunilor distructive dovedite radiologic. Este 
important ca pacientul să beneficieze de cel mai 
bun tratament existent, fără condiționări din partea 
sistemului. În aceste condiții, este păcat să nu 
punem accent pe diagnosticarea precoce a bolii și 
pe inițierea promptă a tratamentului.

Cum pot fi îmbunătățite metodele de prevenție 
și depistare a bolii?

Pentru o diagnosticare precoce este nevoie de 
un cadru formal de direcționare cât mai rapidă a 
pacientului către medicul reumatolog, de educație 
în rândul populației, deoarece ne confruntăm în 
continuare cu o atitudine de resemnare, timp în 
care boala avansează fără cale de întoarcere. De 

mare actualitate sunt biomarkerii, care să ajute 
la diagnosticul precoce al bolii. Cercetarea și 
dezvoltarea de noi opțiuni terapeutice continuă, 
alături de strategii de management al bolii. Sperăm 
ca și în România pacienții să beneficieze de acces 
la cele mai noi terapii și mijloace de diagnosticare a 
bolii, în același ritm în care evoluează cercetarea. 

Cât de importantă este educația, atât a 
medicilor, cât și a pacienților, în ceea ce privește 
poliartrita reumatoidă și bolile cronice, în general?

Durerea este cea mai presantă problemă a 
pacientului cu artrită reumatoidă, iar impactul 
diagnosticului îl poate predispune la depresie. 
Schimbările produse de boală precum supărarea, 
nesiguranța viitorului duc la modificarea 
așteptărilor și a obiectivelor. Consecinţa este 
scăderea aderenţei la tratament şi, ulterior, 
înrăutăţirea stării generale. Pentru a gestiona 
toate aceste situaţii, este necesar un parteneriat 
între pacient și echipa medicală. În acest context, 
educația, atât pentru medici, cât și pentru 
pacienți, este un element esențial în vederea 
optimizării îngrijirii. Este foarte importantă 
comunicarea între medici, în special interacțiunea 
cu centrele de excelență internaționale, pentru a 
împărtăşi observaţiile şi experienţele şi pentru a 
discuta despre metodele prin care progresele în 
managementul bolii pot îmbunătăţi diagnosticul și 
tratamentul în practica clinică. 

„EXISTĂ O PERIOADĂ ÎN CARE PACIENTUL SE OBIȘNUIEȘTE CU BOALA  
ȘI CÂND SE POT DISTRUGE IREVERSIBIL ARTICULAȚIILE. TOCMAI  

DE ACEEA, POATE MAI MULT DECÂT ÎN ALTE AFECȚIUNI, ESTE  
NEVOIE DE O ECHIPĂ COMPATIBILĂ MEDIC-PACIENT.“
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România se află pe ultimul loc în ediția 
pe anul 2016 a Indexului european al 
sistemelor de sănătate (EHCI). Cum 
poate fi îmbunătățit managementul 
sectorului public?

Cea mai importantă chestiune este 
cea legată de finanțare. Cât timp România 
investește atât de puțin în Sănătate, în 
comparație cu celelalte țări din Uniunea 
Europeană, mai ales cele din Centrul și Es-
tul Europei, atât ca sumă absolută, cât și ca 
sumă pe cap de locuitor, va fi complicat să 
reușească să aibă performanțe foarte bune. 

Creșterea bugetului Sănătății, 

INSUFICIENTĂ 
pentru nevoile din sistem

În al doilea rând, banii de care dispune 
sistemul trebuie cheltuiți mai responsabil, 
mai eficient, mai transparent și fără fraudă. 
În al treilea rând, trebuie să ne concentrăm 
pe obiective foarte clare și să canalizăm re-
sursele acolo unde putem face o diferență 
semnificativă. Trebuie să ne îndreptăm 
atenția pe spitalele care cu adevărat fac un 
act medical de calitate și rezolvă proble-
mele de sănătate ale pacienților. Asta nu 
înseamnă că spitalele mici, din mediul 
rural, din orașele mici trebuie închise. Ele 
trebuie păstrate, trebuie redimensionate 
și susținute pentru acele specialități care 
pot să rezolve problemele de sănătate cu 
posibilitățile pe care le au aceste spitale. 
Trebuie încurajată medicina de familie prin 
finanțări adecvate și prin responsabilizarea 
medicilor de familie pentru a rezolva, la 
nivelul medicinei primare, acele cazuri 
care supraaglomerează în mod nejustificat 
spitalele. 

Anul acesta, bugetul Sănătății  
este mai mare cu 1,8 miliarde lei.  
Este suficient?

Bugetul este sensibil crescut la Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, dar 
mare parte din această creștere se duce în 
majorările salariale din sistem, decise deja 
prin lege, la sfârșitul anului 2016. Însă în 
medicina de familie, în sistemul clinic, în 
medicina de ambulatoriu (care ar trebui 
încurajată pentru a degreva spitalele), în 
sistemul spitalicesc, unde este nevoie de 
bani suplimentari pentru medicamente, 
materiale sanitare, pentru dezinfectanți, 
creșterile fie nu există, fie sunt foarte mici 

și, clar, nu vor produce o îmbunătățire 
substanțială. În ceea ce privește Ministerul 
Sănătății, am văzut declarațiile Guvernu-
lui legate de vaccinuri, legate de anumite 
proiecte. Și aici trebuie o acțiune mai 
hotărâtă pe care nu am văzut-o, cel puțin 
în această lună care a trecut de la învestirea 
Guvernului. E adevărat că Executivul a fost 
focalizat pe modificarea legislației din do-
meniul judiciar. Trebuie o acțiune hotărâtă 
pentru că dacă, spre exemplu, nu pornim 
construcția celor trei spitale regionale pe 
bani europeni, riscăm să pierdem acești 
bani. Deocamdată, suntem în faza în care 
nici măcar studiile de fezabilitate nu sunt 
începute. 

Spitalul european  
de la București, în stand-by

În ce stadiu se află proiectul dvs.  
de construcție a unui spital european  
la București? 

Așa cum l-am propus eu și colegii mei, 
acest spital trebuia să fie construit de 
Municipalitate. În ultimii șapte ani, s-au 
cheltuit pentru sistemul de sănătate din Ca-
pitală în jur de 320 de milioane de euro. Nu 
pot să contest faptul că în anumite spitale 
dintre cele 19, care se află în administrarea 
ASSMB, s-au mai îmbunătățit condițiile, 
dar nu suficient cât să justifice cheltuirea 
unei sume atât de mari. Cu 250 de milioane 
de euro, așa cum sunt costurile prevăzute 
în studiile din 2008, am putea face cel mai 
mare spital din România. Nu am văzut 
un mare entuziasm la actuala conducere 

 INTERVIU CU DR. CRISTIAN BUȘOI, MEMBRU  
ÎN COMISIA ITRE DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

MUTAREA, LA ÎNCEPUTUL ACESTUI 
AN, ÎN COMISIA PENTRU INDUSTRIE, 
CERCETARE ȘI ENERGIE (ITRE) 
DIN PARLAMENTUL EUROPEAN, 
NU A SCHIMBAT PROIECTELE 
DE SĂNĂTATE ALE DR. CRISTIAN 
BUȘOI. FOSTUL MEMBRU AL 
COMISIEI PENTRU MEDIU, 
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ (ENVI) ÎNCĂ ARE 
PREOCUPĂRI IMPORTANTE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII 
ROMÂNILOR, ACEST DOMENIU 
FIIND ÎN CENTRUL ACȚIUNILOR SALE 
ATÂT PE PLAN NATIONAL, CÂT ȘI 
INTERNAȚIONAL. de Valentina Grigore
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a Municipiului București pentru a începe 
acest proiect, ci, mai degrabă, în continua-
re, aceeași abordare de a împărți în condiții 
îndoielnice fondurile pentru sănătate spi-
talelor existente. Colegii mei din Parlament 
au depus un amendament la buget pentru a 
începe construcția spitalului pe bugetul Mi-
nisterului Sănătății, urmând ca în timp să 
vină și Municipalitatea cu sumele necesare 
pentru a se realiza proiectul, în parteneriat. 

Revenind la Index, România este pe 
ultimele locuri la prevenție și tratament. 
Cât de importantă este prevenția în 
managementul bolilor cronice și cum 
poate fi îmbunătățit accesul la tratament?

În România, prevenția este aproape 
zero. În continuare avem una dintre ratele 
cele mai mici de vaccinare. Accesul la vac-
cinuri reprezintă o problemă foarte mare. 
Produse de strictă necesitate nu se găsesc 

și, atunci, în mod evident, oamenii le caută 
în străinătate: fie în țările din jur – Ungaria, 
Bulgaria, fie chiar în vestul Europei. Puțini 
sunt însă care își permit din punct de 
vedere financiar să facă acest efort. Nu mai 
vorbesc de vechea problemă cu Institutul 
Cantacuzino, care nici acum nu a primit o 
comandă fermă pentru vaccinul antigripal. 
Screeningul este, de asemenea, aproape 
inexistent. Încă avem incidențe foarte mari 
pe cancerul de sân, cancerul de col uterin, 
chiar cel de colon – cancere care prin cam-
panii de screening bine targetate ar putea fi 
identificate în stadii incipiente și vindeca-
te, în foarte multe dintre cazuri. 

În ceea ce privește tratamentul, este clar 
că avem o problemă cu accesul la medica-
mentele inovative, la tratamentele de ulti-
mă generație. Mai mult decât atât, avem o 
problemă chiar cu accesul la medicamente-

le de strictă necesitate și care nu costă foar-
te mult. Și asta, dintr-o politică păguboasă, 
populistă și incorectă de reducere fără 
discernământ a prețului la medicamente. 
Sigur că e normal ca România să decon-
teze cel mai mic preț la medicamente din 
UE, fiind țara cu cele mai mici posibilități 
financiare, dar asta se poate face în mod 
inteligent, prin contracte de cost-volum, 
prin negocieri pentru medicamentele care 
sunt foarte scumpe, chiar prin introdu-
cerea unui sistem dual, ca în Spania, cu 
un tarif de referință la media europeană 
și cu un preț de decontare la cel mai mic 
preț din media europeană. Sunt scăzute în 
mod haotic prețurile și la medicamentele 
ieftine, și la generice, se scade prețul de 
referință pentru medicamentele inovatoare 
care, astfel, devin total neatractive de adus 
în România, pentru că în acest fel se încu-
rajează comerțul paralel și se strică piața 
în țări cu posibilități financiare mult mai 
bune (Germania, Franța, Marea Britanie, 
țările nordice). Toate aceste decizii fără 
cap, populiste, incorecte au dus la situația 
în care pentru unele produse avem cel mai 
mic preț din UE, însă acest lucru nu îi ajută 
pe pacienți, pentru că medicamentele nu se 
mai găsesc în farmaciile de la noi. 

Care sunt atribuțiile dvs. în Comisia 
pentru Industrie, Cercetare și Energie 
(ITRE)? 

Am început să activez în Comisia 
ITRE de pe 19 ianuarie 2017. Aici există o 
importantă componentă de cercetare. În 
programul Orizont 2020, un pilon serios 
și bine bugetat este cercetarea în Sănătate. 
Trebuie să facem toate eforturile pentru 
ca entități din România, universități, 
ONG-uri, institute de cercetare, academii, 
să acceseze bani europeni pentru cercetare 
în Sănătate. Voi continua însă să fiu foarte 
activ în Sănătate, așa cum am fost încă din 
2007-2009, la începutul mandatului meu 
de europarlamentar, când am lucrat, prin 
amendamente, la directiva privind servici-
ile medicale transfrontaliere. Prin urmare, 
indiferent de Comisia din care voi face 
parte, voi rămâne implicat în inițiativele 
pe sănătate din Parlamentul European 
și, sigur, în toate dezbaterile în domeniul 
sănătății din România. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Ați absolvit facultatea de stomatologie  
ca șefă de promoție, cu media 10.  
Care sunt cele mai importante repere  
în cariera dvs.?

Într-adevăr, sunt absolventă a Facultăţii 
de Stomatologie din Bucureşti din anul 
1993, ca şefă de promoţie, cu media gene-
rală a anilor de studiu 10. Se poate spune 
că sunt ambiţioasă şi perfecționistă, ceea 
ce poate fi considerat de unii o calitate, de 
alţii un defect. Sunt medic primar stoma-
tologie generală (din 2002) și medic primar 
în endodonţie (din 2012) cu competenţă în 
radiodiagnosticul maxilo-dentar.

Sunt Doctor în ştiinţe medicale, specia-
lizarea Medicină Dentară, titlu conferit de 
Universitatea „Ruprecht-Karl“ din Heidel-
berg, Germania, din 1997, cu calificativul 
Magna cum laude.  

Având în vedere experiența medicală 
pe care ați acumulat-o în străinătate, 
cum vedeți stomatologia și specialitățile 
stomatologice în România?

Am efectuat un stagiu de specializa-
re la Case Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio, USA cu Bursa FDI – prin 
International College of Dentists, stagiu 
care mi-a deschis perspective noi, fiind o 
experienţă inestimabilă pentru orice prac-

tician. De asemenea, am activat în cadrul 
Policlinicii de Odontologie, Parodontologie, 
Endodonţie şi Pedodonţie a Facultăţii de 
Stomatologie a Universităţii „Ruprecht-
Karl“ din Heidelberg, cea mai prestigioasă 
universitate de medicină din Germania. 
Am colaborat cu universităţi de renume din 
Italia, Norvegia, Israel. 

Organizatoric, sistemul german mi se 
pare aplicabil şi în România. O serie de ma-
nopere stomatologice sunt plătite de Casa 
de Asigurări de Sănătate. În cadrul facul-
tăţii, pacienţii sunt trataţi de către studenţi 
şi rezidenţi sub supravegherea cadrelor 
didactice. Dacă pacientul doreşte să fie tra-
tat de către un conferenţiar sau un profesor, 
intervine coplata. Suma încasată se împarte 
între Universitate sau Spital şi cadrul didac-
tic, după un regulament propriu.

Studenții sunt de părere că nu se face 
suficientă practică pe timpul facultății. 
Cum vedeți această situație?

Din punct de vedere educaţional, al ma-
teriei predate, suntem la un nivel similar 
celorlalte state europene, însă în ultimii 
ani numărul manoperelor clinice însuşite 
de studenţii din facultăţile de medicină 
dentară din celelalte state membre UE 
este mai mare. Conform directivelor 36 
din 2005 şi 55 din 2013 ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului, formarea 
de bază ca medic dentist presupune „o 
experienţă clinică adecvată sub suprave-
ghere corespunzătoare“. Cred că ar trebui 

menţionată această prevedere mai clar în 
cadrul legislativ din România. S-a făcut în 
acest sens o petiţie adresată Ministerului 
Sănătăţii, încă din 2014, de către Liga Stu-
denţilor la Medicină Dentară din Bucureşti, 
susţinută de către decanii facultăţilor de 
medicină dentară din ţară. Manoperele 
clinice pe care trebuie să le facă studenţii 
trebuie să fie unitare la nivelul Uniunii 
Europene, având în vedere că noi pregătim 
atât studenţi români care vor practica şi în 
alte ţări, cât şi studenţi străini care studiază 
în România şi se întorc mai apoi în ţările 
lor de origine.

Multe dintre sediile Facultății de Me-
dicină Dentară sunt oferite de primării. 
Aveți în vedere mutarea într-un sediu 
nou, unde să fie totul în același loc?

Conlucrarea cu primăriile de sector 
este bună, şi aici mă refer la primăriile 
sectoarelor 3 şi 1, şi acestea trebuie să 
continue în beneficiul pacienţilor cu 
probleme sociale din aceste sectoare, 
pacienţi care vor beneficia de tratamente 
stomatologice. Având însă în vedere locali-
zarea disciplinelor Facultăţii de Medicină 
Dentară în zone diferite ale oraşului, 
este imperios necesară mutarea într-un 
singur sediu, pentru a veni nu numai în 
sprijinul studenţilor şi a creşte calitatea 
actului educaţional centrat pe student, ci 
şi pentru a putea oferi consultaţii de spe-
cialitate pacienţilor în cadrul unei clinici 
universitare multidisciplinare, care să 

„Manoperele clinice  
pe care le fac studenții 
trebuie să fie unitare la 
nivelul Uniunii Europene“
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conţină toate specialităţile medicinei den-
tare, inclusiv patologia orală, cea oncolo-
gică la nivelul cavităţii orale, rezolvarea 
cazurilor complexe chirurgicale care nu se 
pot adresa cabinetelor stomatologice. Este 
evidentă necesitatea comasării tuturor 
disciplinelor într-un singur sediu. Vă dau 
încă un exemplu: pedodonţia şi ortodonţia 
se adresează copiilor. Cele două discipline 
au sediile la distanţe considerabile unul 

faţă de altul, fiind foarte dificil de parcurs 
de către pacientul-copil. De asemenea, 
trebuie înfiinţat un departament speci-
alizat care să se adreseze pacienţilor cu 
dizabilităţi. Sperăm în sprijinul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti şi al 
Ministerului Învățământului și Cercetării 
pentru realizarea acestui deziderat. 

Ce proiecte aveţi pe termen scurt ?
Organizăm Primul Congres Internaţi-

onal al Facultăţii de Medicină Dentară din 
Bucureşti între 16 și 19 martie 2017. Se adre-
sează în special medicilor stomatologi, dar 
şi studenţilor. Este un eveniment academic 
de anvergură internaţională, la care sunt 
prezentate tendinţele, inovaţiile din me-
dicina dentară, cazuri clinice şi tehnici de 
tratament utile tuturor medicilor dentişti. 

Sunt invitate personalităţi de marcă, decani 
ai facultăţilor de medicină dentară, lideri 
de opinie din domeniul medicinei dentare 
din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, 
Grecia, Israel, Brazilia. Sunt onorată să fiu 
preşedinta acestui congres, care necesită un 
efort organizatoric considerabil, dar care 
are premisele de a deveni un reper în viaţa 
noastră academică şi profesională. 

ESTE O CONCURENȚĂ 
FOARTE MARE ÎNTRE 

ABSOLVENȚII DE 
STOMATOLOGIE. 

NECESARUL DE MEDICI 
STOMATOLOGI ESTE 

ACOPERIT ÎN ZONELE 
URBANE, IAR SPRE 

MEDIUL RURAL PREA 
PUȚINI VOR SĂ PLECE. 
ÎN ACESTE CONDIȚII, 
FOARTE MULȚI CARE 

TERMINĂ NU-ȘI GĂSESC 
LOCUL AICI, DECI 

„PRODUCEM“ MULT 
PENTRU EXPORT.

