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PROCEDURA ACTUALĂ DE ACORDARE 
A TRATAMENTELOR FĂRĂ INTERFERON 
PENTRU PACIENȚII CU HEPATITA C IMPLICĂ O 
RESPONSABILITATE MAI MARE DIN PARTEA 
MEDICILOR PRESCRIPTORI. de Roxana Maticiuc

În acest context, Asociația Echitate în Sănătate 
și revista Politici de Sănătate au considerat 
oportună organizarea unor întâlniri între medicii 
prescriptori și autoritățile în domeniu pentru a 

lămuri eventualele neclarități ale procedurilor de prescriere 
a tratamentului fără interferon pentru pacienții cu hepatita C 
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, în baza protocoalelor 
terapeutice elaborate de comisiile de specialitate din Ministerul 
Sănătății. Scopul acestor acțiuni este de a asigura un acces facil 
al pacienților cu hepatită C la terapii inovatoare. 

Politici  
de Sănătate | REFORMĂ
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Proiectul „Politici sustenabile în managementul hepatitei C. 
Diagnostic și tratament: provocări și soluții” s-a desfășurat în 
perioada 28 iunie – 24 iulie, când au avut loc întâlniri între medicii 
prescriptori și autorități locale și centrale în toate cele 11 centre 
din țară: București, Iași, Craiova, Timișoara, Tîrgu Mureș, Cluj, 
Constanța, Oradea, Galați, Sibiu, Brașov.

În cadrul acestor întâlniri, președinții caselor județene de 
asigurări de sănătate, împreună cu medicii-șefi, au trecut în revistă 
procedurile de acordare a terapiilor fără interferon, cu respectarea 
criteriilor de eligibilitate și a protocoalelor terapeutice. 

Medicii gastroenterologi și infecționiști au apreciat protocolul ca 
fiind bine elaborat, dar au semnalat că sunt situații în care, pentru 
unele cazuri medicale, este nevoie de unele modificări astfel încât 
acesta să respecte condițiile de practică medicală curentă și să nu 
implice proceduri și investigații laborioase și/sau costisitoare, în așa 
fel încât să existe siguranța că acordarea tratamentului nu poate fi 
contestată la un eventual control. Temerea medicilor este că, în astfel 
de situații, ar putea fi nevoiți să suporte costurile terapiei prescrise. 

Prima dezbatere a fost organizată la București, unde, alături de 
medicii prescriptori, au fost prezenți și președintele CNAS, conf. 
univ. dr. Marian Burcea, prof. dr. Oliviu Pascu, șeful Comisiei de  
Gastroenterologie din cadrul Ministerului Sănătății, precum și prof. 
Adrian Streinu-Cercel.

În urma discuțiilor, președintele CNAS a declarat că va susține 
desfășurarea proiectului demarat de Asociația Echitate în Sănătate 
în toate celelalte centre din țară.

„Salut inițiativa organizării acestor întâlniri cu medicii prescrip-
tori pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C și le consider 
ca fiind foarte utile. Sunt interesat să asigurăm accesul pacienților 
la acest tratament, respectând criteriile de eligibilitate și proto-
colul realizat de comisia de specialitate din Ministerul Sănătății 
și consider că este necesar un feedback din toate cele 11 centre 
din țară în care se prescrie acest tratament inovator. Îmi doresc ca 
în cadrul acestor întâlniri să fie lămurite eventualele neclarități 
pe care medicii prescriptori le pot avea. Intenționez ca, împreu-
nă cu specialiștii, în cazul în care vor fi necesare, să introducem 
câteva clarificări sau simplificări în actualul protocol”, a declarat 
președintele CNAS, conf. univ. dr. Marian Burcea. 

Deși nu a participat fizic la dezbaterile organizate în celelalte 
centre din țară, președintele CNAS a comunicat de fiecare dată cu 
medicii prescriptori prezenți la întâlnirile din teritoriu prin inter-
mediul unor conferințe telefonice. Astfel, medicii au fost asigurați 
de sprijinul autorităților în misiunea lor de a acorda tratamente 
inovatoare pacienților cu hepatită C și au primit lămuriri referitoare 
la procedurile de prescriere, atât de la autoritățile locale, cât și de la 
cele centrale. 
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nevoia de a primi anumite clarificări pe un protocol ce prescrie 
unul din cele mai eficiente tratamente dedicate virusului hepatitei 
C. Medicii din cele 11 centre din țară au avut încă o dată ocazia de 
a sta la aceeași masă cu specialiști din casele de asigurări județene 
și de a transmite toate problemele cu care se confruntă în tratarea 
pacienților. Acest lucru demonstrează încă o dată dorința medi-
cilor de a oferi cel mai bun tratament pacienților, în condiții de 
maximă siguranță, autoritățile manifestând o mare deschidere 
în a sprijini profesioniștii. Mulțumesc tuturor reprezentanților 
caselor județene de sănătate pentru suportul oferit în acest proiect, 
iar reprezentanților autorităților centrale, pentru intenția de a 
îmbunătăți procedurile de tratament fără interferon, în beneficiul 
pacienților”, a spus Maria Vasilescu, președintele Asociației Echita-
te în Sănătate, la finalul ultimei întâlniri din cadrul acestei campanii. 

„Efortul Casei Naționale pentru a demara acest program a 
fost unul foarte mare. Personal, la nivelul CNAS am luptat mult 
pentru ca acest program să se deruleze în condiții optime. Au fost 
foarte grele negocierile cu producătorii, a fost foarte greu de scris 
legislația incidentă pentru a putea încheia aceste contracte cost-vo-
lum și cost-volum rezultat. Știți foarte bine că eforturile financiare 
sunt semnificative pentru o situație în care nu suntem prea fericiți 
de venituri foarte mari în Sănătate, contribuțiile de asigurări de să-
nătate sunt la un nivel destul de mic și nu ne permit să ieșim dintr-
un buget care este pus mereu sub presiune”, a declarat președintele 
CJAS Iași, Radu Țibichi. 

În prezent, o pătrime din bugetul anual al CNAS pentru medica-
mente, inclusiv programele curative, este alocat tratării pacienților 
cu hepatita C.

„Tratamentul destinat hepatitei C, chiar dacă este mai scump, 
este un tratament eficient. În momentul de față, nimic nu este mai 
valoros decât viața. Acest peste 99 la sută cred că este cel mai bun 
randament existent pe piață. Odată introduși în tratament, există și 
un call center de unde pacienții sunt sunați în fiecare zi pentru a li 
se reaminti să-și ia tratamentul”, a declarat lector univ. dr. Vasile 
Spinean, președintele CJAS Sibiu. 

„Medicii prescriptori se simt responsabili și, poate, s-au simțit 
descurajați de lipsa comisiei de specialitate din casele de sănătate. 
Sunt necesare clarificări pentru ca pacienții să aibă acces mai facil 
la tratament. Este momentul să discutăm deschis despre toate 
neclaritățile. Marea problemă a tuturor este ce se întâmplă când 
sau dacă survine controlul: i se pune în cârcă medicului prescriptor 
tratamentul doar pentru că au fost niște neclarități în protocol?”, a 
spus ec. Rodica Biro, președintele CJAS Mureș. 
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De altfel, modificarea modului de prescriere a tratamentului, 
cu asumarea răspunderii exclusive din partea medicului curant, 
fără să mai fie necesar avizul comisiilor de specialitate de la 
nivelul caselor județene de sănătate, a fost trăgaciul care a 
declanșat valul de întrebări la nivel național. 

Printre principalele probleme ridicate de profesioniștii din 
Sănătate se numără:
 cazuri de neconcordanță a stadiului de fibroză: valori diferite 
la testul fibromax pentru același pacient, la intervale mici de 
timp și uneori chiar și în cadrul aceluiași laborator;
 refuzul medicilor specialiști, în cazul comorbidităților, de a-și 
da avizul scris pentru începerea tratamentului;
 numărul prea mic de vouchere, în comparație cu numărul de 
pacienți.

Medicii au venit și cu o serie de propuneri de modificare a 
protocolului de prescriere a tratamentului fără interferon:
 să fie stipulat în protocol dacă cei cu stadii intermediare de 
fibroză, F2-F3, intră sau nu în terapie;
 eliminarea endoscopiei pentru stadiile de fibroză  
mai mici de 4;
 eliminarea din protocol a obligativității de a trata infecția 
ocultă B, concomitent cu infecția virală C;
 includerea și a altor investigații de stabilire a fibrozei în cazul 
în care rezultatul nu este clar.