La ora actuală, sunt peste 15.000 de 
medici stomatologi în România, adică 
aproximativ 7 la 100.000 de locuitori, 
dintre care aproape 20% sunt în Bucureşti. 
Numărul absolvenţilor de medicină denta-
ră a crescut, astfel încât dacă în 2001 aveam 
la nivelul ţării 8.694 de medici stomatologi, 
în anul 2013 aveam deja 14.282, conform 
INSP-CNSISP. Majoritatea îşi desfăşoară 
activitatea în mediul urban. Pentru a face 
atractivă orientarea stomatologilor spre 
mediul rural, ar trebui create facilităţi de 
către consiliile locale, în sensul alocării 
unor spaţii şi susţinerii financiare a dotării 
unor cabinete. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Patient Access Partnership (PACT/ Parte-
neriatul pentru Accesul Pacienților) salută 
recentul raport comun al Comisiei și OCDE 
intitulat „Health at a Glance: Europe 2016“ 
(Sănătatea pe scurt: Europa 2016) care face 
parte din eforturile Comisiei de a construi 

o bază de cunoștințe solide, o resursă pen-
tru statele membre în abordarea provocă-
rilor cu care se confruntă sistemele lor de 
sănătate. Raportul recunoaște că resursele 
cheltuite în acest domeniu ar trebui con-
siderate o investiție – atât pentru calitatea 
vieții pacienților, cât și pentru societate în 
ansamblu. Tot în acest raport sunt scoase 
în evidență în mod clar lacunele existente 
în accesul la asistență medicală și sunt 
analizate cauzele.

MEP Interest Group on Access 
to Healthcare (Grupul de Interes al 
Membrilor Parlamentului European în 
privința Accesului la Îngrijiri Medicale) și 
PACT au contribuit activ la diseminarea 
informațiilor din „Health at a Glance: 
Europe 2016“ prin organizarea unei 
reuniuni la Parlamentul European. 
Aceasta a fost prezidată în comun de 
eurodeputații Karin Kadenbach, Andrey 
Kovatchev, Lieve Wierinck și Secretarul 

DEZBATERI 
despre starea 
sănătății în Europa
EUROPARLAMENTARII IAU ACT DE PROBLEMELE SISTEMELOR DE SĂNĂTATE DIN UE. de Roxana Maticiuc
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General PACT, Stanimir Hasardzhiev. 
Evenimentul a oferit o oportunitate 
pentru toate părțile interesate să fie 
informate cu privire la conținutul 
raportului, de a-l dezbate și de a discuta 
contextul său mai larg, și anume „State 
of Health in the EU“. Acesta din urmă 
este un raport de analiză, în domeniul 
sănătății, făcut o dată la doi ani în 
Uniunea Europeană. 

Luând cuvântul la eveniment, 
reprezentantul DG SANTE, Martin 
Seychell, a salutat parteneriatul 
consolidat cu OCDE și a subliniat 
obiectivul activităților curente pentru 
promovarea cunoașterii inițiativei 
„Starea sănătății în UE“ și, nu în ultimul 
rând, a asigurat că există intenția de 
a folosi contribuția tuturor părților 
interesate în dezvoltarea profilurilor 
specifice fiecărei țări, planificate pentru 
anul viitor. El a subliniat necesitatea de 
a trece de la deciziile luate în funcție de 
costuri în sistemele de sănătate, la cele 
„bazate pe rezultate centrate pe pacient“ 
și a indicat faptul că acest proces 
ar putea fi susținut de instrumente 
standardizate de măsurare a rezultatelor. 
Acestea nu ar trebui să se concentreze 
doar pe rezultatele clinice, ci ar trebui 
să înglobeze și opiniile pacienților cu 
privire la beneficiile tratamentelor.

Reprezentantul OCDE, Gaetan 
Lafortune, a subliniat faptul că statele 
membre trebuie să investească mai 
mult în prevenirea bolilor cronice, prin 
lupta împotriva factorilor de risc, cum 
ar fi fumatul, consumul de alcool și 
obezitatea. El a susținut, de asemenea, 
nevoia ca sistemele de sănătate să fie 
centrate pe pacient. Mai mult, a subliniat 
faptul că baza de date concrete, care este 
în curs de formare, poate fi o contribuție 
utilă pentru dezvoltarea unor politici 
de sănătate solide. Gaetan Lafortune a 
subliniat necesitatea unui accent mai 
puternic pe prevenire, îngrijire medicală 
primară și pe îngrijirea medicală centrată 
pe pacient, în care bolile cronice sunt 
tratate și în afara spitalului, pe reducerea 
barierelor financiare și geografice în 
accesul la asistență medicală. Provocarea 
rămâne creșterea eficientizării 
cheltuielilor pentru Sănătate, adică 
satisfacerea cererilor tot mai mari cu 
resurse limitate.

Secretarul General PACT, Stanimir 
Hasardzhiev, a subliniat contribuția 

utilă pe care PACT ar putea să o aibă 
pentru dezvoltarea profilurilor naționale 
în parteneriat cu pacienții, astfel încât 
aceste profiluri să reflecte realitatea. 
Perspectivele tuturor părților implicate 
sunt indispensabile pentru a asigura o 
imagine completă a eficienței, capacității 
de adaptare și accesibilității unui sistem 
de sănătate. Acesta este motivul pentru 
care PACT depune efoturi pentru a crea 

o platformă pentru dialog, atât la nivelul 
Uniunii Europene, cât și la nivel național. 
Prin urmare, PACT salută eforturile de a 
integra sistematic aceste perspective.

Europarlamentarul Andrey Kovatchev 
a salutat inițiativa Comisiei și a subliniat 
intenția Grupului de Interes să ofere un 
sprijin continuu pentru orice inițiativă la 
nivelul Uniunii Europene, care să aducă 
valoare adăugată la asistența medicală în 
întreaga UE.

Starea sănătății în Europa
Raportul comun al Comisiei Europene 
și OCDE, intitulat „Sănătatea pe scurt: 
Europa 2016“, arată că europenii trăiesc 
mai mult, însă în anii în plus nu au o 
stare de sănătate bună. Documentul 
spune că politicile pentru promovarea 
unei bune sănătăți, prevenirea bolilor 
și oferirea unei asistențe medicale mai 
eficace ar putea salva vieți și ar putea 
duce la economii de miliarde de euro în 
Uniunea Europeană.

Speranța de viață este în prezent de 
peste 80 de ani în majoritatea țărilor, 
cea mai mare din punct de vedere 
istoric. Însă ea nu se traduce și într-o 
viață sănătoasă. Circa 50 de milioane 
de cetățeni ai UE suferă de mai multe 
boli cronice. Mai mult de o jumătate 
de milion de persoane aflate la vârsta 
activă mor în fiecare an din cauza acestor 
afecțiuni. Asta creează costuri anuale de 
aproximativ 115 miliarde de euro pentru 
economiile statelor membre ale UE. 

Vytenis Andriukaitis, comisarul 
european pentru sănătate și siguranță 

alimentară, a spus în momentul lansării 
raportului că acesta „conține informații 
utile pe care statele membre le pot 
utiliza pentru a modela acțiunile lor 
în domeniul sănătății care afectează 
toate domeniile de politică. El arată că, 
în UE, multe persoane mor în fiecare 
an din cauza unor boli care pot fi 
evitate, asociate unor factori de risc 
precum fumatul și obezitatea. Raportul 

evidențiază și necesitatea de a continua 
eforturile noastre de a asigura un 
acces mai facil la asistența medicală. El 
reprezintă aspectul cel mai important al 
parteneriatului dintre Comisie și OCDE 
pentru a dispune de cunoștințe specifice 
țărilor transnaționale referitoare la 
starea de sănătate și la sistemele de 
sănătate, ca primă etapă a «Stării 
sănătății în UE»“.

Angel Gurría, secretarul general 
al Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (OCDE), 
a declarat: „Mult mai multe vieți ar 
putea fi salvate dacă standardele de 
asistență medicală ar fi ridicate la cel 
mai înalt nivel în întreaga UE. Trebuie 
depuse mai multe eforturi pentru a 
reduce inegalitățile în materie de acces 
și de calitate a asistenței medicale, iar 
sistemele de sănătate europene trebuie 
să devină mai eficiente în direcționarea 
resurselor acolo unde acestea au cel 
mai mare impact asupra indicatorilor 
sănătății, inclusiv în profilaxie“.

Raportul este primul din ciclul 
„Starea sănătății în UE“, care are scopul 
de a ajuta statele membre să răspundă 
provocărilor din domeniul Sănătății. El 
cuprinde mai multe produse de analiză, 
realizate în parteneriat cu OCDE și cu 
Observatorul European pentru sisteme și 
politici de sănătate.

Următorul pas va fi realizarea 
profilurilor specifice celor 28 de țări din 
UE, cu sublinierea caracteristicilor și 
provocărilor fiecăreia. Această etapă ar 
trebui să se încheie în noiembrie 2017. 

50 DE MILIOANE DE CETĂȚENI AI UE SUFERĂ  
DE MAI MULTE BOLI CRONICE. ASTA CREEAZĂ 

COSTURI ANUALE DE 115 MILIARDE DE EURO  
PENTRU ECONOMIILE STATELOR MEMBRE.
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Care sunt mecanismele prin care EMA 
stimulează dezvoltarea de medicamen-
te inovative, având în vedere costurile 
de cercetare și dezvoltare, care sunt în 
continuă creștere?

Unul dintre obiectivele strategice ale 
Agenției Europene pentru Medicamente 
(EMA), pe termen lung, este de a stimula 

cercetarea și metodele inovatoare în dez-
voltarea medicamentelor. Elementul cen-
tral al oricărei noi inițiative în acest dome-
niu este consultanța științifică. Agenția 
oferă astfel consultanță unei societăți 
privind testele și studiile corespunzătoare 
în dezvoltarea unui medicament.

Acest lucru favorizează o mai bună 
planificare și o mai bună proiectare a dez-
voltării medicinei. O planificare mai bună 
înseamnă a ajuta companiile să genereze 
date de calitate superioară, pentru o eva-
luare mai exactă a siguranței, calității și 

eficacității unui medicament, un risc mai 
mic pentru pacienții implicați în studii 
clinice și mai puțină expunere la studi-
ile clinice inutile. Consilierea științifică 
poate sprijini îmbunătățirea accesului 
pacienților la medicamente noi. 

Vreau să atrag atenția asupra a două 
inițiative care ilustrează obiectivul 
nostru:

PRIME: medicamente prioritare – 
PRIME este un sistem lansat de EMA în 
martie 2016, pentru a consolida sprijinul 
pentru dezvoltarea de medicamente care 

 INTERVIU CU PROF. GUIDO RASI,  
DIRECTOR EXECUTIV AL EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA) 
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vizează o nevoie nesatisfacută medical. 
PRIME are ca scop optimizarea planuri-
lor de dezvoltare și accelerarea evalu-
ării pentru a permite medicamentelor 
promițătoare să ajungă la pacienți mai 
devreme. 

Consultanța științifică, în paralel, 
de la organismele EMA și cele de sănă-
tate, tehnologie și evaluare – consili-
erea științifică paralelă permite dez-
voltatorilor de medicamente să obțină 
feedback simultan din partea organisme-
lor de reglementare și cele HTA. 

Un nou raport Deloitte dovedește 
că 2016 ar putea ajunge să fie declarat 
anul cu cele mai putine aprobări de noi 
medicamente din 2010 până în prezent. 
Și acest lucru este văzut la nivel global. 
Care sunt principalele zone/boli în 
care industria farmaceutică ar trebui 
să investească cel mai mult?

Uitându-ne la producția de medi-
camente, perspectivele nu sugerează 
o tendință de scădere a numărului de 
cereri pentru medicamente noi.

Ca autorități de reglementare, noi cre-
dem că dezvoltarea medicinei ar trebui să 
se concentreze asupra acelor medicamen-
te care se adresează nevoilor nesatisfăcute 
ale pacienților. Avem nevoie de medica-
mente care oferă noi tratamente pentru 
boli pentru care nu au deloc sau au doar 
opțiuni terapeutice nesatisfăcătoare.

Este tot mai evidentă nevoia de anti-
biotice noi: creșterea constantă a numă-
rului de microbi înseamnă că medicii au 
nevoie de medicamente noi și eficiente.

Cum poate pacientul să se implice în 
producția de medicamente? 

Dacă dorim să livrăm medicamente 
care să răspundă nevoilor pacienților, 
trebuie să ascultăm cu atenție ce au 
de spus pacienții. Aceștia se pot im-
plica în activitatea EMA, fie în calitate 
de reprezentanți ai organizațiilor de 
pacienți și consumatori, fieca persoane 
implicate în dezbateri și consultări speci-
fice medicinei.

Care sunt prioritățile dumneavoas-
tră, până la sfârșitul mandatului?

Mandatul meu se va încheia în 
noiembrie 2020 și prioritățile au fost 
stabilite într-o strategie comună până 
în 2020, pentru rețeaua europeană 
de reglementare a medicamentelor 
pe care EMA și șefii agențiilor pentru 
medicamente (HMA) din statele membre 
au dezvoltat-o împreună. 

Strategia este construită în jurul a 
patru teme-cheie:
 sănătatea umană, prin încurajarea și 

susținerea dezvoltării unor noi medi-
camente și asigurarea disponibilității 
continue a medicamentelor existente;
 sănătatea animală și sănătatea 

umană, în ceea ce privește medica-
mentele de uz veterinar, prin creșterea 
disponibilității medicamentelor de uz 
veterinar și reducerea la minimum a 
riscurilor care pot rezulta din utilizarea 
substanțelor antimicrobiene în medicina 
veterinară;
 optimizarea funcționării rețelei, 

asigurându-se că expertiza științifică 
corectă este disponibilă în cadrul rețelei 
pentru a răspunde în mod eficient la 
noile provocări de sănătate publică;
 construirea unui rol internațional 

puternic pentru rețea, incluzând o mai 
bună supraveghere a lanțurilor de apro-
vizionare la nivel mondial. 

Strategia comună este un bun ghid 
pentru următorii trei ani. Cu toate 
acestea, trebuie să se ia în considerare 
provocările reprezentate de rezultatul 
referendumului din Marea Britanie și 
posibila relocarea EMA. Prin urmare, 
o prioritate esențială pentru mine va fi 
să conduc agenția în această perioadă 
dificilă și să pregătesc terenul pentru o 
relocare de succes a Agenției noastre 
într-un loc în care avem tot ce ne trebuie 
pentru ca munca noastră să continue la 
parametri înalți și în termene scurte.

Care credeți că este cea mai 
bună metodă prin care statele 
membre pot rezolva problema 
discontinuității medicamentelor?

EMA și autoritățile competente 
naționale (ANC) au o strânsă colaborare 
pentru a face față întreruperilor 
sau lipsurilor în aprovizionarea cu 
medicamente. În strategia noastră 
comună până în 2020, rețeaua s-a 

angajat să exploreze modul în care sunt 
abordate cele mai mari probleme de 
aprovizionare. Creșterea colaborării 
transfrontaliere între statele membre 
va fi crucială pentru a face față 
întreruperilor aprovizionării.

Vara trecută, ați vizitat Agenția 
Națională a Medicamentului din  
România. Care au fost concluzii-
le vizitei? Ce sfaturi aveți pentru 
îmbunătățirea activității autorității? 
Cum vedeți activitatea autorității de 
reglementare din România?

M-am întâlnit cu dl Nicolae Fotin, 
Președintele Agenției Naționale a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale 
(ANMDM) din România, în luna iulie a 
anului trecut. În cadrul unei vizite de 
două zile, am avut ocazia de a vizita 
agenția și de a mă întâlni cu conducerea 
acesteia. Am fost impresionat de angaja-
mentul lor și de ambiția domnului Fotin 
de a spori angajamentul ANMDM în 

activitatea europeană. Sfatul meu pentru 
el este să participe la echipe de evaluare 
multinaționale, care oferă o mare opor-
tunitate de a lucra alături de alți experți 
din toată Europa. Atât dl Fotin, cât și eu, 
credem cu tărie că știința funcționează 
cel mai bine fără frontiere.

De asemenea, am sugerat ca ANMDM 
să urmărească o mai mare cooperare cu 
organismele de evaluare a tehnologiilor 
medicale în țara sa, pentru a accelera ac-
cesul pacienților români la medicamente 
noi, la prețuri mai bune. ANMDM poate 
aduce o contribuție puternică la rețeaua 
europeană de medicamente și aștept cu 
nerăbdare să lucrez cu dl Fotin în realiza-
rea acestui lucru. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

„ANMDM POATE ADUCE O CONTRIBUȚIE  
PUTERNICĂ LA REȚEAUA EUROPEANĂ  

DE MEDICAMENTE ȘI AȘTEPT CU  
NERĂBDARE SĂ LUCREZ CU DL FOTIN  

ÎN REALIZAREA ACESTUI LUCRU.“
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ORICE ÎNCEPUT DE AN ÎNSEAMNĂ 
AUTOEVALUAREA ACTIVITĂȚII 
DESFĂȘURATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI 
ANALIZA PROIECTELOR ȘI PRIORITĂȚILOR 
PE CARE AGENȚIA ȘI LE-A PROPUS PENTRU 
PERIOADA URMĂTOARE. ESTE UN PROCES CARE 
IMPLICĂ O COMUNICARE DESCHISĂ ȘI DIRECTĂ 
ÎNTRE CONDUCERE ȘI STRUCTURILE DIN SUBORDINE, 
UN ANUMIT STIL DE CONLUCRARE CU OAMENII CARE 
SOLICITĂ O TOTALĂ DISPONIBILITATE ȘI MOTIVARE 
PENTRU MUNCĂ ȘI DĂRUIRE, DIN PARTEA TUTUROR.  
de dr. Nicolae Fotin, PREȘEDINTE ANMDM, și  
 farm. pr. Anca Crupariu, ȘEF DEPARTAMENT POLITICI ȘI STATEGII - ANMDM
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Realizări, 
proiecte, 
priorități

Îndeplinirea misiunii curente a ANMDM, 
autoritatea națională competentă în ceea ce 
privește medicamentul de uz uman, dispo-
zitivele medicale și evaluarea tehnologiilor 
medicale, va fi în continuare obiectivul nr. 1 
al instituției.

Anul 2016 a fost marcat de vizita la 
nivel înalt a prof. Guido Rasi, director 
executiv al Agenției Europene a Medica-
mentului (EMA). Evenimentul a însemnat 
recunoașterea eforturilor ANMDM de a se 
încadra în cerințele impuse unei autorități 
naționale competente în domeniul medica-
mentului de uz uman, membră a rețelei eu-
ropene de profil, dar și identificarea aspec-
telor care ar putea conduce la o implicare 
mai activă, cu asumarea de responsabilități 

suplimentare în procedurile centralizate ale 
EMA. S-au evidențiat cu acest prilej rezul-
tatele specialiștilor ANMDM în activitățile 
desfășurate în cadrul grupurilor de lucru 
la nivel european, respectiv la elaborarea 
monografiilor de produse vegetale, la eva-
luarea cererilor de desemnare a statutului 
de medicament orfan, la stabilirea listelor 
medicamentelor care îndeplinesc criteriile 
de includere în procedura unică de evaluare 
europeană a rapoartelor periodice privind 

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI  
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE – 
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siguranţa (PSUSA), la elaborarea rapoarte-
lor de clasificare a medicamentelor pentru 
terapii avansate etc.