La finalul celor 11 întâlniri, Asociația Echitate în Sănătate 
a înaintat un raport către comisiile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătății și către comisia de experți 
pentru afecțiuni hepatice a CNAS, în care sunt consemnate 
nelămuririle, dar și propunerile de modificare a protocoalelor 
de prescriere a tratamentelor fără interferon, semnalate de 
medicii specialiști prezenți la dezbateri. 

Conform declarațiilor președintelui CNAS, până în luna 
septembrie se intenționează să fie analizate observațiile 
medicilor prescriptori de către comisia de specialitate a 
Ministerului Sănătății și se are în vedere operarea unor 
clarificări și chiar simplificări în protocoalele de prescriere a 
tratamentelor inovatoare pentru hepatita C, dar respectând cu 
strictețe criteriile de eligibilitate în vigoare. 

Foto: Mihai Adam – București / George Matiuță – Cluj-Napoca, 
Timișoara, Oradea, Sibiu / Virginia Penaru – Constanța / Alexandru 
Apetroae – Brașov / Constantin Lepădatu – Galați / Andrei Mihály 
– Tîrgu Mureș / Remus Badea – Craiova / Eugen Harasim – Iași
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  INTERVIU CU BOGDAN 
PANDELICĂ, PREȘEDINTELE 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
PENTRU PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR
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UN STIL DE VIAȚĂ CORECT, CU O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ, ESTE ESENȚIAL ÎN MANAGEMENTUL FIECĂREI BOLI 
CRONICE. DAR OARE CÂT DE SĂNĂTOASE SUNT ALIMENTELE EXISTENTE PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ? ÎN PLUS, CÂND 
VORBIM DESPRE SĂNĂTATE, UN ROL STRATEGIC ÎL AU PRODUSELE ȘI SERVICIILE MEDICALE CARE SE DEZVOLTĂ DIN 
CE ÎN CE MAI MULT. ÎNSĂ, ODATĂ CU ACEASTĂ DEZVOLTARE, APAR ȘI INERENTELE PROBLEME. de Valentina Grigore

DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI
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Bogdan Pandelică, președintele 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC), atrage atenția 
operatorilor economici că, potrivit legii, 
orice consumator trebuie să cunoască 
toate informațiile corecte, complete și 
precise despre un produs de sănătate sau 

despre un aliment. Orice operator care 
nu se conformează legislației va suporta 
consecințele: amendă sau închiderea 
activității. 

Cât de protejat este 
consumatorul român de servicii 
și produse de sănătate?

ANPC protejează consumatorii în 
baza actelor normative în vigoare și 
îi informează cu privire la drepturile 
lor. Consumatorii au dreptul de a fi 
informați asupra serviciilor medicale 
disponibile, precum și asupra modului 
de a le utiliza, de a fi informați asupra 
identității și statutului profesional al 
furnizorilor de servicii de sănătate, 
asupra prevederilor care trebuie 
respectate pe durata spitalizării, asupra 
stării sale de sănătate, intervențiilor 
medicale propuse, riscurilor potențiale 
ale fiecărei proceduri, asupra 
alternativelor existente la procedurile 
propuse, precum și cu privire la date 
despre diagnostic și prognostic. De 
asemenea, aceștia au dreptul de 
a solicita și a primi, la externare, 
un rezumat scris al investigațiilor, 
diagnosticul, tratamentul și îngrijirile 
acordate pe perioada spitalizării. 
Consumatorii trebuie să cunoască 
toate informațiile, corect, complet și 
precis, despre un produs de sănătate, 
pentru a putea face comparație și a-l 
putea alege pe cel care i se potrivește. 

În cadrul ANPC, Direcția Generală 
Control și Supraveghere Piață și 
Armonizare Europeană tratează 
cu celeritate reclamațiile care 
se referă la produse sau servicii 
ce pot pune în pericol sănătatea 
sau viața consumatorilor. 

Care sunt cele mai reclamate 
aspecte din domeniul produselor 
și serviciilor de sănătate?

O pondere majoră din reclamațiile 
pentru segmentul de piață servicii 
medicale se referă la lipsa informațiilor 
sau la informații incomplete ori vagi. 
Printre altele, consumatorii reclamă 
nerespectarea programărilor la clinicile 
private, că nu li s-a emis dovada plății 
pentru servicii de sănătate, că în anumite 
farmacii nu se afișează prețurile de 
vânzare la medicamente, suplimente 
alimentare sau la unele produse 
cosmetice, iar consumatorii care au 
apelat la investigații imagistice reclamă 
că nu au fost informați anterior referitor 

la costurile suplimentare generate de 
predarea rezultatelor pe film sau CD.