De remarcat este numirea președintelui 
ANMDM ca membru al unui nou subgrup al 
organismului Șefii Agențiilor Medicamen-
tului (Heads of Medicines Agencies – HMA) 
privind accesul neîntârziat al pacienților la 
medicamente noi și, de asemenea, desem-
narea unui reprezentant ANMDM în grupul 
de lucru EMA – Big Data Taskforce.

Tot la capitolul „realizări 2016“ se înca-
drează și progresul înregistrat în domeniul 
farmacovigilenței. Numărul de reacții 
adverse (RA) primite de ANMDM, precum 
şi activitatea de procesare a acestora au 
înregistrat, din 2012, o creştere constantă. 
Trebuie să adăugăm că, în perioada 7-11 no-
iembrie 2016, ANMDM a desfășurat o cam-
panie media pentru promovarea raportării 
RA suspectate la medicamente, în cadrul 
unei campanii europene de conștientizare a 
publicului larg. Impactul campaniei s-a con-
cretizat printr-un important feedback pe 
pagina de Facebook a Agenției, din partea 
profesioniștilor, a foarte multor pacienți, a 
diferitelor asociații de pacienți, a publicului 
în general, dar și din partea  mass-mediei 
care a promovat campania noastră.

Îmbunătăţirea criteriilor de evaluare a 
tehnologiilor medicale în vederea inclu-
derii în Lista de medicamente compen-
sate şi gratuite, anexa la HG 720/2008, 
a fost, începând cu 2015, o preocupare 
constantă a ANMDM. În 2016 s-au făcut 
noi propuneri de modificare și  comple-
tare a OMS 861/2014, care vor însemna 
practic o creștere a accesului pacienților la 
medicamente, prioritar în boli rare și boli 
infecțioase, transmisibile.

Proiectele au fost de mai multe ori 
expuse de conducerea ANMDM, cu diferite 
ocazii. Sunt proiecte care vizează atât medi-
camentele, cât și dispozitivele medicale.

Acestea constau, în esență, în:
 stabilirea unei politici adecvate de 

intervenţie a ANMDM pentru evitarea ris-
cului de discontinuitate în aprovizionarea 
pieţei farma cu medicamente; în acest sens, 
se va urmări:
 implementarea unei soluţii viabile 

pentru îndeplinirea obligaţiei legale de 
serviciu public; 
 creşterea numărului de inspecţii 

inopinate pentru verificarea respectării 
Regulilor de Bună Practică de Distribuţie.
 întărirea activităţii de farmacovigilen-

ţă şi de inspecţie farmaceutică;
 întărirea capacității ANMDM de 

a contribui la prevenirea contrafacerii 
medicamentelor și la pregătirea din timp a 
sistemului naţional pentru implementarea, 
până cel târziu la 9 februarie 2019, a actelor 
delegate aprobate de Comisia Europeană 
privind identificatorul unic pentru medi-
camente;
 îmbunătăţirea activităţii de evaluare a 

tehnologiilor medicale prin modificarea și 
completarea criteriilor legale de evaluare;

 contribuția la pregătirea legislaţi-
ei naționale secundare care să asigure 
implementarea Regulamentului de studii 
clinice, odată ce portalul EMA pentru stu-
dii clinice va deveni funcţional (preconizat 
pentru 2018);
 angajarea de noi specialiști;
 asigurarea instruirii adecvate și conti-

nue a personalului de specialitate;
 implementarea unei strategii IT care 

se referă, printre altele, la:
 realizarea unui Nomenclator nou, 

care să corespundă ultimelor cerințe 
naționale și europene;
 realizarea Registrului public al dispo-

zitivelor medicale aflate în circulație;
 depunerea de cereri de avizări materi-

ale publicitare pe portal web și obținerea de 
aprobări pe portal web (paper free);
 dezvoltarea unei aplicații de gestiona-

re a datelor rezultate din raportările primite 
de la fabricanți și distribuitorii angro în 
baza OMS 502/2013. 

În domeniul dispozitivelor medicale, 
ANMDM are în vedere realizarea mai 
multor obiective, dintre care enumerăm:
 completarea Legii 95/2006 în ceea ce 

priveşte reglementarea publicităţii dispo-
zitivelor medicale şi stabilirea ulterioară de 
norme de evaluare;
 întocmirea, pe modelul Nomenclato-

rului de medicamente de uz uman, a unui 
Registru public al dispozitivelor medicale 
disponibile pe piața din România;
 crearea unui Birou de Vigilență cu 

atribuții în înregistrarea şi evaluarea infor-
maţiilor privind incidentele şi crearea unei 
baze de date referitoare la acestea, inclusiv 
comunicarea cu Comisia Europeană;
 crearea unui Birou de Conformitate 

și Comunicare în domeniul dispozitivelor 
medicale cu atribuții în comunicarea cu 
Statele Membre prin intermediul strate-
giilor stabilite în cadrul Grupului de lucru 
COEN (Compliance and Enforcement 
Group), referitoare la prevenirea introdu-
cerii pe piață a dispozitivelor medicale ne-
conforme/contrafăcute, din care fac parte și 
reprezentanți ai Agenției;
 clarificarea legislației referitoare la 

investigația clinică și analiza oportunității 
creării unui Birou pentru investigații clinice.

Sunt numai o parte din proiectele 
ANMDM pentru următoarea perioadă, 
pentru realizarea cărora Agenția are 
nevoie, prioritar, de specialişti de înaltă 
calificare în domeniul său de competență 
și de un buget adecvat. 



Noul guvern ar trebui să aibă ca 
prioritate realizarea unei strategii 
naționale a medicamentului
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Noul guvern ar trebui să-și facă o 
prioritate din rezolvarea actualului haos 
legislativ și administrativ din sistemul 
de sănătate și să organizeze o dezbatere 
reală asupra politicii medicamentului, cu 
toate părțile implicate, de la pacienți și 
societate civilă până la industrie și mediul 
academic. Starea în care a ajuns industria 
farmaceutică locală, unul dintre domeniile 
strategice ale economiei naționale, impune 
o abordare complexă, care să includă, pe 
lângă măsuri administrative legate de preț, 
măsuri fiscale și măsuri de încurajare a 
producției locale, a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare. Această industrie cu o lungă 
tradiție în România, care, în prezent, 
asigură peste 8.000 de locuri de muncă, 
are un potențial de creștere imens. Acesta, 
însă, nu va fi niciodată valorificat dacă 
modelul actual, bazat pe suprafiscalizarea 
și discriminarea producătorilor 
locali de medicamente, continuă. 

Dispariția medicamentelor
Industria locală de medicamente, 
producătoare exclusiv de medicamente 
generice, este supusă unei duble 
presiuni: pe de o parte, a politicii de 
prețuri, care impune o dublă referențiere 
medicamentelor generice, la cel mai mic 
preț din 12 țări de referință și la 65% 
din prețul medicamentului inovativ, 
iar pe de altă parte, a presiunii fiscale 
nesustenabile a taxei clawback. Aceste 
două politici, aplicate împreună, au dus 
la dispariția de pe piață în ultimii ani a 
circa 2.000 de medicamente generice, la 
disponibilizarea a sute de angajați și la 
ratarea unor investiții semnificative în 
facilități de producție locale. Mai mult, 
aplicarea taxei clawback nediferențiat 

producătorilor de inovative și celor de 
medicamente generice penalizează, practic, 
medicamentele generice pentru creșterea 
costurilor publice cu medicamentele 
inovative, mult mai scumpe, și va avea 
ca efect, inevitabil, dispariția de pe piață 
a acestei categorii de medicamente. Pe 
termen lung, acest fapt va avea consecințe 
extrem de grave atât asupra pacienților, 
care vor fi nevoiți să suporte prin coplată 
costul cu tratamente mai scumpe, cât și 
asupra bugetului de stat, care va trebui să 
acopere costurile publice suplimentare 
generate de aceste tratamente. 

În acest moment, este clar că atât taxa 
clawback, cât și metodologia de calcul a 
prețurilor medicamentelor sunt un eșec 
evident. Economiile pe care statul pretinde 
că le-a făcut cu ajutorul prețurilor mici 
și al suprataxării sunt cu mult depășite 
de cheltuielile pentru tratarea unor 
afecțiuni mult mai grave, cauzate de lipsa 
medicamentelor uzuale, care au dispărut. 

Salvarea industriei farmaceutice
Că măsuri imediate, considerăm că 
introducerea calculului diferențiat al taxei 
clawback pentru medicamentele generice 
și revizuirea radicală a mecanismului de 
calcul al prețurilor medicamentelor sunt 
vitale pentru salvarea de la faliment a 
industriei farmaceutice din România. Pe 
termen mediu însă, singura cale prin care 
se va putea da o gură de aer acestei industrii 
suprareglementate și suprafiscalizate 
și se va putea lărgi accesul pacienților 
la tratamente medicale este eliminarea 
totală a taxei clawback, care, de altfel, 
a fost introdusă în 2009 că o măsură 
temporară, în contextul crizei financiare. 
Suntem convinși că, printr-o colaborare 
transparentă și constantă între autorități 
și industrie, se vor găsi soluții adecvate 
economic și care nu pun în pericol accesul 
pacienților la tratament, pentru un mai bun 
control al cheltuielilor din sănătate. 

ROMÂNIA ESTE ÎN 
SITUAȚIA ÎN CARE O 
STRATEGIE NAȚIONALĂ A 
MEDICAMENTULUI ESTE 
ABSOLUT VITALĂ PENTRU 
SUPRAVIEȚUIREA INDUSTRIEI 
FARMACEUTICE LOCALE ȘI 
STOPAREA RITMULUI DIN CE 
ÎN CE MAI ACCELERAT ÎN CARE 
DISPAR MEDICAMENTELE 
ACCESIBILE DE PE PIAȚĂ. 
AMÂNAREA ACESTEI 
REFORME PRIN REVIZUIRI 
MINORE ALE VECHILOR 
POLITICI FALIMENTARE 
PENTRU SISTEMUL SANITAR 
SAU PRIN ADOPTAREA UNOR 
MĂSURI FĂRĂ UN IMPACT 
REAL, ÎN AFARA EXERCIȚIULUI 
DE IMAGINE, VA DETERMINA 
O AGRAVARE A SITUAȚIEI, ȘI 
AȘA DISPERATĂ, ÎN CARE SE 
AFLĂ PACIENȚII ROMÂNI ȘI VA 
FACE INEVITABILĂ APARIȚIA 
UNOR NOI CRIZE ÎN SĂNĂTATE.
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de Laurențiu Mihai, 
director executiv, Asociația 
Producătorilor de Medicamente 
Generice din România (APMGR)
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Numeroase maladii sistemice pot avea 
manifestări în sfera oro-facială, dar 
trebuie subliniat îndeosebi faptul că 
există și afecțiuni generale dermatolo-
gice, reumatologice sau hematologice 
care apar și evoluează exclusiv la nivelul 
cavității orale. Pe de altă parte, tratamen-
tele pentru anumite afecțiuni cronice 
sau autoimune pot avea reacții adverse 
secundare și la nivelul mucoasei orale. 
Dintre acestea, imunosupresoarele și 
corticoizii administrați local sau sistemic 
pe termen lung sunt cele mai incriminate. 
În plus, mecanismele fiziopatologice care 
declanșează anumite boli sistemice pot 
avea efecte și manifestări și la nivelul altor 
organe sau mucoase. Iată de ce fiecare 
pacient trebuie privit ca un întreg, din 
punctul de vedere al fiziologiei și imu-
nologiei generale, în timp ce afecțiunile 
mucoasei orale trebuie analizate într-un 
context mai larg, al patologiei generale 
asociate pacientului.

În acest context, a devenit tot mai 
important rolul medicului stomatolog 
în recunoașterea semnelor clinice orale 
ale bolilor sistemice. Pentru aceasta, este 
necesară o pregătire medicală riguroasă 
încă din timpul studiilor universitare 
și, ulterior, aprofundarea lor la un nivel 
ridicat, postuniversitar. Scopul tuturor 
acestor cursuri de perfecționare este de a 
dezvolta o gândire medicală complexă și 
o abordare generală a pacienților.

Patologia orală reprezintă un dome-
niu medical extrem de important, care 
se ocupă de diagnosticarea și tratarea 
afecțiunilor generale cu manifestări ora-
le, precum și de patologia sistemică cu 
manifestări exclusiv orale. Ea este studia-
tă ca disciplină universitară la UMF „Ca-
rol Davila“ București, în cadrul Facultății 
de Medicină Dentară. De asemenea, 
funcționează ca serviciu clinic distinct, 

Rolul medicului 
STOMATOLOG  
ÎN CADRUL PATOLOGIEI 
MEDICALE GENERALE

DR. COCULESCU ELENA-CLAUDIA

• Consilier parlamentar coordonator la 
Comisia pentru sănătate publică 
(Senatul României)
• Asistent universitar 
asociat la Disciplina 
Patologie Orală 
‒ Facultatea de 
Medicină Dentară a 
UMF „Carol Davila” 
Bucureşti
• Doctor în Știinţe 
medicale în domeniul 
Medicină dentară ‒ 
UMF „Carol Davila” 
Bucureşti
• Medic primar 
în specialitatea 
Stomatologie 
generală
• Absolventă 
a Facultăţii de 
Medicină Dentară 
‒ Universitatea 
de Medicină şi 
Farmacie „Carol 
Davila” Bucureşti.

de dr. Elena-Claudia Coculescu 

în cadrul căruia sunt examinați și tratați 
un număr relativ mare de pacienți din 
București și județele limitrofe, precum 
și din alte zone ale țării. S-a constatat că 
numărul cazurilor a crescut progresiv, 
de la an la an, iar ca afecțiuni, cel mai 
frecvent sunt diagnosticate: algia bucală 
nespecifică, infecţii virale, bacteriene 
şi fungice, lichen plan bucal, tumori 
benigne şi maligne, afte bucale, leziuni 
cu potenţial de malignizare, afecţiuni ale 
glandelor salivare, hiperplazii gingiva-
le, dermatoze buloase, diverse reacţii 
alergice etc. Pacienţii sunt trimişi la acest 
serviciu clinic de către medici stoma-
tologi, medici de familie, dermatologi, 
otorinolaringologi, chirurgi specialişti 
oro-maxilo-faciali.

În urma evaluării clinice primare a 
pacienţilor, în situaţii particulare, se 
impune colaborarea cu medici din alte 
specialităţi medicale precum: derma-
tologie, psihiatrie, anatomopatologie, 
neurologie, hematologie sau medicină 
de laborator. Datele clinice şi paracli-
nice furnizate de medicii colaboratori 
au impus coroborarea lor spre a identi-
fica factorii etiologici locali, sistemici, 
neurologici şi psihologici asociaţi, în 
scopul abordării terapeutice complexe şi 
specifice a fiecărui pacient.

Astfel, cazuistica Serviciului clinic de 
Medicină și Patologie Orală din cadrul 

Facultății de Medicină Dentară a 
UMF „Carol Davila“ București 

se constituie în una de graniță, 
interdisciplinară, în cadrul căreia 
se întrepătrund patologia sto-
matologică cu cea generală, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, 

patologia medicală cu cea 
chirurgicală.

În concluzie, se poate 
spune că, la ora actuală, 
pregătirea complexă 
a medicului stoma-
tolog poate contribui 
în mare măsură la 
recunoașterea semne-
lor clinice orale ale bo-
lilor sistemice cât mai 
timpuriu, contribuind 
astfel la îmbunătățirea 
prognosticului 
acestora.
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Ce a însemnat anul 2016 pentru 
Colegiul Medicilor din Municipiul 
Bucureşti?

Anul 2016 a fost anul schimbării, 
în care o nouă echipă s-a angajat să îi 
reprezinte pe medicii din cea mai puter-
nică organizație profesională din țară 
în relația cu autoritățile și cu publicul. 
Într-un context extrem de dificil, în care 
nemulțumirile societății au fost dirijate de 
unele campanii media împotriva breslei 
noastre, în care tensiunile generate de un 
sistem subfinanțat și prost organizat sunt 
descărcate prin „paratrăsnetul“ repre-
zentat de vârfurile noastre profesionale, 
în care se încearcă dezbinarea acestei 
categorii, folosind cozi de topor care nu 
pot să se afirme prin realizări științifice 
sau manageriale și atunci caută notorie-
tate atacându-și colegii… Mai e nevoie să 
continui cu lista  problemelor? În această 
situație grea pentru medici, în care lucru-
rile se schimbă cu o viteză amețitoare, de 
la ascensiunea noilor medii de informare 
la legislație, este nevoie să ne întărim 
în interior, să ne organizăm fără fisură 
propriul sistem, pentru a putea convinge 

2017 va fi anul informatizării și 
debirocratizării în activitatea 
Colegiului Medicilor București

în afară, în societate. Cum am spus de 
la început: împreună suntem puternici. 
Dezbinați nu avem nicio șansă. De aceea, 
înainte de a porni schimbările, am pornit 
dialogul cu echipa celor 13.000 de membri 
ai CMMB. Putem spune că 2016 a fost 
anul 2.0, în care Colegiul București nu 
s-a mai limitat la a transmite informații 
membrilor săi, ci a recepționat propune-
rile acestora, a ascultat vocea medicilor 
din București și a acționat în consecință. 
Membrii noștri au fost consultaţi pe teme 
extrem de importante şi care au impact 
asupra calităţii actului medical, iar rezul-
tatele acestor consultări au dat greutate 
demersurilor legale și administrative pe 
care le-am demarat. 

Care este, în opinia dumneavoastră, 
principala problemă cu care se 
confruntă medicii?

Așa cum am mai amintit în alte poziții 
publice, învrăjbirea nu acționează doar 
între pacient și medici. Tehnica divide et 
impera se aplică și în interiorul breslei. 
Dorințe de afirmare personală, de putere 
și de prestigiu, tensiunile generate de lip-
surile din sistem sau, direct spus, invidia, 
îi fac pe unii medici să-și atace colegii. 
Astfel, ei scad încrederea în toți medi-
cii. Și, mai devreme sau mai târziu, vor 
deveni, la rândul lor, victimele acestei 
atmosfere toxice.

Care au fost consultările de care 
aminteați?

Cum spuneam, anul 2016 a fost unul 
al dialogului. Am avut mai multe consul-
tări, folosind site-ul CMMB sau resursele 
Fundației: despre cardul de sănătate, 
despre asigurările de malpraxis, despre 
migraţia tinerilor medici. Consultarea 
privind migraţia tinerilor medici a fost 
iniţiată de Fundaţia Colegiului Medicilor 
din Municipiul Bucureşti. Rezultatele 
sunt îngrijorătoare: peste 80% dintre 
tinerii care studiază Medicina la nivel de 
facultate și rezidențiat şi care au răspuns 
chestionarului consideră că este posibil 
să emigreze. Cele mai multe nemulțumiri 
sunt legate de nivelul scăzut de salari-
zare, condițiile materiale din unitățile 
medicale, orele suplimentare de muncă, 
lipsa de suport pentru activități de cer-
cetare, statutul medicului în societatea 
românească.