ANPC verifică intens piața 
produselor alimentare: cum ați 
cataloga acest domeniu? Cât de 
sănătos mănâncă românii?

Consumatorii au acum acces la o 
varietate mare pe piața produselor 
alimentare. Pe rafturile magazinelor se 
regăsesc atât produse românești, cât și 
intracomunitare sau din afara Uniunii 
Europene. Noi desfășurăm acțiuni de 
supraveghere și control pentru a ne 
asigura că nu există derapaje din partea 
operatorilor economici și că produsele 
scoase pe piață nu prezintă un pericol 
pentru sănătatea consumatorilor. 
Consumatorii aleg mereu produsele în 
funcție de nevoile lor, dar, este adevărat, 
și în funcție de aspectul financiar. Deși 
studiile spun că românii aleg cantitatea 
și nu calitatea, eu aș spune mai degrabă 
că, în prezent, consumatorii români 
citesc cu mai mare atenție etichetele 
produselor alimentare, înainte de a le 
achiziționa, și oferă mai multă importanță 
ingredientelor din compoziția produselor.

Cum ar trebui îmbunătățit 
legislativ acest domeniu, astfel încât 
să nu mai găsim produse care pun în 
pericol sănătatea? Se conformează 
agenții economici legislației?

Legea în ceea ce privește domeniul 
alimentar este foarte clară, în acest 
moment. Nu putem fi permisivi cu 
comercianții sau cu producătorii care 
„aruncă” pe piață produse sau servicii 
care pot afecta sănătatea consumatorilor. 
Niciun operator economic nu este 
iertat de comisarii noștri, dacă la 
unitatea sa sunt constatate abateri 
de la prevederile legale. Dacă vorbim 
despre produsele alimentare expirate 
sau stricate, acestea trebuie scoase de 
la comercializare și distruse. Conform 
legislației, este obligația comerciantului 
să distrugă aceste produse care se află 
în afara datei-limită de consum. Cu 
toate acestea, ANPC lucrează constant 
la îmbunătățirea pachetelor legislative 
care vin în sprijinul consumatorului. 

Noi nu acceptăm derapaje din partea 
operatorilor economici. În cazul în 
care acestea există, măsurile noastre 
sunt ferme: de la aplicarea de amenzi 
contravenționale până la retragerea 
de la comercializare a produselor sau 
închiderea operatorului economic. 



10  www.politicidesanatate.ro

  INTERVIU CU EC. RODICA BIRO, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL CJAS MUREȘ

Care sunt provocările cu care vă 
confruntați în calitate de președinte-
director general al CJAS Mureș? Ce pro-
iecte aveți pentru perioada următoare?

Funcția de președinte-director general 
onorează, dar și obligă. Înseamnă să fii 
pregătit în orice clipă să mediezi și să oferi 
soluții, să asculți problemele semnalate 
și să găsești rezolvarea care poate nu îți 
este la îndemână, să privești în ansamblu 
problemele sistemului, dar și, în particu-
lar, să fii prezent la întâlniri cu manageri 
de spitale, cu medici și cu reprezentanți 
legali ai furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente și dispozitive medicale, să 
oferi audiențe și persoanelor fizice care 
consideră că în biroul tău pot găsi cheia 
tuturor problemelor cu care se confruntă 
în sistemul sanitar. 

Obiectivele asumate în Planul de ma-
nagement se îndreaptă cu preponderență 
spre asigurarea accesului la servicii 
medicale al pacienților care se adresează 
sistemului medical din județul Mureș, 
eficientizarea utilizării fondurilor de care 
dispune instituția în beneficiul asiguraților.

Un aspect pe care îl am în atenție este 
permanenta comunicare atât cu partenerii 
din sistem, cât și cu pacienții, în vederea 
identificării eventualelor disfuncționalități, 
precum și găsirea soluțiilor pentru rezolva-
rea acestora. 

Dezvoltarea programelor naționale 
derulate la nivelul județului Mureș re-
prezintă un alt proiect prioritar prin care 
doresc să fie facilitate accesul pacienților 
la tratamente inovative și responsabiliza-
rea tuturor factorilor pentru susținerea 
inițiativelor privind promovarea în sistem 
a procedurilor de înaltă performanță. 