O consultare făcută de CMMB a avut 
ca subiect cardul de sănătate. Cu toţii 
ştim ce probleme de funcţionare are 
acesta. Răspunsurile medicilor au arătat 
clar că disfuncţionalităţile cardului 
au impact asupra activităţii medicale. 
Rezultatele au fost prezentate de către 
conducerea CMMB Ministerului Sănătă-
ţii și au fost pe larg reluate de presă.

Un alt chestionar a fost despre asigu-
rările de malpraxis. Am putut obiectiva, 
astfel, că medicii consideră actualul 
sistem de asigurări de malpraxis inutil 
pentru ei și pacienți, servind doar intere-
sul firmelor de asigurări. Medicii arată că 
nu au putere de negociere și sunt obligați 
să încheie contractul impus de firma de 
asigurări, nu au încredere într-un con-
tract-cadru negociat de stat și doresc ca 

 INTERVIU CU PROF. DR. CĂTĂLINA POIANĂ, PREȘEDINTELE CMMB

DUPĂ O SCHIMBARE TOTALĂ DE PARADIGMĂ ÎN 2016, COLEGIUL 
MEDICILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI (CMMB) ÎȘI CONTINUĂ 
ACTIVITATEA DE REPREZENTARE SUSȚINUTĂ A MEDICILOR. 2017 VA 
FI ANUL DEBIROCRATIZĂRII, AL INFORMATIZĂRII, IAR MEDICII VOR 
RESIMȚI O SCHIMBARE SEMNIFICATIVĂ A RELAȚIEI CU COLEGIUL, 
DECLARĂ PROF. DR. CĂTĂLINA POIANĂ, PREȘEDINTE CMMB ȘI 
PRORECTOR UMF „CAROL DAVILA“. de Valentina Grigore
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organizațiile profesionale să negocieze 
în numele lor cu asigurătorii. Principala 
problemă identificată este că polița nu 
acoperă daunele morale. Ca soluție la 
problema daunelor morale, medicii văd 
plafonarea prin lege a sumelor acordate 
drept despăgubire sau un contract între 
pacient și unitatea medicală, care să 
stabilească nivelul despăgubirilor.

Întrucât această problemă trebuie să 
aibă o soluţie la nivel naţional, CMMB 
a trimis rezultatele consultării publice 
către CMR, dar va continua să militeze 
pentru modificarea legislaţiei privind 
asigurările de malpraxis.

Cum ați acționat la nivelul 
dialogului cu publicul?

În primul rând, am construit un 
parteneriat cu asociaţiile de pacienţi şi o 
nouă deschidere către presă. Împreună 
cu aceste asociații, încercăm să impunem 
schimbarea Legii asigurărilor de malpra-
xis, în favoarea medicilor și a pacienților. 
Am demarat un program de colabora-
re și de informare a mass-media, 
astfel încât să putem transmite 
pozițiile corpului medi-
cal, să încercăm creșterea 
nivelului de informare al 
jurnaliștilor, pentru a limita 
abordările senzaționaliste, 
speculațiile, erorile de do-
cumentare. Acest efort este 
unul continuu, acțiunile 
se vor desfășura și în 2017, 
sperăm să putem restabili 
încrederea în breasla noastră, 
dar avem nevoie de implica-
rea tuturor membrilor, pentru 
că, așa cum atrăgeam atenția, 
conflictele dintre medici stau 
cel mai adesea la baza 

scandalurilor de presă care alimen-
tează suspiciunile și dau apă la moară 
„concurenței“. 

CMMB s-a implicat, de asemenea, 
în susținerea problemelor medicilor 
în spațiul public. Nu cu lozinci, ci cu 
date concrete: împreună cu Fundaţia 
Colegiului Medicilor Bucureşti, CMMB 
s-a alăturat Campaniei „Nu agresaţi 
cadrele medicale!“. Un studiu din 2015 al 
Fundaţiei a fost promovat în mass-me-
dia, avertizând că 85% dintre angajaţii 
din sistemul medical au fost agresaţi 
verbal la locul de muncă, iar 10% au fost 
agresaţi fizic.

Un alt proiect derulat în anul 2016 a 
fost expoziţia „Spitale dispărute ale Bu-
cureştiului“. Expoziția a oferit o privire 
asupra activității spitalelor bucureștene 
a căror funcționare a fost sistată ca ur-

mare a cutremurelor, a bombardamente-
lor din timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial, a demolărilor și restructurări-
lor din Perioada Comunistă sau a lipsei 
de finanțare și a proceselor de retroce-
dare din perioada postdecembristă. De 
asemenea, CMMB a susţinut un proiect 
al Fundaţiei privind vaccinarea, un drept 
fundamental la sănătate. 

Cum va fi anul 2017?
Anul 2017 va fi anul informatizării şi 

debirocratizării la nivelul Colegiul Medi-
cilor din Municipiul Bucureşti. În relația 
cu funcționarii CMMB, medicii trebuie să 
constate o îmbunătățire semnificativă: de 
la modul de adresare până la timpul de 
așteptare și solicitudinea funcționarului 
de la ghișeu. Una dintre primele măsuri 
pe care le-am luat anul trecut a fost 
ca medicii să intre pe ușa principală, 
folosită până atunci pentru protocol. A 
fost un semnal, un mesaj că s-a schim-
bat abordarea în relația medic-CMMB: 
funcționarii sunt la dispoziția medicilor, 
nu invers. Medicii intră pe ușa principa-

lă, nu oficialitățile. Acest principiu va 
fi, în 2017, aplicat în fiecare segment 

al muncii din CMMB. 
Concret, în 2016 am deblo-

cat mecanisme ancrasate, 
depășite de vreme, și am 
realizat economii substanțiale 
în funcționarea Colegiului. 
Resursele astfel economi-
site vor fi dirijate pentru a 

sprijini medicii, pentru a ușura 
legătura lor cu Colegiul, pentru 

a reduce timpul alocat operațiunilor 
administrative și pentru a finanța 

informarea și educarea lor continuă. 
Conferința CMMB a avut o participare 
record în 2016, iar în acest an vrem să 

depășim această performanță. În 
ceea ce privește reprezen-

tarea publică, vom 
continua demer-

surile pentru 
o nouă lege a 
Sănătăţii şi a 
malpraxisului 
și vom susține 
orice inițiativă 
rezultată din 
consultări-
le publice, 
din dialogul 
permanent cu 
breasla. 
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În septembrie 2015, conducătorii statelor 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite au agreat asupra unui set de 17 
obiective ce trebuie îndeplinite până în 
2030 – Sustainable Development Goals. 
Al treilea obiectiv din această listă (SDG3) 
țintește asigurea sănătății și bunăstării 
în fiecare stadiu al vieții. Acesta nu poate 
fi îndeplinit fără asigurarea unei creșteri 
economice inclusive. Relația de asociere 
între dezvoltarea economică și starea de 
sănătate a unei populații este cunoscută, 
între ele existând o interdependență.

Eficiență, accesibilitate  
și flexibilitate
Pentru ca sistemele de sănătate să 
poată contribui la îndeplinirea SDG3, 
Organizația pentru Dezvoltare și Coo-
perare Economică (OECD) consideră că 
acestea trebuie să fie mai eficiente, acce-

Health at a Glance:  
EUROPE 2016

ALEXANDRU M. ROTAR
CERCETĂTOR DOCTORAND ÎN „COMPARAȚIE INTERNAȚIONALĂ ÎN EVALUAREA TEHNOLOGIILOR 
MEDICALE ȘI CALITATEA ÎNGRIJIRILOR DIN SĂNĂTATE“, ACADEMIC MEDICAL CENTER – 
UNIVERSITATEA DIN AMSTERDAM, DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ SOCIALĂ, OLANDA

RAPORTUL ORGANIZAȚIEI PENTRU COOPERARE 
ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OECD) ASUPRA 
SISTEMELOR DE SĂNĂTATE ALE UNIUNII EUROPENE –

INDICATORII DE CALITATE AI 
SERVICIILOR MEDICALE AI 
ORGANIZAȚIEI PENTRU COOPERARE 
ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (II) 
– O OPORTUNITATE PENTRU 
TRANSPARENȚA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
SISTEMULUI MEDICAL ROMÂNESC.
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sibile și flexibile. Eficiența presupune 
ca politicile să aibă ca obiectiv reducerea 
mortalității prevenibile. Accesibilitatea 
se referă la reducerea inegalităților acce-
sului la servicii de sănătate, iar flexibili-
tatea se referă la capacitatea sistemelor 
de sănătate de absorbție a inovației și 
dezvoltarea unor noi alternative care să 
răspundă nevoilor unei populații aflate în 
proces de îmbătrânire.

OECD, cu sediul la Paris, Franța, este o 
organizație internațională de tip think-
tank, ce include 34 de țări, fiind fondată 
la începutul anilor ’60, pentru stimularea 
dezvoltării economice și a comerțului 
global. Alături de Bulgaria, România este 
singura țară membră a Uniunii Euro-
pene care nu este asociată OECD. Cum 
spuneam și într-o publicație anterioară, 
o mică parte din activitățile OECD este 
legată de sănătate, având în componență 
programul de Indicatori de Calitate ai 
Serviciilor Medicale (ICSM).

Health at a Glance
Începând cu crearea programului OECD 
ICSM în 2003, OECD publică, o dată la 
doi ani, un raport pentru indicatori de 
sănătate pentru țările membre. Health at 
a Glance: Europe 20161, publicat în noiem-
brie 2016, include și România. Acesta a 
fost creat ca urmare a reînnoirii coope-
rării dintre OECD și Comisia Europeană. 
Indicatorii urmăriți sunt structurați în opt 
capitole: 1. Impactul pieței de muncă asu-
pra sănătății; 2. Dezvoltarea sistemelor de 
medicină primară; 3. Starea de sănătate; 4. 
Determinanții stării de sănătate; 5. Nivelul 
de finanțare; 6. Eficiența și calitatea ser-
viciilor de sănătate; 7. Accesul la servicii 
de sănătate; 8. Flexibilitatea, eficiența și 
sustenabilitatea sistemelor de sănătate. 
Fiecare dintre aceste capitole include o 
serie de indicatori specifici și prezintă 
informații internaționale comparative.

Sistemele de sănătate și felul în care 
acestea pot fi optimizate trebuie să re-
prezinte o prioritate națională. Așa cum 
medicina contemporană și deciziile tera-
peutice sunt bazate pe dovezi, politicile 
de reformă în sănătate trebuie să fie și ele 
bazate pe dovezi. În contextul discuțiilor 
despre reformarea sistemului de sănă-
tate din România, acești indicatori pot 
reprezenta baza de plecare în dezvoltarea 
politicilor de sănătate. Totodată, pentru 
optimizarea continuă a politicilor născute 

în baza ICSM, acestea trebuie să conțină și 
elemente de urmărire în timp a indicatori-
lor și felul în care aceștia evoluează.

O dovadă în plus a lipsei de implicare 
a României a reprezentat-o întâlnirea din 
ianuarie 2017 a miniștrilor Sănătății din 
țările membre OECD. Aceasta a avut ca 
scop crearea și implementarea unei viziuni 
asupra Noii Generații de Reforme în Sănă-
tate. Pe lângă statele membre, la întâlnire 
au participat reprezentanți din Argentina, 
Columbia, Costa Rica, Kazahstan, Lituania, 
Peru și Africa de Sud. Prin urmare, par-
ticiparea țărilor non-membre OECD este 
permisă, oferindu-se statutul de observa-
tor. Cu toate acestea, în ciuda pasului spre 
deschiderea dialogurilor instituționale 
făcut în iunie 2016 de către Guvernul Ro-
mâniei, prin vizita premierului de atunci, 
Dacian Cioloș, la OECD, România nu a fost 
printre țările participante. Mai mult decât 
atât, de la discuțiile premierului Dacian 
Cioloș cu secretarul general OECD, Angel 
Gurria, nu a apărut nicio informație în 
spațiul public despre stadiul dialogului în 
privința procesului de aderare și impli-
carea oficială a României în programele 
menționate în decursul vizitei, și anume 
cele de educație și sănătate. Pe lângă 
celelalte proiecte OECD din care România 
a făcut parte (lista completă a acestora se 
poate găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor 
Externe2), fie din postura de participant, fie 
din cea de invitat, este importantă parti-
ciparea sa și la programele de sănătate, cu 
atât mai mult cu cât sistemul de sănătate 
are nevoie de o rearanjare și de gândire în 
toate sectoarele sale. 

Efecte directe și indirecte
Sistemele de sănătate au un efect impor-
tant asupra populației pe care o deser-
vesc. Primul dintre ele este unul direct: 
impactul asupra sănătății indivizilor. 
Acesta se poate măsura prin diverși 
indicatori asupra statusului sănătății: 
de exemplu, creșterea speranței de 
viață, scăderea mortalității, reducerea 
dizabilităților etc. (vezi Capitolul 7, OECD 
HAG Europe 2016) și urmărirea evoluției 
lor în timp. Un al doilea efect este cel 
indirect – efectul economic. Fiecare 
intervenție de sănătate, în afară de bene-
ficiul asupra stării de sănătate, aduce și 
un beneficiu economic. Spre exemplu, o 
viață salvată înseamnă o persoană care 
lucrează mai mult și care produce un 

efect economic pozitiv asupra economiei 
(plătește taxe, consumă).

OECD și proiectul său ICSM oferă, pe 
de o parte, imaginea țărilor printr-o serie 
de indicatori ce reflectă calitatea servici-
ilor medicale și, pe de altă parte, indi-
catorii ce influențează direct rezultatele 
intervențiilor (ex.: sistemul de medicină 
primară, determinant al stării de sănătate, 
finanțarea etc.). 

Reforma Sănătății
Pentru ca reformele în sistemul de 
sănătate din România să corespundă cu 
nevoile populației, această radiografie pe 
care o realizează OECD prin grupul său 
de experți poate reprezenta punctul de 
plecare. Orice reformă socială își poate 
atinge potențialul maxim doar în cazul 
în care este bine țintită și înțeles contex-
tul economic, social și sistemic în care 
ea se aplică. De aceea, în momentul în 
care OECD a început să dezvolte setul de 
indicatori de sănătate, cadrul conceptual 
folosit3 este unul care le ia în considerare 
și pe acestea.

Sistemul de sănătate din România a 
fost supus, în ultimii ani, unor reforme 
succesive, cu diferite grade de succes. Cu 
toate acestea, cooperarea cu OECD, cu 
experții acestui think-tank internațional, 
în domeniul sănătății nu a existat. OECD 
este un punct de reper internațional în 
toate domeniile în care activează, implicit 
în sănătate, și cooptarea lui în procesele 
de reformă, ca element consultativ, ar fi 
un element benefic. OECD elaborează, la 
cererea diferitelor guverne, nu numai ale 
statelor membre, rapoarte de țară asupra 
sistemelor de sănătate4, punând un dia-
gnostic și indicând o direcție clară în care 
trebuie acționat, luând în considerare și 
elementele contextuale.

Personal, consider că dialogul și coope-
rarea instituțională în privința procesului 
de aderare la OECD sunt pașii care trebuie 
urmați în perioada următoare. Totodată, 
ținând cont că procesul de aderare este 
unul de lungă durată, ar trebui inițiată 
colaborarea instituțională în domeniul 
sănătății, sub statut de observator. 

1 HTTPS://EC.EUROPA.EU/HEALTH/SITES/HEALTH/FILES/STATE/DOCS/
HEALTH_GLANCE_2016_REP_EN.PDF
2  HTTP://WWW.MAE.RO/EN/NODE/18556#NULL
3 ARAH ET AL — A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE OECD HEALTH 
CARE QUALITY INDICATORS PROJECT, INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH CARE; SEPTEMBER 2006: PP. 5–13, DOI: HTTP://DX.DOI.
ORG/10.1093/INTQHC/MZL024
4  HTTP://WWW.OECD.ORG/ELS/HEALTH-SYSTEMS/REVIEWS-HEALTH-
SYSTEMS.HTM
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Cu ce amenințări se confruntă Europa 
în domeniul bolilor infecțioase? 

Centrul European pentru Prevenirea 
și Controlul Bolilor (ECDC) a fost 
fondat în 2005 și are sediul în Suedia, 
la Stockholm. ECDC este o agenție a 
Uniunii Europene cu responsabilități 
în întărirea protecției împotriva 
bolilor infecțioase pe continent. Sunt 
câteva amenințări cu care Europa se 
confruntă în prezent. Una dintre cele 
mai presante este, evident, rezistența 
în continuă creștere la antibiotice. Din 
păcate, prea puține medicamente noi 
au fost descoperite și comercializate 
în ultimii ani, astfel încât rezistența 
la antibiotice a devenit o problemă 
majoră de sănătate publică. 

În ciuda reușitelor recente, 
conștientizarea privind consumul 
prudent de antibiotice poate fi 
îmbunătățită, în special în legătură cu 
prevenirea infecțiilor și cu măsurile 
de control. Pe 18 noiembrie, în 
fiecare an din 2008 încoace, are loc 
Ziua Europeană de Conștientizare 
privind Antibioticele, al cărei scop 
este să sporească informarea privind 
rezistența antimicrobiană și nevoia de 
utilizare prudentă a antibioticelor. 

Privind la alte boli, epidemia HIV în 
țările din UE și din Spațiul Economic 
European (SEE) a persistat în general 
neschimbată în ultimii zece ani, cu 
aproximativ 30.000 de cazuri noi 

ECDC susține eforturile 
României de combatere  
a reticenței la vaccinare

Politici  
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REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE, INFECȚIA CU HIV, TUBERCULOZA ȘI 
RETICENȚA LA VACCINARE SUNT UNELE DINTRE CELE MAI MARI PROBLEME 
CU CARE SE CONFRUNTĂ SĂNĂTATEA EUROPEANĂ. ÎNSĂ TOATE ACESTEA 
POT FI COMBĂTUTE ÎN CONDIȚIILE UNOR EFORTURI SUSȚINUTE ȘI ALE 
UNOR POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ EFICIENTE. DR. ANDREA AMMON, 
DIRECTOR AL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL 
BOLILOR (ECDC), A SUBLINIAT MĂSURILE CARE TREBUIE LUATE ȘI CARE 
ESTE ROLUL ORGANIZAȚIEI PE CARE O CONDUCE ÎN PREVENIREA BOLILOR 
INFECȚIOASE LA NIVEL GLOBAL. de Valentina Grigore
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raportate anual. ECDC estimează că, în 
prezent, în UE și SEE aproximativ 810.000 
de persoane au HIV, iar dintre acestea 
122.000 nu știu că sunt infectate. Asta 
înseamnă una din 7 persoane cu HIV. Iar 
perioada medie dintre infectarea cu HIV 
și diagnosticare, deși s-a îmbunătățit, este 
de aproape patru ani în regiune. Dacă este 
diagnosticată și tratată în stadiu incipient, 
oamenii cu HIV pot avea vieți lungi și 
sănătoase. Pentru a elimina diferența 
dintre cei care nu știu că au boala și cei 
diagnosticați, trebuie să încurajăm și să 
facilităm testarea pentru HIV și să le oferim 
celor diagnosticați îngrijire corespunzătoare. 