Cum a fost primită desființarea 
comisiilor de specialitate din casele de 
sănătate? 

Ca orice schimbare, și desființarea 
comisiilor a fost receptată în mod diferit 
de fiecare actor implicat în acest pro-
ces. Pacienții, datorită asociațiilor de 
pacienți, au primit cu bucurie, în prima 
fază, această inițiativă. Medicii, pe de 
altă parte, au constatat că le-a crescut 
responsabilitatea, că respectarea întocmai 
a protocoalelor terapeutice este cheia 
prescrierii tratamentelor necesare în așa 
fel încât accesul pacienților la acestea să 
fie asigurat, iar responsabilitatea lor să fie 
garantată de protocoale. 

În ce privește implicarea CJAS Mureș 
în această schimbare, dialogul permanent 
cu medicii prescriptori ne-a facilitat, atât 
nouă, ca instituție, cât și lor, ca actori direct 
implicați, identificarea lacunelor existente, 
precum și a soluțiilor comune și unanim 
acceptate. 

Recentele controale ale Curții de 
Conturi s-au soldat cu amenzi pentru 
medici, ceea ce amplifică teama acestora 
de a prescrie medicamente. Cum poate fi 
soluționată această situație astfel încât 
să nu fie afectați pacienții? 

Trebuie menționat de la bun început 
faptul că medicamentele prescrise și elibera-
te pe rețete au fost utilizate de pacienți. Deci, 
nu se poate face vorbire despre așa-zisa 
fraudare a sistemului sanitar sau a bugetu-
lui. Neajunsurile din actele normative aflate 
în vigoare la data controalelor au condus 
la generarea acestei situații, de teamă de 
prescriere, din cauza mijloacelor punitive 
aplicate medicilor, precum și pacienților. 

Este vorba despre hotărârea de guvern 
care prevedea compensarea de 90% 
aplicabilă  persoanelor cu venituri doar din 
pensii de până la 700 de lei. Erau privați 
de acest drept pensionarii care, deși aveau 
pensii mai mici de 700 de lei, înregistrau, 
uneori fără a fi informați, venituri din 
diverse surse, indiferent de cuantumul 
acestora.

Este salutară intervenția Comisiei de să-
nătate din cadrul Parlamentului României 
de a aduce o reparație acestui act normativ, 
și anume de a majora cuantumul pensiei la 
900 de lei inclusiv, indiferent de existența 
altor venituri. 

O altă constatare se referă la obligativi-
tatea respectării protocoalelor terapeutice 
în administrarea tratamentului medica-
mentos pentru pacienți. În multe situații, 
nu au fost respectate întocmai aceste 
protocoale, ceea ce a dus la recuperarea 
contravalorii prescripțiilor respective. Pro-
blema medicilor implicați a fost încadrarea 
acestor constatări în categoria „prejudiciu” 
adus sistemului. Justificarea lor se referă la 
faptul că medicamentele au fost utilizate 
de cei care aveau nevoie de tratament. 

„Funcția onorează,  
DAR ȘI OBLIGĂ“
FUNCȚIA DE PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL CASEI JUDEȚENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CJAS) MUREȘ 
ESTE O POZIȚIE-CHEIE, CARE PRESUPUNE GESTIONAREA HOLISTICĂ A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE LA NIVELUL 
UNUI JUDEȚ. EC. RODICA BIRO, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL CJAS MUREȘ, NE-A EXPLICAT CARE SUNT 
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ZI DE ZI MEDICII ȘI PACIENȚII DIN JUDEȚ, DAR ȘI CE SOLUȚII SE IMPUN 
PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII MEDICALE ȘI TRATAMENTE AL PACIENȚILOR. de Valentina Grigore
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Categoric, soluția pentru a evita orice 
situație de acest fel este de a respecta 
cu strictețe modalitatea de prescriere a 
tratamentului cu medicamente în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, nu 
trebuie să se pună problema ca medicii 
să nu prescrie de teamă că vor suporta 
sancțiuni pecuniare. 

Care sunt cele mai importante 
probleme cu care se confruntă pacienții 
din județul dumneavoastră și din 
județele limitrofe și care ar fi soluțiile 
pentru a se îmbunătăți accesul acestora 
la îngrijiri și terapii de calitate?