Și să nu uităm de o altă problemă 
persistentă de sănătate publică din 
Europa: tuberculoza. În ritmul actual de 
5% declin anual, în UE/SEE nu vor mai 
exista cazuri de tuberculoză în următorul 
secol. Pentru a obține eliminarea bolii 
până în 2050, de exemplu, Europa ar trebui 
să reducă numărul cazurilor de două ori mai rapid. 

Obținerea și menținerea unei rate înalte a vaccinării 
pentru a preveni îmbolnăvirile este, de asemenea, un aspect 
critic. Este o prioritate pentru noi să ajutăm autoritățile 
naționale în eliminarea tendințelor de respingere a 
vaccinării. Aceasta este o provocare complexă, iar vaccinarea 
este o victimă a propriului succes, dar este esențial să 
punem în aplicare strategii de intervenție corespunzătoare 
și țintite, care pot proteja eficient populația UE pentru a 
atinge țelul global de eradicare a unor boli precum rujeola, 
rubeola și poliomielita. ECDC susține aceste țeluri, axându-
se pe întărirea capacităților de comunicare ale medicilor 
din prima linie (medici de familie, medici generaliști, 
asistente medicale și alți profesioniști din sistemul de 
asistență primară). Un proiect-pilot în care a fost implicată 
și România a vizat întărirea aptitudinilor de comunicare 
ale profesioniștilor din sistemul de asistență primară, astfel 
încât aceștia să poată motiva părinții să își vaccineze copiii. 

Unde se situează România în privința accesului  
la îngrijiri medicale de calitate și terapii moderne?

ECDC se ocupă în principal de evaluarea riscului bolilor 
infecțioase și contribuie la construirea capacităților 
de pregătire și răspuns, la planificarea programelor de 
sănătate publică și la comunicarea în sănătate. Potrivit 
legislației europene, este atributul guvernelor naționale să 
organizeze sistemul de sănătate și să se asigure că oamenii 
beneficiază de îngrijiri medicale. În general, rolul UE este de 
a completa politicile naționale prin ajutorarea guvernelor 
să atingă obiective comune, generarea economiilor la scară 
largă prin unificarea resurselor, combaterea provocărilor 
comune – pandemii, boli cronice sau  impactul creșterii 
speranței de viață asupra sistemelor de sănătate. 

Având în vedere cadrul legal actual, aș vrea să 
subliniez că România a făcut numeroase eforturi pentru 
a îmbunătăți situația actuală, în special în domeniul 

infecțiilor medicale asociate, al 
consumului prudent de antibiotice și al 
tuberculozei, inclusiv în cel al tuberculozei 
multidrog rezistente (MDR TB). 

Ce ați recomanda țării noastre, pentru 
a îmbunătăți acest domeniu medical?

ECDC colaborează regulat cu 
Institutul Național de Sănătate Publică, 
care este organismul competent de 
coordonare din România, dar și cu 
alte instituții din domeniul bolilor 
infecțioase, precum Institutul 
Cantacuzino, Institutul Național pentru 
Boli Infecțioase „Matei Balș“, Institutul 
de Pneumologie „Marius Nasta“ etc. 

Avem o strategie de suport al 
capacităților care stabilește modul în care 
ECDC, printr-o structură coordonată și 
organizată, poate sprijini construirea, 
în statele membre, de capacități și 
capabilități naționale sustenabile 

pentru prevenție eficientă, detectare și control ale 
bolilor transmisibile cu posibil impact transfrontalier. 

ECDC a oferit autorităților naționale susținere 
încă de la momentul înființării, prin diverse metode 
(training, evaluare, facilitarea schimbului de experiență 
și a bunelor practici, dezvoltarea de instrumente de 
lucru și coordonare, sprijin de laborator etc.). 

În situația specifică României, aș dori să subliniez 
importanța combaterii reticenței la vaccinare, mai ales  
având în vedere izbucnirile de pojar aflate în plină 
desfășurare. Am efectuat un studiu printre profesioniștii 
din sănătate din patru țări (Franța, Grecia, Croația 
și România), care este un punct de pornire pentru 
acțiunile ce trebuie întreprinse în acest domeniu. 
Vom susține orice fel de acțiune pentru prevenirea 
sau combaterea acestor probleme de sănătate. 

Cum poate fi îmbunătățit managementul 
bolilor infecțioase? 

Aș dori să subliniez că, pentru sectorul spitalicesc, nu 
este vorba numai de noi tratamente, ci și de lucrurile de 
bază precum igiena și utilizarea de metode epidemiologice 
moderne înăuntru și în afara unității medicale. Ca un 
punct de vedere separat, în general, în managementul 
bolilor infecțioase, este din ce în ce mai important 
să avem funcții bune de referință microbiologică. 

Aș vrea să menționez un instrument de prevenție 
adițional: profilaxia pre-expunere la HIV (PrEP), care 
înseamnă utilizarea de medicamente antiretrovirale 
de către persoanele care nu sunt infectate, pentru a 
preveni infectarea. PrEP poate reduce riscul de infecții la 
persoanele HIV-negative, atâta timp cât medicamentele 
sunt administrate potrivit prescrierii. Utilizarea PrEP 
ca o metodă de prevenție adițională are potențialul 
de a diminua transmiterea HIV și de a contribui la 
reducerea apariției cazurilor noi în Europa. 

RĂSPUNS RAPID
Unul dintre punctele forte 
ale ECDC este capacitatea 
de răspuns rapid la 
modificările epidemiologice 
ale bolilor infecţioase şi 
la ameninţările la adresa 
sănătăţii. ECDC operează 
şi menţine trei sisteme, 
fiecare dintre ele fiind 
esenţial pentru o arie 
specifică a controlului 
bolilor: EWRS (sistem de 
detectare a ameninţărilor), 
EPIS (inteligenţa epidemică) 
şi TESSy (supravegherea 
bolilor). Din moment ce 
ameninţările din sănătate 
nu au graniţe, ECDC are 
rolul de a întări colaborarea 
şi parteneriatul în interiorul 
UE şi SEE, dar şi în afara UE. 
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Mai mult, medicii de familie consideră 
lipsa gratuităţii drept principalul motiv 
pentru care româncele evită efectuarea 
investigațiilor medicale pentru depistarea 
precoce a acestor trei tipuri de cancer. 
Datele fac parte din studiul „Afecțiuni 
oncologice feminine în România“, inițiat de 
Coaliția pentru Sănătatea Femeii, proiect al 
Fundației Renașterea. Conform cercetării, 
peste 89% dintre medici realizează sau 
recomandă femeilor investigații pentru 
depistarea precoce a cancerelor. 

Campanii de educare
Același studiu reliefează, însă, faptul că 
52% dintre românce nu cunosc ce progra-
me sunt disponibile pentru prevenția și 
depistarea în stadiu incipient a cancerelor.

„Lipsa informării și a banilor produc 
adevărate drame în rândul femeilor din 
România. Studiul inițiat de Coaliția pentru 
Sănătatea Femeii arată că multe dintre 
românce nu știu ce metode de depista-
re precoce au la dispoziție și nici la ce 
specialiști să apeleze. În aceste condiții, 
multe dintre femeile care suferă de cancer 
de sân, de col uterin sau ovarian sunt 
diagnosticate foarte târziu, când șansele 
de vindecare sunt substanțial reduse. Însă 
atât medicii, cât și pacientele evidențiază 
aceleași bariere în ceea ce privește accesul 
la programe de screening. Acesta trebuie 
să fie punctul de pornire în implementa-
rea unor campanii de educare cu privire 
la necesitatea efectuării de investigații 
sau controale medicale periodice, dar și al 
unor programe care să faciliteze accesul 
gratuit la acestea. În acest sens, ne dorim 
să colaborăm cu autoritățile pentru 
implementarea unui program național de 

screening pentru cancerul de sân și spre 
a găsi soluții de promovare eficientă a 
programului național de screening pentru 
cancerul de col“, susține Mihaela Geoană, 
președintele Fundației Renașterea.

Cele mai multe dintre femei 
menționează că succesul oricărui program 
de depistare precoce a unei forme de can-
cer depinde de gratuitatea investigațiilor, 
de promovarea lui intensă și de disponibili-
tatea sa la nivel național.

Coaliția pentru Sănătatea Femeii
Iniţiată de Fundaţia Renaşterea şi gândită 
ca un parteneriat strategic între ONG-uri, 
companii, medici, asociații ale pacienților, 
precum şi instituţii publice, Coaliția 
pentru Sănătatea Femeii are ca obiective 
stabilirea prevenției și diagnosticării pre-
coce a cancerelor ginecologice și mamare 
drept prioritate, prin implementarea unui 
program național de screening pentru 
cancerul de sân, promovarea programului 
național de screening pentru cancerul 
de col uterin și creșterea gradului de 
informare asupra necesității controalelor 
periodice în cazul cancerului ovarian. 

63% DINTRE MEDICII GINECOLOGI 
SUSȚIN CĂ NIVELUL SCĂZUT 
DE EDUCAȚIE AL PACIENTELOR 
ESTE PRINCIPALA PROVOCARE 
CU CARE SE CONFRUNTĂ ÎN 
DIAGNOSTICAREA CANCERULUI DE 
SÂN, DE COL UTERIN ȘI OVARIAN.
de Valentina Grigore

PROVOCĂRI ÎN DIAGNOSTICAREA CANCERULUI LA FEMEI
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Diagnosticarea tardivă  
a cancerului mamar  
SCADE ȘANSELE DE SUPRAVIEȚUIRE

CU CÂT O FEMEIE CU CANCER 
MAMAR AJUNGE MAI TÂRZIU 
LA MEDIC, CU ATÂT ȘANSELE 
DE SUPRAVIEȚUIRE SCAD. 
SCREENINGUL PENTRU  
CANCERUL MAMAR AR PERMITE 
DEPISTAREA BOLII ÎN STADII 
INCIPIENTE ȘI TRATAMENTE  
MAI PUȚIN AGRESIVE.  
DR. CRISTIAN BORDEA, MEDIC 
PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ, 
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, 
SPECIALITATEA ONCOLOGIE, 
ȘEF LUCRĂRI, DISCIPLINA 
CHIRURGIE ONCOLOGICĂ 
LA UMF „CAROL DAVILA 
BUCUREȘTI”, CU COMPETENȚE ÎN 
ULTRASONOGRAFIE (ECOGRAFIE) 
GENERALĂ ȘI SUPRASPECIALIZARE 
ÎN CHIRURGIE ONCOLOGICĂ, 
SUSȚINE CĂ IMPLEMENTAREA 
UNUI ASTFEL DE PROGRAM AR FI 
O INIȚIATIVĂ NECESARĂ.  
de Valentina Grigore

În ce măsură credeți că 
implementarea unui program 
național de screening pentru 
cancerul mamar ar determina 
scăderea numărului de cazuri 
diagnosticate târziu?

Programele de screening au 
ca scop depistarea precoce, în 
stadii puțin avansate, a diverselor 
afecțiuni. Ca urmare, tratamentele 
instituite mai devreme sunt 
mai puțin mutilante, mai puțin 
agresive. Țările cu tradiție în 
practicarea programelor de 
screening pentru cancerul 
glandei mamare raportează o 
depistare a bolii în stadii puțin 
avansate, fără expresie clinică, în 
proporție de 50%. Aceste stadii 
prezintă o rată de supraviețuire 
mult mai bună, comparativ cu 
cele diagnosticate atunci când 
boala are expresie clinică (tumoră 
mamară, adenopatie axilară, 
fenomene inflamatorii, retracție 
tegumentară). În România însă, 
pacientele ajung târziu la doctor, 
când boala e în stadiu avansat, 
iar tratamentul foarte invaziv 
și șansele de supraviețuire, mai 
scăzute. De aceea, implementarea 
unui astfel de program ar fi o 
inițiativă necesară.

Câte dintre cazurile pe care  
le-ați avut au fost diagnosticate 
prea târziu (pondere aproxima-
tivă) și de ce credeți că femeile 
ajung atât de greu la medic?

În România, mai mult de 
jumătate din cazurile nou-
diagnosticate cu cancer mamar  
se află în stadiile 3 și 4 de boală. 
Lipsa informației și ignorarea 
primelor semne și simptome 
ale bolii determină prezentarea 
tardivă la medic.

Care este diferența între 
România și alte state ale UE în 
ceea ce privește implementarea 
programelor naționale de 
screening? Ce modele de bună 
practică ar putea copia țara 
noastră?

Programele naționale de 
screening își propun o rată 
minimă de participare de 70% 
din populația-țintă. Neatingerea 
țintelor de participare 
impietează desfășurarea unui 
program național. Dezvoltarea 
infrastructurii unor centre 
specializate în diagnosticul și 
tratamentul cancerului mamar 
este obligatorie. De asemenea, 
implicarea colegilor de medicină 
de familie este esențială în 
desfășurarea unor programe 
naționale de screening, astfel 
încât populația să fie îndrumată 
țintit și la un interval optim 
de timp către centrele de 
specialitate. În momentul de 
față, nu există diferențe între 
metodele de diagnostic și 
tratament între România și alte 
state ale U.E. Aceste metode, 
aplicate însă în cadrul unui 
program național, coordonat, 
oferă rezultate mai bune 
decât cele aplicate sporadic, 
nesistematizat. 
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După un an de reforme tehnocrate, 
pacientul este și mai bulversat, plicul nu 
a dispărut, timpul de așteptare la urgențe 
nu a scăzut și indicatorii naționali sunt 
și mai în derivă. Medicul, după ultimul 
an, este mai refractar la actul medical și 
împins spre o medicină defensivă. Oare 
sănătatea este prioritatea zero? Ne gân-
dim că la Sănătate sunt alocate numai 400 
de milioane de euro pentru infrastructură, 
din suma de 31 de miliarde de euro prevă-
zută în Programul Operațional Regional 
2014- 2020. Adică, sub 1,5 la sută, în timp 
ce 10 la sută se duc, de exemplu, pentru 
eficiența energetică a clădirilor publice și 
„dezvoltarea urbană“ (piste de biciclete, 
reabilitare centre istorice, terenuri aban-
donate, mijloace de transport electrice).

NU PE PR și 
declarații politice

ÎN SĂNĂTATE ESTE NEVOIE DE O ABORDARE 
STRATEGICĂ BAZATĂ PE ANALIZE ȘI INDICATORI, 

De Horea Timiș, DIRECTOR HBS GROUP

SCENA POLITICILOR DE SĂNĂTATE 
DIN ULTIMUL AN A MANIFESTAT 
ÎNCERCĂRI ATÂT PENTRU PACIENT, 
CÂT ȘI PENTRU MEDIC, O SCENĂ DE 
7 MILIARDE DE EURO, MARCATĂ DE 
TITLURI CUM AR FI SCANDALURILE 
DEZINFECTANȚILOR HEXI PHARMA, 
SCANDALURILE INFECȚIILOR 
NOSOCOMIALE, SCANDALUL 
PREȚURILOR MEDICAMENTELOR ȘI 
SCANDALUL TRANSPLANTURILOR.
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În ultimul an, la cât de performant  
a fost PR-ul Ministerului Sănătății către 
popor, exact așa de deficitară a fost și 
comunicarea între specialiștii din sistem 
și Ministerul Sănătății, lucru care a dus 
la o imagine duplicitară. Pe de o parte, 
populația avea impresia că se întâmplă 
ceva în sistemul de sănătate, pe de altă 
parte, într-adevăr se întâmpla, dar nu 
exact ce se comunica, literă cu literă.

Avem o lege cu privire la examene-
le pentru manageri de spital, „o mare 
reușită“, unde toți profesioniștii din 
sistem au acum acces la concursuri 
publice – sună frumos, PR – de excepție, 
dar așa este când amestecăm lucruri fără 
să cunoaștem foarte bine sistemul de 
sănătate. În primul rând, nu contează 
că managerii sunt cadre universitare 
sau altceva, contează ce indicatori de 
performanță atingi și cu ce resurse. Ma-
nagementul înseamnă performanța pe 

indicatori, nu pe titluri. În același timp, 
cei mai buni manageri de spitale sunt 
cei cu pregătire medicală (vezi studiul 
McKinsey).

Este bine că facem ceva, mai bine 
decât să nu facem nimic, dar să faci ceva 
care nu funcționează corect înseamnă 
timp, resurse umane și bani publici 
pierduți. A fost introdus primul me-
canism de feedback pentru măsurarea 
satisfacției pacienților prin SMS și 
web, „Experiența paciențiilor nu este 
satisfacția paciențiilor“ s-a spus într-o 
lucrare, http://www.isqua.org/ – Suba-
shnie Devkaran, PhD, FACHE, MScHM, 
CPHQ, BScPT Manager – Accreditation, 
Quality and Patient Safety Institute 
Cleveland Clinic Abu Dhabi. Există o 
confuzie între măsurarea experienței 
pacienților și măsurarea satisfacției 
pacienților, pe care am spus-o încă de 
la începutul proiectului. Este nevoie să 
știm ce măsurăm, de ce măsurăm, ce 
îmbunătățim și, mai ales, cum. 

Mult share-uita campanie de vaccina-
re pe Facebook nu a ajuns în mediul ru-

ral, astfel încât copiii tot neimunizați au 
rămas. MS a fost unic purtător de mesaje 
de PR. Campaniile au scos din ecuație 
DSP-urile ca instrument esențial, practic 
și pragmatic, de a merge la medicii de fa-
milie în teren, să facă instruire și control. 
Mult PR, puțin vaccin.

Campania „Doctore spală-te pe mâini“, 
bine intenționată, ascunde o dramă: sunt 
spitale unde medicii încă își cumpără să-
pun, halate și prosoape de hârtie. În plus, 
oricât te speli pe mâini, nu poți scoate 
Piocianicul din masa de operație.

Fostul prim-ministru a declarat „Am 
apropiați care au oferit bani în spitale“  
– depinde ce vrei să scoți în evidență. 
Dacă vrei să dai cu sistemul medical de 
pământ, sugerezi că aceia care oferă și 
primesc plicuri sunt majoritari. Această 
declarație iresponsabilă a făcut, statistic, 
mult rău sistemului. Medicii majori-
tari sunt cei corecți, dar nimeni nu are 

interesul să spună acest lucru. Vezi asta 
pe un studiu din 2016: calitatespitale.ro  
– https://www.calitatespitale.ro/analiza-
grafice, unde 825 de pacienți din peste 
1.000 de chestionați au declarat, culmea, 
de bunăvoie, că nu au dat bani.

Problemele sistemului de sănătate 
sunt lipsa de coerență care derivă din 
subiectul numărul unu al sistemului - 
lipsa trasabilității şi absența indicatorilor 
de performanță, un sistem haotic în 
continuă derivă condus în management 
de criză continuă. Niciun ministru al 
Sănătății nu a desluşit tainele manage-
mentului sanitar şi nu a reuşit să impu-
nă o reformă administrativă. Atâta timp 
cât emiți decizii, dar nu îți restructurezi 
propria ogradă, până la eşec mai este un 
singur pas, oricât cosmetizezi cu PR sau 
cu capital politic.

Și totuşi soluții există, şi se poate 
învăța din experiența multor companii 
sau instituții internaționale, care au 
înțeles importanța organizării şi imple-
mentarea unui management performant. 
Sistemul de sănătate britanic nu este 

concentrat pe mari investiții, creşteri 
şi alocări de buget, viziunea pe termen 
lung fiind cea de eliminare a pierderilor 
existente şi inerente din sistem. Siste-
mul canadian face eforturi colosale de 
a investi în analiză de sistem pentru a 
înțelege de ce şi cum funcționează sis-
temul. Sistemul american se bazează pe 
analiza de proces.

De aceea, este nevoie de un sistem 
românesc autentic, adaptat nevoilor 
realităților şi conform scopului. Primul pas 
este să definim ce sistem ne dorim? Până 
la urmă, soluția este foarte bine detaliată 
în manualele de specialitate. Trebuie doar 
specialişti care să cunoască procesele şi să 
le implementeze. Vedeți la alte industrii 
prin ce au trecut în procesul de optimizare 
și îmbunătățirea calității. Vezi, mai nou, 
Samsung, Apple sau Mercedes... toți au 
trecut prin procese de îmbunătățire de creş-
tere a performanței similare proceselor din 

sănătate. Implementarea conceptelor de 
management Lean, Six Sigma și Kaizen este 
esențială pentru spitalele din România.

Noi nu vorbim în managementul din 
spitalele românești de diagrame Paret-
to, de Value Stream Maappping(VSM), 
variația sigma, DMAIC și DMADV, anali-
za de proces etc. Acest lucru ne arată că 
oricât selectezi manageri de spitale, dacă 
nu ai instrumente de analiză, totul este 
o pierdere și un management brownian 
fără sfârșit.

Acest aspect trebuie să îl înțeleagă 
viitorii consilieri ai unui ministru politic. 
Analiza și studiul managementului sunt 
o artă, dar, dincolo de inspirație, sunt 
o ştiință exactă, cu reguli clare. Este 
nevoie de o abordare integrată conform 
principiilor de management medical 
modern internațional. Lean Six-Sigma a 
clarificat ce înseamnă optimizare şi care 
este scopul de bază al fiecărei organi-
zaţii, respectiv de a crea valoare: profit 
şi/sau beneficiu, de a fi solvabil şi de a 
fi sustenabil (politic, social, economic, 
tehnologic, pentru mediu). 

„PROBLEMELE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE SUNT LIPSA DE COERENȚĂ 
CARE DERIVĂ DIN SUBIECTUL NUMĂRUL UNU AL SISTEMULUI - LIPSA 

TRASABILITĂȚII ŞI ABSENȚA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ.“



ÎN FIECARE AN, APROAPE DOUĂ MILIOANE DE PERSOANE MOR LA NIVEL GLOBAL DIN CAUZA CANCERULUI 
PULMONAR. ÎN ROMÂNIA, CANCERUL PULMONAR ESTE PE LOCUL AL DOILEA CA FRECVENȚĂ ȘI PE LOCUL 
ÎNTÂI CA MORTALITATE. TOCMAI DE ACEEA, LUPTA CONTRA ACESTEI BOLI ESTE EXTREM DE IMPORTANTĂ, AU 
ATRAS ATENȚIA SPECIALIȘTII ROMÂNI CARE AU PARTICIPAT LA CONGRESUL MONDIAL PRIVIND CANCERUL 
PULMONAR (VIENA, DECEMBRIE 2016), MAI ALES ACUM, CÂND BOLNAVII ÎNTREZĂRESC O RAZĂ DE 
SPERANȚĂ, ODATĂ CU DEZVOLTAREA UNEI NOI TERAPII ȚINTITE. de Valentina Grigore

POT PRELUNGI VIAȚA PACIENȚILOR 
CU CANCER PULMONAR

Noile terapii țintite 
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Peste 4.300 de oameni mor în fiecare zi 
la nivel mondial din cauza cancerului 
pulmonar - principala cauză de deces atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei. Boala 
este responsabilă pentru aproape o treime 
din toate decesele cauzate de cancer. În 
România, cancerul pulmonar face 10.000 
de victime anual. Ca incidență, este pe 
locul al doilea, după cancerul de sân, dar ca 
mortalitate este pe locul întâi. 

„În fiecare an, cancerul pulmonar face 
peste două milioane de victime în în-
treaga lume. Practic, un oraș de mărimea 
Bucureștiului dispare în fiecare an din cau-
za cancerului pulmonar, cel mai devastator 
tip. Din fericire, noile terapii țintite pot pre-
lungi viața pacienților cu cancer pulmonar. 
În momentul de față, există un tratament 
nou pentru cancerul pulmonar, altul decât 
cu celule mici, cu mutație pozitivă T790M 
a EGFR“, a explicat prof. dr. Tudor Ciulea-
nu, Institutul Oncologic Cluj. 

Standard de tratament
AstraZeneca a prezentat datele studiului 
AURA3, care vin în sprijinul poziționării 
unui nou produs, Tagrisso (osimertinib), 
ca posibil nou standard de tratament 
pentru terapia de linia a doua la pacienții 
cu cancer pulmonar altul decât cu celule 
mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, 
cu mutație pozitivă T790M a receptoru-
lui pentru factorul de creștere epidermal 
(EGFR).

Primele date ale studiului randomi-
zat de faza a III-a au arătat că terapia de 
linia a doua cu Tagrisso îmbunătățește 
supraviețuirea fără semne de progresie 
a bolii (PFS) cu 5,7 luni, în comparație cu 
chimioterapia-standard pe bază de dublet 
de platină (rată de risc [HR]=0,3). 

Rezultatele au fost prezentate la cea 
de-a 17-a Conferință Mondială privind 
Cancerul Pulmonar (WCLC) de la Viena, 
organizată de Asociația Internațională de 
Studiu al Cancerului Pulmonar (IASLC), și 
au fost publicate simultan online de The 
New England Journal of Medicine. „Avem 
rezultate excepționale de vreo zece ani la 
mutația EGFR, care apare la 10% dintre 
bolnavii caucazieni. Această mutație 
are o terapie moleculară cu inhibitori ai 
tirozinkinazelor receptorului factorului de 

creștere epidermală. Procesul este foarte 
simplu: avem un receptor, o cale bine de-
finită moleculară prin care un semnal este 
transmis de la suprafața către interiorul 
celulei și blocăm transmiterea acestui sem-
nal cu un medicament țintit care închide 
procesul, împiedicându-se astfel dezvol-
tarea cancerului. Avem această categorie 
de medicamente anti-EGFR intrate de zece 
ani în schemele de tratament, dar lucrurile 
au evoluat. Suntem la a treia generație de 
agenți, reprezentată de un medicament - 
osimertinib - care a fost star la Congresul 
Mondial de Cancer Pulmonar de la Viena, 
demonstrând o superioritate a rezultatelor 
față de chimioterapia clasică“, a  mai spus 
prof. dr. Tudor Ciuleanu. 

Rezultate
Tagrisso reduce riscul de progres al bolii 
cu 70% și dublează supraviețuirea fără 
semne de progresia bolii, față de terapia 
clasică, prin chimioterapie. De asemenea, 
„pacienții cu metastaze cerebrale și me-
ningeale de gravitate extremă în cancer nu 
aveau nicio soluție, iar acest medicament 
se adresează și pacienților care au acest 
tip de metastaze“, potrivit dr. Alexandru 
Grigorescu, cercetător științific gradul I, 
doctor abilitat. 

 „Aceste rezultate confirmă valoarea 
excepțională pe care Tagrisso o aduce 
pacienților cu cancer pulmonar cu mutația 
T790M, valoare recunoscută și de pro-
cedura de înregistrare accelerată de care 
beneficiază acest medicament la nivelul 
autorităților europene. Nevoia medicală a 
pacienților este una foarte mare, de aceea 
în multe țări și analiza instituțiilor de eva-
luare a tehnologiilor medicale urmează un 
proces accelerat“, a afirmat Radu Rășinar, 
director general AstraZeneca România.

Tagrisso reprezintă unul dintre cele 
mai rapide programe de dezvoltare, de la 
începerea studiilor clinice până la aprobare 
trecând numai doi ani și jumătate. Me-
dicamentul este aprobat în SUA, Europa, 
Japonia, Canada, Elveția, Israel și Mexic, 
ca primul tratament țintit la pacienții cu 
cancer pulmonar NSCLC avansat, care pre-
zintă mutația EGFR T790M. Eligibilitatea 
pentru tratament se bazează pe confirma-
rea mutației la nivelul tumorii.

În Uniunea Europeană, Tagrisso a 
obținut o autorizație de punere pe piață 
condiționată, pentru pacienți adulți cu 
cancer bronho-pulmonar altul decât cu 
celule mici (NSCLC) local avansat sau 

metastazat, cu mutație pozitivă T790M a 
receptorului pentru factorul de creștere 
epidermal (EGFR), indiferent de tratamen-
tul anterior cu inhibitorii de tirozinkinază 
ai EGFR. Autorizația a fost acordată în 
februarie 2016 de Agenția Europeană a 
Medicamentului (EMA).

Despre AURA3
Studiul AURA3 a comparat eficacitatea 
și siguranța Tagrisso 80 mg o dată pe zi, 
față de chimioterapie – dublet pe bază de 
platină – la 419 pacienți adulți cu NSCLC 
local avansat sau metastatic care prezin-
tă mutația EGFR T790M, a căror boală a 
progresat în timpul sau după tratamentul 
cu EGFR TKI.

Studiul s-a desfășurat în peste 130 de 
site-uri, inclusiv USA, Canada, Europa, 
China, Japan, Coreea de Sud, Taiwan și 
Australia.

Obiectivul primar al studiului a 
fost supraviețuirea fără progresia bo-
lii, iar obiectivele secundare includ 
supraviețuirea generală (OS), rata de 
răspuns obiectiv (ORR), rata de control a 
bolii (DCR) și durata răspunsului (DoR), 
precum și siguranța și evaluarea calității 
vieții (HRQoL).

„Rezultatele AURA3 sunt semnifica-
tive nu doar statistic, ci și clinic, pentru 
că este prima dată când un medica-
ment pentru tratament țintit cum este 
Tagrisso a demonstrat o îmbunătățire a 
supraviețuirii fără semne de progresie a 
bolii, în comparație cu chimioterapia-
standard pe bază de platină. Este o mare 
satisfacție să le poți oferi astfel de vești 
pacienților, deoarece subliniază progre-
sele majore pe care le facem în domeniul 
tratamentelor țintite pentru cancerul 
pulmonar“, afirmă dr. Vassiliki A Papa-
dimitrakopoulou, de la MD Anderson 
Cancer Center (University of Texas). 
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Nu de puține ori, bolnavii  
au reclamat criza de sânge. Cum 
vedeți îmbunătățirea activității 
centrelor de transfuzii?

Nu vorbim de criză de sânge, aceasta 
este o sintagmă excesiv folosită. Criza de 
sânge, pentru o anumită grupă sau un 
anumit component sangvin, poate apărea 
chiar în următoarea oră într-un centru 
de transfuzii care are o cantitate de sânge 
de confort, în condițiile în care apare 
un pacient cu hemoragie masivă sau un 
accident în grup, de exemplu. Esențial 
este ca în Centrul de Transfuzii colegii să 
fie într-o permanentă stare de alertă și 
să-și monitorizeze în permanență colecta 
coroborat cu disponibilul și solicitările 
spitalelor, să existe colaborare cu colegii 
din alte centre de transfuzii în sensul 
direcționării surplusului de componente 
sangvine către zonele unde nu există 
suficient și, la același nivel de importanță 
critică, să existe colaborare cu 

Încurajarea donării și resuscitarea Institutului  
Național de Hematologie Transfuzională - 

coordonatorii unităților de transfuzii din 
spitale și cu medicii prescriptori. Această 
colaborare cu colegii din spitale nu este 
ușor de dezvoltat; se fac eforturi de 
către medicii din centrele de transfuzii, 
sunt județe în care se colaborează, dar și 
județe/zone în care o realitate evidentă 
pare să nu fie recunoscută sau acceptată 
în spitale: sângele și componentele 
sangvine sunt limitate cantitativ din 
motive evidente, de aceea stabilirea 
cazurilor prioritare și anticiparea unor 
situații de risc în spitale este esențială. 

Sunt foarte mult de făcut în 
domeniul comunicării, atât la nivel 
de pacienți, cât și la nivel de medici. 
Chiar și apelurile acestea pe rețelele de 
socializare, dacă sunt făcute civilizat, 
pot ajuta la recrutarea donatorilor 
de sânge. Comunicarea sinceră este 
principala problemă în acest domeniu 
al transfuziilor, ca de altfel în toate 
domeniile. Sunt multe situații în care, 
comunicând, cazurile urgente se rezolvă.

Medicul de familie se poate implica 
recomandând acelor persoane care ar co-
respunde criteriilor de selecție să doneze 
sânge. Este necesar ca personalul medical 

implicat în această activitate, precum și 
medicii curanți să fie mai bine informați 
despre cadrul legal, responsabilitățile 
ce le revin, limitele de responsabi-
litate ale centrelor de transfuzii. 

Categoric, trebuie o implicare cât mai 
mare a centrelor de transfuzii pentru a-și 
prezenta activitatea și a da informații 
populației astfel încât oamenii interesați 
să nu mai recurgă la informații de pe alte 
site-uri sau alte surse care sunt incom-
plete. Foarte multe probleme ajung 
în acest stadiu din cauza comunicării 
deficitare sau a lipsei de comunicare. 
Cred că la acest capitol, al comunică-
rii cu potențialii donatori de sânge, se 
impun măsuri rapide, de implementat 
pe termen scurt, coerente și coordonate 
la nivel național de către INHT, pentru 
a putea monitoriza informația furniza-
tă comunității. Desigur, completate cu 
măsuri sustenabile pe termen mediu și 
lung prin asigurarea resurselor financi-
are de către Ministerul Sănătății. Con-
cret, mă refer la elaborarea de materiale 
informative cu text unic pe țară, sub 
formă de pliante disponibile în centrele 
de transfuzie, pe site-urile acestora.

Politici  
de Sănătate | SĂNĂTATEA FEMEII

 INTERVIU CU DR. ALINA DOBROTĂ,  
INSTITUTUL NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ

UN DOMENIU EXTREM DE PUȚIN POPULARIZAT, ÎNSĂ DE 
O IMPORTANȚĂ VITALĂ, DONAREA DE SÂNGE AJUNGE ÎN 
ATENȚIA PUBLICULUI DOAR ATUNCI CÂND ESTE „CRIZĂ DE 
SÂNGE“. ÎNSĂ SE POT LUA MĂSURI PENTRU CA BOLNAVII SĂ 
PRIMEASCĂ TRATAMENTUL NECESAR FĂRĂ A SE FACE APELURI 
DE URGENȚĂ PE REȚELE DE SOCIALIZARE SAU ÎN PRESĂ. CUM 
POATE FI ÎNCURAJATĂ DONAREA DE SÂNGE ȘI CE MĂSURI 
TREBUIE ÎNTREPRINSE LA NIVEL DE CENTRE DE TRANSFUZII 
ȘI AUTORITĂȚI ‒ NE EXPLICĂ DR. ALINA DOBROTĂ, DIRECTOR 
INTERIMAR AL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE 
TRANSFUZIONALĂ (INHT). de Valentina Grigore

PRIORITĂȚI ÎN TRANSFUZII

dr. Alina Dobrotă,  
INSTITUTUL NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ
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Cum ar putea fi încurajată 
donarea de sânge?

Realitatea este că am avea nevoie de 
mai mulți donatori. Însă pentru a obține 
acest rezultat și pentru a-i fideliza pe cât 
mai mulți dintre cei care vin o dată să 
doneze sunt necesare măsuri luate din 
mai multe direcții. De promovarea donării 
de sânge ar trebui să se ocupe și o serie 
de instituții private și publice: DSP-urile, 
prin departamentul de promovare în 
sănătate, personalul medico-sanitar în 
general, autoritățile locale (primărie, 
prefectură, biserică). Sunt acțiuni, dar 
sunt minore, izolate. Acțiunile întreprinse 
sub presiunea unor cazuri urgente nu 
asigură decât pe termen foarte scurt 
creșterea numărului de donatori. Trebuie 
campanii susținute, trebuie mesaje 
transmise prin televiziuni. Însă astfel 
de campanii menținute pe o perioadă 
mai lungă nu pot fi realizate în condițiile 
unei resurse umane insuficiente. Ce ar 
mai trebui făcut, dar nu ține numai de 
centrele de transfuzii, pentru că este 
o decizie care trebuie să pornească de 
la Ministerul Sănătății, prin adaptarea 
legislației, este modificarea programului 
de lucru cu donatorii, de dimineață 
până seara, în weekend, eventual, astfel 
încât să poată ajunge și cei care nu 
pot lipsi de la serviciu, care lucrează/ 
învață până seara. Așteptăm de la 
acești oameni gesturi nobile, voluntare, 
dezinteresate, să doneze sânge; avem și 
obligația (Ministerul Sănătății, Ministerul 
Muncii – prin cadrul legislativ creat, 

salarizare, posturi asigurate; centrele de 
transfuzie, prin acțiunile organizate în 
limitele legii) de a le facilita accesul la 
donare printr-un program mai flexibil, 
adaptat așteptărilor/nevoilor donatorilor 
de sânge. Deși există un deficit major 
de personal medico-sanitar în sistem, 
centrele de transfuzie organizează diverse 

acțiuni de colectă mobilă sau la sediu 
în afara programului de lucru, dar sunt 
zeci de ore suplimentare efectuate pe 
care nu le putem plăti și nici nu le putem 
da liber pentru că nu mai avem cu cine 
munci. Pentru a rezolva această situație, 
există un proiect de OUG la nivelul 
Ministerului Sănătății care prevede și 
posibilitatea de a plăti orele suplimentare; 
sperăm că acest proiect va fi adoptat 
și măcar astfel o parte din piedici să 
fie rezolvate, cu condiția ca resursele 
financiare alocate să fie suficiente.

Ordonanța este în momentul de 
față pe traseul avizelor. Aceasta ar fi 
o soluție pentru a rezolva situația în 
sensul asigurării plății resursei umane 
pentru a lucra în afara programului, 
în weekend ș.a.m.d. Asta, până când 
se vor putea suplimenta posturi și 
va fi rezolvată definitiv problema 
insuficienței personalului. 

Cum ați îmbunătăți activitatea 
centrelor de transfuzii și a Institutului 
de Hematologie Transfuzională? 

Se discută de vreo zece ani 
reorganizarea sistemului de transfuzie. 
Structura actuală nu este rea, dar necesită 
îmbunătățiri în scopul eficientizării. 
Ca puncte forte: centrele de transfuzii 
sunt complet separate de spitale, ceea ce 
înseamnă că nu mai sunt condiționate 
de bugetul și necesarul spitalului. Însă 
acum pe această structură, care este 
în funcțiune din 1992, ar fi necesară, 
pe baza unei analize amănunțite, 
luarea unor măsuri de eficientizare. 