Adresabilitatea mare la servicii medi-
cale în municipiul Tîrgu Mureș – centru 
universitar de elită atrage un număr mare 
de pacienți nu doar din județul Mureș 
și din județele limitrofe, ci și din județe 
îndepărtate. Acest fapt se repercutează 
pozitiv asupra imaginii Tîrgu Mureșului, 
dar negativ ca impact asupra bugetului 
alocat serviciilor medicale. Atâta timp 
cât banul nu urmează pacientul, bugetul 
alocat județului Mureș va fi insuficient, iar 
impactul asupra pacienților va fi legat de 
suportarea unor costuri sau de includerea 
pe liste de așteptare. 

Se resimte acut nevoia de a se realiza 
o abordare holistică a acestei probleme, 
astfel încât să existe o concordanță între 
performanța și nivelul serviciilor medica-
le acordate în județul Mureș și fondurile 
alocate Casei județene pentru contractarea 
acestor servicii. 

Pot menționa un exemplu legat de 
performanțe de excepție ale chirurgi-
ei cardiovasculare la nivelul Centrului 
Universitar Tîrgu Mureș, care, pentru a 
putea face față solicitărilor, are nevoie de 
susținerea financiară necesară, în speță 
pentru a proteja pacienții de plata materi-
alelor sanitare și a serviciilor medicale de 
care au beneficiat. 

Credeți că implementarea dosarului 
electronic de sănătate ar soluționa 
anumite probleme legate de prescriere și 
protocoale?

Dosarul electronic este un proiect de 
anvergură și de mare impact asupra siste-
mului sanitar, proiect care, atunci când va 
funcționa la capacitate, va reflecta în mod 
fidel atât traseul pacientului în sistem, 
cât și accesul său la servicii medicale, 
medicamente și dispozitive medicale; va 
reprezenta un instrument util în practica 
medicală și în eficientizarea cheltuielilor 
din sistemul de sănătate. 
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„În oncologie este greu să spui  
«AM REZULTAT SAU  
NU AM REZULTAT»“

  INTERVIU CU DR. MIHAELA ION, DIRECTOR MEDICAL ÎN CADRUL CASEI NAȚIONALE 
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DESPRE CONTRACTELE COST-VOLUM REZULTAT

După ce criterii au fost împărțiți 
pacienții care au intrat în programele 
cost-volum rezultat derulate de Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate?

În anul 2015, a fost încheiat un contract 
cost-volum rezultat pe aria terapeutică 
hepatită virală cronică de tip C, terapie fără 
interferon, pentru un număr de 5.000 de 
pacienți. Pentru acești 5.000 de pacienți, 
s-a stabilit includerea celor cu un risc 
mare, deci pacienți cu fibroză F4, a celor cu 
ciroză decompensată și a anumitor catego-
rii de pacienți cu fibroză F3. Contractul s-a 
derulat pe o perioadă de un an. 

În anul 2017, au fost încheiate trei noi 
contracte cost-volum rezultat, pe aceeași 
arie terapeutică – hepatită virală cronică 
C. De data aceasta, sunt 12.000 de pacienți 
incluși în tratament. 2.000 de pacienți sunt 
cu ciroză hepatică decompensată, deci 
pacienți într-un stadiu destul de avansat 
al bolii, iar 10.000 de pacienți sunt atât 
cei rămași din tura anterioară, pacienți 
cu F4 ciroză decompensată, toți pacienții 
cu F3, naivi sau experimentați, anumite 
categorii de pacienți cu F2, deci cei care 
au comorbidități și risc mare de evoluție a 
bolii, cât și pacienții cu dializă în anumite 
stadii de fibroză, de la F2 la F4. Pe această 
listă este cuprins și personalul medical, 
indiferent de stadiul fibrozei, deoarece 
intră în contact cu pacientul și riscă să 
transmită afecțiunea. Acesta este motivul 
pentru care s-a considerat că este necesar a 
se trata tot ce înseamnă personal medical, 

pentru a preveni răspândirea bolii. Intră și 
pacienții cu stare posttransplant hepatic, 
continuarea celor care au rămas din prima 
tură și nu au fost tratați. 

Care este statusul pe programul  
din acest an?