Orientarea unei mari părți dintre 
statele membre este către centralizarea/
concentrarea unor activități. Colecta 
trebuie să rămână în cât mai multe 
locații, să avem cât mai multe puncte de 
colectare. Dar testarea și procesarea – 
două activități critice pentru securitatea 
transfuzională – pot fi concentrate 

la nivelul unor platforme cu dotare 
modernă, proces realizat însă pe 
parcursul câtorva ani, în etape, cu 
evaluări pe parcurs, astfel încât să nu 
apară disfuncționalități în sistem. Este 
momentul să se doteze centrele de 
transfuzie cu noi echipamente automate, 
să eficientizăm folosirea resursei umane, 
care și așa este deficitară, și să introducem 
o metodă superioară de testare, prin 
biologie moleculară; acesta este unul 
dintre obiectivele Ministerului Sănătății 
și ale Institutului de Hematologie. După 
unele estimări, la colecta României ar 
fi suficiente două-trei locații unde se 
poate lucra 24 de ore din 24. Ministerul 
Sănătății va decide numărul acestor 
centre de testare. Se începe cu o zonă-
pilot și cred că aceasta ar trebui să fie 
sudul țării – cu o platformă în București. 
Concentrarea activității de testare va 
permite centrelor de transfuzii cărora 
li s-ar restrânge atribuțiile să dezvolte 
partea de colectă. Principala piedică 
pentru elaborarea acestui proiect și 
mai ales a planului de implementare îl 
constituie starea drumurilor din România. 
Blocajele pe care le vedem în fiecare 
iarnă ridică mari semne de întrebare cu 
privire la riscurile anticipate și la soluțiile 
potențiale de reducere a acestora.

Avem specialiști?  
Ce ar trebui să facem?

Transfuzia este un domeniu complex, 
ai nevoie de informații din diverse dome-
nii, nu avem o specialitate în România, 
o parte dintre noi a avut șansa să ne 
specializăm în Franța, cu peste 20 de ani 
în urmă. Consider că a devenit urgentă 
acum luarea unor decizii, este momentul 
ca acest domeniu să devină în mod real o 
prioritate a Guvernului. Am constatat cu 
tristețe de profesionist care are 25 de ani 
dedicați acestui domeniu faptul că dom-
nul prim-ministru nu a inclus domeniul 
nostru printre prioritățile din sănătate. 
Acțiunile prioritare sunt: resuscitarea 
Institutului cu dezvoltarea structurilor 
existente pe activitățile specifice centre-
lor de transfuzii și crearea altor structuri 
acolo unde este cazul, lansarea progra-
mului de formare profesională la nivel 
național, care este prevăzut în legislație, 
dar nerealizat, dezvoltarea relației 
dintre Institut și centre de transfuzii pe 
partea de coordonare specifică metodo-
logică. Se impune creșterea capacității 
Institutului pe această direcție. 

„MEDICUL CURANT ESTE OBLIGAT SĂ 
INFORMEZE APARȚINĂTORII  PACIENTULUI 

CĂRUIA ÎI INDICĂ UN TRATAMENT 
TRANSFUZIONAL  CĂ AR FI BINE SĂ MEARGĂ 
SĂ DONEZE SÂNGE. NU SĂ-I  CONDIȚIONEZE,  

CI SĂ LE RECOMANDE.“
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Profesia de „navigator de pacienți“, recu-
noscută în ultimii 30 de ani în numeroase 
state din Europa și America, este deja 
prezentă pe lista ocupațiilor din România, 
în urma aprobării date în 8 decembrie 
2016 de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
fiind introdusă în Clasificarea Ocupațiilor 
din România (C.O.R.) în cadrul grupei de 
bază: specialiști în domeniul sănătății, cod 
C.O.R. 226922.

În prezent, în România există un singur 
profesionist acreditat ca „navigator de 
pacienți“, care desfășoară de peste zece ani 
o fructuoasă activitate în cadrul Institutu-
lui Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ 
București. Victoria Asanache, președintele 
„Asociației Amazonia pentru prevenția și 
lupta împotriva cancerului“, este cea care 
a inițiat demersul pentru recunoașterea 
acestei profesii în România.

Absolventă a „Harold P. Freeman Pati-
ent Navigation Institute“ din Statele Unite 
ale Americii, în anul 2008, Victoria Asana-
che a îndrumat până în prezent numeroși 
pacienți cu afecțiuni oncologice, împreună 
cu Asociația Amazonia (care are deja un 

deceniu de existență), fiind un real sprijin 
pentru bolnavii neoplazici și, totodată, un 
valoros ajutor pentru medicii din Institu-
tul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ 
București.

În baza excelentei colaborări dintre 
Asociația Amazonia și Institutul Oncologic 
„Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ București, se 
desfășoară „Programul Navigator“, singurul 
de acest tip din România, prin intermediul 
căruia deja foarte mulți pacienți oncologici 
au beneficiat de îndrumare și susținere.

Recunoașterea acestei profesii vine să 
umple un gol existent în sistemul sanitar 
românesc la capitolele comunicare și în-
drumare pentru pacientul oncologic.

Dezvoltarea sistemului medical, 
apariția de noi specialități și competențe 
medicale care cresc performanța actului 
terapeutic creează însă premisele unei 
lipse de comunicare și relaționare eficientă 
între profesioniștii din sistem și pacienți și 
familiile acestora.

În cazul bolii oncologice, necesitatea 
ca un număr mare de specialiști (chirurgi, 
oncologi medicali, radioterapeuți, hemato-
logi etc.) să-și dea concursul, într-o schemă 
adesea laborioasă, pentru a lupta eficient 
cu boala, pune pacientul într-o poziție 
dificilă. Deja confruntați cu un diagnostic 
grav, pacientul și familia acestuia se simt 
adesea copleșiți, fără a ști în ce direcție să 

pornească, cu ce specialiști să stea de vorbă 
și în ce ordine. Toți cei care se confruntă 
cu realitățile oncologiei, fie din postura 
de profesionist, fie din cea de pacient 
sau aparținător, realizează că profesia de 
navigator de pacienți este o necesitate a 
prezentului și a viitorului.

Volumul de muncă din oncologie redu-
ce adesea timpul pe care medicul îl poate 
aloca comunicării cu pacientul. În progra-
ma facultăților de medicină din România 
nu există capitole dedicate formării și 
exersării abilităților de comunicare ale vii-
torilor medici. În pregătirea specialiștilor în 
cadrul rezidențiatului și apoi al atestatelor 
de studii complementare, nu este, de regu-
lă, alocată o parte semnificativă abilităților 

O nouă 
profesie
de șef lucrări dr. Laurențiu Simion, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL INSTITUTULUI 
ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU“ BUCUREȘTI (IOB) 

ÎN DECEMBRIE 2016, ÎNREGISTRAM O PREMIERĂ ÎN SISTEMUL SANITAR 
ROMÂNESC, ȘI ANUME RECUNOAȘTEREA UNEI NOI PROFESII, MENITĂ  
SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL PACIENȚILOR ONCOLOGICI (DAR NU NUMAI).
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de comunicare. Așa se face că în situația 
bolilor grave, cum sunt și afecțiunile 
oncologice, unde necesitatea comunicării 
cu medicul este tot mai acut resimțită și 
de către pacienți, și de către aparținători, 
mulți profesioniști din domeniul sanitar nu 
au nici timpul, nici abilitatea și, poate, nici 
răbdarea să facă față acestei provocări.

Navigatorul de pacienți vine să comple-
teze un capitol important în lupta cu boala 
oncologică, alături de alți profesioniști 
care, în ultimii ani, și-au unit forțele cu 
medicina „clasică“, menționând aici psi-
hologii, specialiștii în medicină paliativă, 
asistenții sociali etc.

Firește, următorul pas este organizarea 
de cursuri de formare a unui personal spe-

cializat în profesia de navigator de pacienți. 
Trebuie menționat că o activitate similară 
se desfășoară de ceva timp în România, 
sub forma turismului medical, existând 
deja profesioniști care facilitează accesul 
la servicii medicale în străinătate, pentru 
români, sau în România, pentru cetățenii 
altor state. Recunoașterea profesiei de 
navigator de pacienți va permite o mai 
bună reglementare și în acest domeniu, 
ceea ce pentru pacienți va însemna servicii 
medicale și conexe actului medical de mai 
bună calitate.

Empatia, sufletul alături de pacient, 
combinate cu rațiunea și strategia, vor 
permite navigatorului, bun cunoscător al 
sistemului medical, al felului în care acesta 

funcționează și relaționează în diversele 
sale departamente, să ofere pacienților 
și familiilor acestora sprijinul de care 
aceștia au atâta nevoie în lupta cu o boală 
nemiloasă.

Activitatea desfășurată în cadrul Insti-
tutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestiorea-
nu“ București de către Victoria Asanache 
și „Asociația Amazonia pentru prevenția 
și lupta împotriva cancerului“ sperăm 
să reprezinte un model și, totodată, un 
punct de plecare pentru formarea de noi 
profesioniști, astfel încât în toate centrele 
oncologice din țară, cât mai curând, toți 
pacienții oncologici să beneficieze de 
servicii complete care să le maximizeze 
șansele în lupta cu „maladia secolului“. 

Victoria Asanache, 
NAVIGATOR MEDICAL
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Prof. asoc. dr. Ruxandra Ulmeanu, medic 
primar pneumoftiziolog, președinte 
al Societății Române de Pneumologie, 
atrage atenția asupra importanței 
depistării bolilor pulmonare în stadiu 
incipient și asupra primului lucru pe care 
îl poate face oricine, indiferent că este 
bolnav sau nu: să renunțe la fumat.

Care sunt cele mai întâlnite boli pul-
monare și cu ce probleme se confruntă 
pacienții?

Cele mai dese și cele mai de temut sunt 
bronhopneumopatia cronică obstructivă 
(BPOC), astmul bronșic, cancerul pulmo-
nar și fibroza pulmonară idiopată (fibroză 
pulmonară cu cauză necunoscută) – chiar 
dacă nu este des întâlnită, este o boală cu 
un prognostic extrem de sever, mai sever 
decât al multor tipuri de cancer. 

Ideea esențială este aceea a unui 
diagnostic cât mai timpuriu care, din 
nefericire, de foarte multe ori nu este 
posibil, mai ales pentru: BPOC, cancerul 
pulmonar și fibrozele pulmonare de cauză 
necunoscută. Toate trei sunt legate fun-
damental de fumat. Orice fumător care 
tușește și expectorează consideră că este 
normal să aibă aceste simptome. Având 
în vedere faptul că aceste boli pulmonare 
nu au niște manifestări specifice, de foarte 
multe ori pacienții vin târziu la medic. Ei 
tușesc, expectorează și, pe măsură ce trec 
anii, încep să obosească la efort (apare 
dispneea). Aceste manifestări nu sunt 
normale, indiferent dacă omul a îmbătrâ-

Prevenția în bolile 
pulmonare înseamnă 
STOP FUMATULUI!

 INTERVIU CU PROF. ASOC. DR. RUXANDRA ULMEANU

CANCERUL PULMONAR ESTE CEL MAI AGRESIV TIP DE CANCER, IAR 
FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATĂ ARE UN PROGNOSTIC EXTREM DE 
SEVER. CU TOATE ACESTEA, EXISTĂ SPERANȚE PENTRU PACIENȚII 
CU BOLI PULMONARE. de Valentina Grigore
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nit, dacă s-a îngrășat, dacă este fumător 
sau nu. Persoana care are aceste simpto-
me ar trebui să consulte cât mai devreme 
medicul pneumolog. 

Cum poate fi îmbunătățit  
managementul bolilor pulmonare?

În primul rând, prin această educație, 
prin a spune un lucru esențial: faptul că 
fumatul este un obicei care face foarte 
mult rău, care poate duce la BPOC. Aici 
mai intervine un fenomen: BPOC, odată 
instalată la pacientul fumător, ridică 
și mai mult riscul de cancer pulmonar. 
BPOC în sine, în afara fumatului, repre-
zintă un risc crescut de 6 până la 12 ori 
de apariție a cancerului pulmonar. Un 
om care are manifestări de tipul tusei, 
expectorației, oboselii trebuie să meargă 
la medic cât mai devreme, pentru un 
consult. 

Ce trebuie făcut pentru a depista 
cancerul pulmonar în stadii incipiente? 

Cancerul pulmonar este cel mai 
rău dintre cancere. Unii pacienți sunt 
diagnosticați foarte târziu. Vin în mo-
mentul în care scuipă sânge, în care tusea 
nu se mai potolește deloc, în care nu mai 
pot înghiți sau când aproape nu mai pot 
suporta durerea. Trei sferturi dintre ca-
zuri ajung la medic atunci când cancerul 
pulmonar este inoperabil, adică nu se mai 
poate face nimic. În momentul în care 
există cel mai mic semn de tipul unor 
manifestări pulmonare care nu trec la un 
tratament standard, pacientul trebuie să 
se prezinte pentru evaluare la medicul 
pneumolog sau la medicul de medicină 
generală. 

Se face screening pentru cancerul 
pulmonar? 

Markeri ca atare, care să anunțe 
cu foarte mare specificitate cancerul 
pulmonar, sunt fie foarte scumpi, fie nu 
conturează foarte clar această suspiciune. 
Pot exista cazuri în care markerii există și 
semnalul de alarmă să fie negativ, adică 
să nu fie boala, dar mult mai probabil 
este ca markerii încă să nu fie pozitivi și 
neoplasmul să existe. Ideea esențială este 
următoarea: prevenție înseamnă în primul 
rând stop fumatului! Un alt lucru extrem 
de important este oprirea fumatului pasiv, 
pentru că și cei care stau într-un astfel de 
mediu, deși nu au fumat în viața lor, sunt 
extrem de vulnerabili la apariția acestor 
boli cauzate de fumat. Al doilea lucru este 
legat de educația pacientului față de un 
control medical periodic. Screeningurile 

sunt discutabile, dar aceste controale 
medicale periodice la medicul pneumolog 
sunt foarte importante. 

Screeningul pentru cancerul pulmo-
nar s-a încercat în foarte multe țări care 
aveau și suport financiar. La tomografia 
computerizată cu doză mică de radiație 
s-a constatat că există așa-numiții noduli 
pulmonari, însă mare parte din ei nu 
înseamnă cancer. În afară de partea finan-
ciară, destul de semnificativă, legată de 
screening, un alt aspect foarte important 
a fost impactul psihologic asupra pacien-
tului. A ști că s-ar putea să ai un cancer 
pulmonar și a trăi, din șase în șase luni, 
cu sabia lui Damocles deasupra capului, 
plus etapa ulterioară de evaluare, se pare 

că are un impact psihologic asupra acestor 
pacienți mult mai dramatic decât dacă 
acest screening nu ar fi fost făcut. În final, 
în urma screeningului, cei care au fost 
într-adevăr descoperiți cu forme incipi-
ente de cancer pulmonar au fost puțini. 
Și atunci, cel mai important este să facem 
un screening la persoanele cu risc: cele 
care au BPOC. În principal, investigațiile 
pentru cancerul pulmonar sunt două, a 
căror informație este complementară: 
bronhoscopia și tomografia computeriza-
tă. Se dezvoltă acum foarte mult metode 
prin bronhoscopie care folosesc tehnici 
speciale, cum ar fi autofluorescența, și 
care pot semnala zone suspecte de la 
nivelul căilor aeriene în legătură cu trans-
formările foarte precoce pe care le numim 
displazii severe sau neoplasm in situ. Este 
nevoie de evaluare pneumologică, în prin-
cipal pentru un prim bilanț cu referire la o 
suspiciune de cancer pulmonar, bronho-
scopie, tomografie computerizată. Însă nu 
orice pacient care fumează trebuie să facă 
aceste investigații. Medicul pneumolog 
este cel care face aceste recomandări. 

Tratamentul adecvat este foarte 
important. Cum pot avea acces pacienții 
români la noile terapii?

Ne dorim să ridicăm nivelul de alarmă 
față de aceste boli extrem de severe și 

la care, dacă până acum ceva vreme nu 
exista niciun fel de speranță (vorbim în 
primul rând de cancerul pulmonar sau 
de fibroza pulmonară idiopată), acum 
lucrurile se schimbă, inclusiv în România. 
Legat de partea de politici de sănătate, 
și aici se vor schimba lucrurile. Corpul 
medical trage aceste semnale de alarmă 
în legătură cu riscul bolii, cu necesitatea 
de a fi diagnosticată cât mai devreme 
și cu necesitatea, dacă mă gândesc la 
cancerul pulmonar, de a exista un acces la 
posibilitățile de nuanțare a diagnosticului 
legat de un anumit tratament. Toți medicii 
trebuie să știe care sunt aceste metode noi 
de diferențiere a diagnosticului, care ar 
fi posibilitățile și care este greutatea unei 

astfel de metode moderne și suplimentare 
de diagnostic. Dar aceste aspecte trebuie 
să fie auzite și de către cei care pot lua de-
cizii în sens financiar. Cancerul pulmonar 
este cancerul cu riscul de mortalitate cel 
mai mare, cu prognosticul cel mai sever. 
În momentul în care apar aceste terapii 
noi, o parte dintre pacienți pot beneficia 
de tratamentele țintite. 

Care sunt prioritățile Societății  
Române de Pneumologie în 2017?

În primul rând, eu cred că un element 
esențial este să împletești experiența 
medicilor cu elanul tinerilor specialiști. 
Rolul fundamental al Societății Române 
de Pneumologie este și rolul fundamental 
pe care îl au părinții sau bunicii într-o 
familie, în a lăsa moștenirea, tradiția 
urmașilor, dar, în același timp, în a-i ajuta 
să își dezvolte propriul fel de a fi. Nevoile 
se schimbă, iar cel mai bine vor ști de 
ce au nevoie și cum să-și construiască 
drumul tinerii specialiști. Îmi doresc ca 
acești specialiști să fie stimulați să rămână 
în țara lor și nu să plece în străinătate, 
acolo unde lucrurile, din punctul de 
vedere al valorii medicilor români, stau 
altfel, în sens pozitiv. Îmi doresc să îi sti-
mulăm, să îi sprijinim să își facă propriul 
contur al practicii medicale, așa cum 
sunt lucrurile în secolul al XXI-lea. 

„UN OM CARE ARE MANIFESTĂRI DE TIPUL  
TUSEI, EXPECTORAȚIEI, OBOSELII TREBUIE  
SĂ MEARGĂ LA MEDIC CÂT MAI DEVREME,  

PENTRU UN CONSULT.“
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Totuși, după aproape șapte ani de la 
semnare și doi ani de la intrarea în 
vigoare a tuturor componentelor sale 
(2014), bilanțul de ansamblu al ACA este 
mai degrabă pozitiv. Peste 16 milioane de 
americani beneficiază acum de asigurare 
de sănătate ca rezultat al ACA. Proporția 
de neasigurați a scăzut corespunzător 
cu circa 4-6 puncte procentuale (de la 
20% către 15%). Nu a fost evidențiat 
niciun efect economic advers major, 
precum inflația primelor de asigurare 
sau creșterea dramatică a costurilor de 
administrare. 