Contractele au intrat în vigoare în 
luna mai a acestui an. Deja există primele 
formulare introduse. Și aici, prescrierea se 
face în baza formularului specific. Durata 
tratamentului este fie de 12 săptămâni, fie 
de 24 de săptămâni, în funcție de tipul de 
pacient, iar medicul curant al pacientului 
prescrie tratamentul la fiecare 28 de zile. 
Deja avem primele formulare, primele 

rețete. Toate aceste informații sunt puse 
și pe site-ul Casei Naționale de Asigu-
rări de Sănătate, atât pentru informarea 
asiguraților, cât și pentru informarea 
medicilor prescriptori, astfel încât întregul 
proces să se desfășoare fără dificultăți.

Contractele cost-volum rezultat nu s-au 
derulat în întreaga țară, ci în 11 centre uni-
versitare, respectiv în 12 Case de Asigurări 

de Sănătate, în care medicii au experiență 
în diagnosticarea și tratarea pacienților. 
Experiența este dobândită din diversele 
studii clinice cu aceste medicamente, 
desfășurate anterior în România, astfel 
încât medicii au fost obișnuiți și învățați să 
lucreze cu aceste tratamente. Vorbim aici 
despre încadrarea corectă a pacientului și 
despre monitorizarea corespunzătoare. 

Dacă un medicament are indicații 
pentru mai multe boli, contractul  
se face pe medicament sau pe fiecare 
afecțiune în parte?

Deocamdată, contractele sunt pe fiecare 
medicament, în parte. Fiecare contract, 
cu medicamentul său. Sunt medicamente 
care au indicații pentru mai multe afecțiuni 
sau este posibil să fie. Au fost situații în 
care am reușit să prindem pe un contract 
două decizii de includere condiționată, dar 
respectivele decizii se adresau aceluiași tip 
de cancer, doar că se dădea prechimio sau 
post-chimio. De abia de acum încolo cred 
că ne vom confrunta cu situații în care pe 
o indicație avem deja încheiat un contract, 
iar medicamentul a primit o decizie de in-
cludere sau chiar două decizii de includere 
condiționată pe alte două indicații. Va fi 
câte un contract individual pentru fiecare 
indicație, în situația în care îndeplinește 
condițiile să intre în procesul de negoci-
ere, pentru că și pacienții comunicați de 
comisiile de specialitate ale Ministerului 
Sănătății sunt distincți. Sumele alocate sunt 
prevăzute în Legea Bugetului. Este o sumă 
de 3,1 miliarde alocată în anul 2017 pentru a 
încheia contractele cost volum și cost-vo-
lum rezultat. Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate este abilitată să încheie, în anul 
2017, contracte în suma respectivă. 

de Roxana Maticiuc

„ÎN ONCOLOGIE NU 
AI CUM SĂ MĂSORI 

REZULTATELE, 
PENTRU CĂ DIFERĂ 
DE LA UN PACIENT 

LA ALTUL, DECI ESTE 
GREU DE CUANTIFICAT 

ACEST CRITERIU.“
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Care ar fi condițiile în care s-ar putea 
iniția un contract cost-volum rezultat?

La cost-volum, plata se face la fel ca 
la celelalte medicamente. Nu urmăresc 
să obțin un rezultat. Pacientul primește 
medicamentul, farmacia îl eliberează, 
depune documentația la Casă în vederea 
decontării, se respectă termenele legale în 
vigoare, respectiv în maximum 90 de zile 
face decontarea. Pentru un cost-volum 
rezultat, mă aștept să obțin un rezultat de 
la pacientul respectiv și voi plăti numai 
pentru acei pacienți care au rezultat 
medical. Așa cum este cazul hepatitei, de 
exemplu. Sunt anumite criterii pe care 

trebuie să le îndeplinească un medica-
ment ca să poată să intre într-un contract 
de cost-volum rezultat. Trebuie să aibă o 
durată limitată  de tratament pentru care 
se poate stabili o țintă terapeutică clară, 
adică să nu fie un medicament care se ad-
ministrează cronic, pe termen foarte lung, 
și trebuie să existe criterii obiective, clare, 
măsurabile pentru fiecare pacient indivi-
dual, cum ar fi  un parametru paraclinic 
pe care-l urmăresc la inițierea tratamen-
tului, la sfârșitul tratamentului sau după o 
anumită perioadă de la tratament și care 
îmi identifică mie că acel pacient a avut 
un rezultat ca urmare a tratamentului pe 

care l-a făcut. Cum este cazul hepatitei: 
durata tratamentului este de 12 sau 24 
de săptămâni, iar parametrul paraclinic 
care ne evaluează rezultatul este viremia 
de la inițierea tratamentului, viremia de 
la sfârșitul tratamentului și viremia la 12 
săptămâni de la terminarea tratamen-
tului. Doar pentru pacienții cu rezultat 
medical se plătește, din bugetul fondului, 
tratamentul. Pentru cei fără rezultat medi-
cal, statul nu acoperă cheltuielile, rămâne 
în sarcina deținătorului de autorizație de 
punere pe piață. 