Alegerea lui Trump și păstrarea 
majorității în ambele camere ale Con-
gresului înseamnă că republicanii au, în 
sfârșit, puterea politică să abroge ACA, dar 
și că o vor face fără un înlocuitor viabil? 
Care elemente vor fi păstrate și care elimi-
nate? Ce va însemna alegerea lui Trump 
pentru sistemul de sănătate american?

Obamacare
La baza ACA au stat trei obiective princi-
pale: eliminarea discriminării din piețele 
de asigurare private, extinderea acoperirii 
cu asigurări, precum și creșterea calității 
prin promovarea unor metode noi de 
plată și livrare a serviciilor de sănătate. 

Extinderea asigurărilor a fost realizată 
printr-o combinație de asigurări publice 
și private. Programul Medicaid, finanțat în 

mod dual de guvernul federal și guvernele 
de stat, care conținea reguli complicate de 
eligibilitate, a fost extins tuturor adulților 
cu venituri sub 138% din pragul de sără-
cie. Deși multe state controlate de republi-
cani au refuzat să extindă programul, mai 
mult de 7 milioane de americani au fost 
acoperiți prin expansiunea Medicaid. 

Apoi, guvernul federal a finanțat 
înființarea de piețe virtuale de asigurări 
(„exchanges“). Prin aceste portaluri onli-
ne, persoanele fără acces la asigurări prin 
angajatori și firmele mici pot compara 
diverse polițe de asigurare oferite de firme 
private sau cooperative. Alte 12 milioane 
de americani sunt acoperiți în prezent 
prin acest mijloc.

ACA a introdus mandatul individual, 
prin care cetățenii sunt obligați să aibă 
asigurare sau să plătească o amendă, și 
mandatul angajatorilor, prin care firmele 
cu peste 50 de angajați sunt obligate să le 
ofere acoperire sau să le subvenționeze 
planurile pe o piață virtuală. Au fost, de 
asemenea, standardizate pachetele de 
beneficii și au fost introduse subvenții 
pentru cei cu venituri scăzute, finanțate 
printr-un impozit suplimentar pe salarii. 
Pentru a elimina discriminarea persoane-
lor bolnave, a fost interzisă refuzarea de 

MANDATUL LUI DONALD TRUMP DE PREȘEDINTE AL STATELOR UNITE, 
ÎNCEPUT PE 20 IANUARIE 2017 ÎNTR-O ATMOSFERĂ ÎNCĂRCATĂ 
DE CONTROVERSĂ, ANUNȚĂ DEJA SCHIMBĂRI MAJORE PENTRU 
ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DE PESTE OCEAN. UNUL 
DINTRE ELEMENTELE ESENȚIALE ALE CAMPANIEI LUI TRUMP A FOST 
OPOZIȚIA ACERBĂ FAȚĂ DE LEGEA AFFORDABLE CARE ACT (ACA),  
AȘA-ZISA „OBAMACARE“. ÎNCĂ DIN PRIMA ZI DE MANDAT, TRUMP  
A ACȚIONAT FERM ÎN DIRECȚIA DEMANTELĂRII SALE. 
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către asiguratori a clienților cu afecțiuni 
preexistente. Simultan, creșterea calității 
a fost vizată prin testarea de noi modele 
organizaționale și de plată a furnizorilor. 

Opțiunile lui Trump
În prima zi ca președinte, Trump a semnat 
în grabă o ordonanță executivă permițând 
agențiilor federale să schimbe, să întârzie 
și să ignore orice element al legii pe care 
îl consideră prea împovărător actorii din 
sistem. Deși foarte vagă, ordonanța l-a 
făcut pe Trump să apară consecvent în 
fața suporterilor, în timp ce liderii repu-
blicani caută soluții pentru vidul lăsat de 
abrogarea plănuită a ACA. Deja la scurt 
timp după ce o lege de abrogare a fost 
adoptată de Senat, protestele au erupt în 
câteva orașe. Altfel, dizolvarea Obamacare 
ar începe să producă efecte începând cu 
2018. Un raport recent al Congressional 
Budget Office estimează că o abrogare a 
ACA similară cu tentativele anterioare 
ale republicanilor ar lăsa 18 milioane de 
americani fără asigurare medicală numai 

în 2018, urmând să depășească 30 de 
milioane de persoane până în 2026 (1). În 
paralel, cuantumul primelor ar urma să 
crească din 2018 cu 10-25%, în funcție de 
categoriile de asigurați și de competiția de 
pe piețele aferente acestora.

Programul Medicare, cel care oferă asi-
gurare publică americanilor peste 65 de ani, 
va fi păstrat intact, dar vor fi intensificate 
probabil eforturile de a crește acoperirea 
prin planuri private de tip Medicare Advan-
tage. Deși planurile prezentate în trecut de 
legislatorii republicani au inclus transfor-
marea Medicare într-un program de tip 
voucher, prin care beneficiarii ar primi o 
subvenție definită pentru cumpărarea unei 
polițe private, măsura este foarte nepopu-
lară și va stârni, probabil, o considerabilă 
rezistență politică. Programul Medicaid va 
fi, probabil, țintit cel mai puternic, pentru 
că în viziunea republicanilor este un 
program prea costisitor, care descurajează 
munca. La nivelul asigurărilor private, 
Trump s-a poziționat în favoarea conturilor 
de economii de sănătate (Health Savings 

Accounts) – o poziție controversată, având 
în vedere că experiența internațională arată 
că acestea nu sunt eficiente și echitabile, 
motiv pentru care nu pot constitui baza 
pentru asigurarea acoperirii universale cu 
servicii de sănătate (2). 

În concluzie, deși Trump și-a arătat 
zelul de a-și ține promisiunea legată de 
abrogarea ACA, în Congres se va da o 
luptă politică intensă pentru a realiza pro-
punerile acestuia. Trump a fost repudiat 
de mulți politicieni din propriul partid și 
a dus o campanie de multe ori contrară 
ideilor și politicienilor din conducerea 
republicană. Per total, mandatul lui a adus 
deja incertitudine în rândul furnizorilor 
și asigurătorilor. Această incertitudine va 
continua cel mai probabil mult timp după 
inaugurare. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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CNSTM a devenit o adevărată tradiție, 
un eveniment emblematic ce adună în 
fiecare an, pe lângă lucrările științifice 
de înaltă calitate, cele mai mari nume ale 
societății medicale românești, oferind un 
număr impresionant de workshopuri și 
conferințe și reunind toate domeniile de 
interes ale participanților. 

Participanți din toată țara
Ediția XX s-a desfășurat pe 

parcursul a patru zile în care Palatul 
Universității de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila“ din București a găzduit 
numeroase prezentări de lucrări 
științifice, conferințe și workshopuri, 

adunând peste 900 de participanți 
din toate centrele universitare din 
România. Participanții au avut ocazia 
să își prezinte lucrările în cadrul a patru 
secțiuni: științe fundamentale, științe 
medicale, științe chirurgicale și poster. 
Ediția de anul acesta a însumat 21 de 
conferințe ce au cuprins toate sferele de 
interes din domeniul medical și 48 de 
workshopuri, dintre care 43 hands-on, 
desfășurate în parteneriat cu Societatea 
Studențească de Chirurgie din România, 
Filiala București, și Centrul de Simulare 
LifeSim. 

Invitați din centre europene  
de prestigiu

Ediția XX a CNSTM a întâmpinat 
în acest an, pe lângă cele mai mari 
personalități din anturajul medical 
românesc, invitați care activează în 

ELEMENTUL CENTRAL AL CONGRESULUI 
PENTRU STUDENȚI ȘI TINERI MEDICI
CEA DE-A XX-A EDIȚIE A 
CONGRESULUI NAȚIONAL 
PENTRU STUDENȚI ȘI TINERI 
MEDICI, ORGANIZATĂ DE 
SOCIETATEA STUDENȚILOR 
ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI 
CU SPRIJINUL UNIVERSITĂȚII 
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
UMF „CAROL DAVILA“, 
A UNIT SUB VALORI 
INTELECTUALE COMUNE 
1.000 DE PARTICIPANȚI DIN 
TOATĂ ȚARA, DEMONSTRÂND 
ÎNCĂ O DATĂ FAPTUL CĂ 
REPREZINTĂ UN EVENIMENT 
DE ANVERGURĂ DIN SFERA 
MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ.  
de Valentina Grigore

Inovația, 
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centre medicale de prestigiu din Europa, 
precum dr. Serghei Cebotari (Hannover 
Medical School – Germania), dr. Victor 
Volovici (Erasmus Medical Center 
Rotterdam – Olanda) și asist. univ. dr. 
Martin Ŝefcik (Slovacia). Temele propuse 
de aceștia se bazează pe ani de cercetare 
intensivă alături de personalități ale 
sferei medicale europene și surprind, 
prin inovație, cu titluri precum „Inima 
artificială“, „Prezentul și Viitorul Bypass-
ului Cerebral“ și „Arterial Graft Harvest“. 

Printre lucrările susținute de 
specialiștii români s-au numărat 
„Actualități în diagnosticul și 
tratamentul adenoamelor hipofizare“ 
(prof. univ. dr. Cătălina Poiană) și 
„Patologia osteoarticulară“ (prof. univ. 
dr. Cătălin Cîrstoiu).

Activitatea medicală,  
îmbinată cu cercetarea

„Trebuie să apreciem la modul 
extraordinar determinarea și 
entuziasmul acestor tineri care 

au reușit să dezvolte un Congres ce a 
devenit o referință. Este foarte important 
ca ei să pornească în viață cu ideea că 

asemenea manifestări sunt extrem de 
utile și că activitatea medicală trebuie să 
fie în permanență îmbinată cu activitatea 
de cercetare. Tinerii trebuie să fie puși 
la punct cu cele mai noi achiziții în 
domeniul cercetării medicale“. 

Prof. dr. Cătălina Poiană, 
prorector în probleme de învățământ 
postuniversitar în cadrul UMF  
„Carol Davila“.

Schimb de idei  
între facultățile de Medicină

„Acest Congres este o 
încununare a eforturilor 
profesionale ale studenților, 

dar mai ales a eforturilor lor de a face 
un pas dincolo de ceea ce sunt ei acum. 
Ei încearcă să completeze cumva ceea 
ce învață în timpul facultății, să pună 
în practică ceea ce învață la cursuri și 
lucrări practice, să extindă gama de 
noțiuni și să-și completeze bagajul de 
cunoștințe pe care le dobândesc în 
facultate. Mai mult de atât, este o soluție 
a schimbului de idei între facultățile 
de medicină din țară, pentru că sunt 
studenți din toate facultățile de medicină 

din țară. Cam 40% din cei înscriși sunt 
studenți ai UMF „Carol Davila“, ceilalți 
sunt din alte facultăți. Reprezintă un 
punct important: practic, se strâng 
din toată țara și încearcă să-și alinieze 
standardele și bagajul de cunoștințe, să 
se conecteze la ce înseamnă noutate în 
medicină“. 

Prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu,  
decan al Facultății de Medicină a UMF 
„Carol Davila“.

Întâlnire științifică  
la nivel național

„Ca în fiecare an, inovația în 
lumea medicală a fost elementul 
central al Congresului, alături 

de teme interdisciplinare și sesiuni cu o 
considerabilă parte practică, integrate 
cu profesionalism. Congresul Național 
pentru Studenți și Tineri Medici a 
dovedit încă o dată că își merită locul 
în rândul celor mai relevante întâlniri 
științifice de specialitate la nivel 
național“.

Teodor Blidaru, secretar general  
al Societății Studenților în Medicină  
din București. 
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Lansarea a avut loc la Librăria Trafali, situată 
în incinta celei mai vechi Universităţi din ţara 
noastră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, din 
Iaşi. La eveniment au fost invitate personalităţi 
ale lumii medicale şi culturale ieşene, precum 
dr. Richard Constantinescu, prof. dr. Ion Poeată, 
prof. dr. Doru Tompea, dr. Bogdan Iliescu. 

Profesor universitar la Catedra de 
neurochirurgie a Universităţii „Carol Davila“ 
din Bucureşti, profesor doctor Vlad Alexandru 
Ciurea a înfiinţat Departamentul de cercetare 
în neuroştiinţe al Spitalului Clinic „Bagdasar-
Arseni“, a condus şi a fost implicat în aproape 
20 de proiecte de cercetare naţionale şi 
internaţionale. În plus, dumnealui a fost cel care 
a fondat Centrul de Excelenţă în Neurochirurgie 
la Bucureşti, în 2005, şi cel care a adus pentru 
prima dată în ţara noastră aparatul Gama Knife.

Într-o atmosferă plină de culoare, în care 
cărţile erau martori tăcuţi, speakerii au deschis 
discuţia despre cartea ce tocmai a fost lansată. 
Cu un titlu plastic şi atrăgător, precum şi cu 
o copertă ce face trimitere la sinapsele ce 
se realizează între neuroni, cartea cuprinde 
o parte din experienţa de viaţă, personală 
şi profesională a domnului profesor. 

Luând cuvântul, acesta a menţionat şi sacrificiile 
pe care le presupune obţinerea succesului în carieră: 
mai puţin timp dedicat familiei, acordarea întregii 
energii profesiei, pacienţilor, dezvoltării tehnicii 
operatorii prin stagii de perfecţionare în străinătate. 
„Călătorii în centrul gândirii“, o remarcabilă carte-

interviu, a fost realizată pe parcursul a trei ani, 
după cum mărturiseşte autorul. În acest interval, 
Tudor Artemie l-a înregistrat mereu pe domnul 
profesor: după operaţii sau în puţinul timp liber 
pe care îl avea şi, astfel, a imortalizat momente, 
idei şi gânduri de o unicitate aparte. Printre alte 
amănunte interesante din cariera şi activitatea 
domnului profesor, în carte este un fragment 
în care descrie biroul acestuia: mereu plin de 
cărţi, tratate, amănunte care, afirmă dr. Richard 
Constantinescu, conturează mai bine portretul 
complex al unui neurochirurg pasionat. Nu puteau 
lipsi consemnări ale amintirilor din perioada 
facultăţii, a rezidenţiatului şi nici mărturiile câtorva 
dintre pacienţii operaţi de domnul profesor, pentru 
a completa decorul unei vieţi dedicate meseriei, 
perfecţionării tehnicii, vindecării pacienţilor. 

Speakerii ne-au adus informaţii despre legăturile 
ce existau între marile genii ale neurochirurgiei 
de până acum. Au subliniat importanţa preţuirii şi 
recunoaşterii meritelor înaintaşilor noştri, acţiune 
pe care o regăsim la domnul profesor A. V. Ciurea, 
cu menţiunea tristă că există, totuşi, mulţi medici 
care „aruncă pe geam personalităţile istoriei 
medicinei“. Domnul profesor şi-a adus în prim-plan 
predecesorii, realizându-le un portret realist, atât 
cu însuşiri pozitive, cât şi negative. Acest lucru ne 
ajută să realizăm cum era viaţa unui rezident în 
acea vreme, cum se comportau profesorii cu acesta, 
cum a evoluat relaţia profesor-rezident-pacient.

Cu o vastă experienţă şi cunoştinţe în 
domeniu, dr. Richard Constantinescu a subliniat 
şi interesanta asemănare dintre Harvey 
Cushing – părintele neurochirurgiei medicale 
– şi Warren Buffet. Ambii menţionau că citeau 
peste 300-500 pagini/zi. Indiferent de nivelul 
profesional la care au ajuns, nu s-au plafonat, ci 
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au continuat să îşi îmbogăţească nivelul cultural 
şi, prin intermediul acestuia, întreaga carieră. 
Pot fi impresionante aceste cifre, dar rezultatul 
lecturii este incontestabil: aceşti oameni şi-au 
lăsat amprenta în această lume. Au devenit model 
pentru generaţiile următoare nume precum 
Harvey Cushing, Dumitru Bagdasar, Dimitrie 
Arseni, prof. dr. Alexandru Constantinovici.

„Un medic trebuie să își  
complice biografia.“ Grigore T. Popa

De asemenea, un alt subiect important luat 
în discuţie a fost reprezentat de necesitatea 
ca un medic să lase în urma sa cunoştinţele 

acumulate, să permită succesorilor 
săi să evolueze, să ducă medicina 
românească pe culmi înalte. Acest 
lucru nu se poate realiza decât prin 
permiterea medicilor tineri să preia 
din tehnicile sau manevrele speciale 
ale profesorului. O soluţie practică ar 
fi încurajarea publicării de cărţi, de noi 
descoperiri în medicină, de concepte 
şi tehnici chirurgicale îmbunătăţite, 
rafinate, care pot contribui, ulterior, la 
realizarea mai multor operaţii de succes. 
Domnul profesor a menţionat şi unul 
din conceptele după care se ghidează 
în viaţă, referitor la aspectul anterior 
prezentat: „Eşti mare în momentul 
în care în spatele tău poţi dezvolta o 
reţea“, adică în momentul în care îi 
ajuţi pe cei mai tineri să se dezvolte, 
să îşi atingă adevăratul potenţial.

S-a abordat și tema erorilor din 
medicină şi cauza existenţei acestora. 
Din nefericire, invidia dintre medici, 
comunicarea deficitară cu pacientul 
sunt cauzele principale ale eşecurilor 
înregistrate în domeniul nostru. 
Domnul dr. Richard Constantinescu 
subliniază şi importanţa pe care 
medicul, neurochirurgul, o are faţă 
de pacientul din faţa sa, de a-l ridica 
din perspectiva fizică, psihică, umană 
de pe axa orizontală, în care se află, 
pe cea verticală. „Esenţa medicinei 
este să îi facă pe oameni buni“, 
concluzionează acesta întregul sens 
al existenţei unui om şi medic.

Profesor dr. Ion Poeată, ultimul 
rezident al renumitului profesor 
Arsenie, a subliniat în mod special 
pasiunea domnului profesor A. V. 
Ciurea pentru matematică şi istorie. De 
asemenea, a accentuat câteva dintre 
calităţile necesare unui neurochirurg. 

Printre acestea se numără o pasiune puternică, 
vocaţie, entuziasm, deoarece neurochirurgia 
este o specializare în care rata succesului 
operaţiilor nu este ridicată, iar perspectiva 
psihologică a acestui lucru poate descuraja mulţi 
tineri şi îi poate determina chiar să părăsească 
această ramură complexă a medicinei. 

Lansarea cărţii „Călătorii în centrul gândirii“ 
s-a încheiat memorabil, cu un citat din aceasta, 
un răspuns al domnului profesor A. V. Ciurea 
la întrebarea: „Există o limită în activitatea 
unui om de ştiinţă care operează pe creier?“: 
„Dacă Dumnezeu ne-a înzestrat cu putere 
intelectuală, dacă avem condiţiile fizice şi 
materiale să lucrăm, de ce să ne oprim?“. 
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