Până când se așteaptă rezultatele, 
cine plătește tratamentul?

Cheltuielile stau în stand-by până 
la evaluarea rezultatului medical. Nu 
se suportă nimic din partea statului. 
Farmacia eliberează medicamentele, 
depune la CNAS documentația, dar 
fără factură, urmând a factura numai în 
momentul în care i se comunică faptul 
că 10 rețete din 20 pe care le-a eliberat 
pot fi facturate pentru că vor fi plătite, 
întrucât au rezultat medical. Celelalte 
zece nu au rezultat, deci deținătorul, prin 
mecanismul pe care el și l-a identificat, va 
suporta costul acelor medicamente. 

Este un sistem care pare convenabil 
pentru statul român. Sunt și alte 
afecțiuni pentru care s-ar putea încheia 
un astfel de contract de tip cost-volum 
rezultat?

Deocamdată, nu, pentru că trebuie 
găsit și mecanismul electronic pentru a 
putea obține acest rezultat. Majoritatea 
moleculelor care s-au introdus condiționat 
în listă până acum în baza unor contracte 
cost-volum  sunt molecule oncologice, 
or, pe oncologie, este destul de greu să 
spui „am rezultat sau nu am rezultat”. Se 
poate, nu zic că nu, dar trebuie identificat 
exact care este molecula, ce aș putea să 
monitorizez. Dacă este un CT, de exem-
plu, poate fi discutabil că tumoarea a avut 
dimensiunea de 2 mm și acum mai are 1 
mm, deci sunt niște investigații destul de 
interpretabile. Plus că durata tratamen-
tului nu este bine definită. La majoritatea 
oncologicelor, se spune că se administrea-
ză până când boala nu mai progresează 
sau are toxicități inacceptabile, or, care va 
fi progresia depinde de fiecare pacient. Nu 
ai de unde să știi cum să măsori, pentru 
că la un pacient se pot vedea îmbunătățiri 
după o lună, la alt pacient, după trei ani, 
deci este greu de cuantificat acest criteriu 
în funcție de rezultat. 
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„Moleculele oncologice  
sunt cele care duc greul  
în negocierile de la CNAS“

  INTERVIU CU OANA MOCANU,  
DIRECTOR ÎN CADRUL CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Timp de mai bine de șase ani, România a avut 
o listă de medicamente gratuite și compensate 
extrem de limitată. Cum a fost tranziția la noul 
sistem?

Din 2008 până în urmă cu trei ani, pe lista 
de medicamente compensate nu s-au mai putut 
introduce molecule noi. 

Începând cu anul 2014, a fost reglementată mo-
dalitatea de introducere a unor medicamente noi 
în listă printr-un proces de evaluare a tehnologiilor 
medicale. După cum se știe, lista este aprobată prin 
hotărâre de guvern. Este vorba despre o listă de de-
numiri comune internaționale, iar din anul 2008, 
de când a fost aprobată, până în anul 2014, au fost 
foarte puține intrări. După ce s-a reglementat mo-
dalitatea prin care se introduc medicamentele noi 
în lista de compensate, prin legea fundamentală, 
adică Legea 95, situația s-a deblocat. 

A început evaluarea tehnologiilor medicale și 
au fost introduse medicamente atât condiționat, 
cât și necondiționat. Acest lucru înseamnă că au 
fost emise decizii de evaluare atât necondiționate, 
care au permis intrarea imediat în listă, cât și 
decizii de includere condiționată. Pentru aceste 
molecule cu decizie de includere condiționată, s-a 
stabilit, atât prin Ordinul de Evaluare a Tehnologii-
lor Medicale, cât și prin Ordonanța 77, faptul că ele 
vor putea accesa lista doar în baza unor contracte 
de tip cost-volum sau cost-volum rezultat, ele fiind 
molecule cu costuri destul de ridicate față de ceea 
ce exista la momentul respectiv în listă. 

Câte contracte cost-volum și cost-volum 
rezultat au fost încheiate la scurt timp după 
ce lista de medicamente compensate a fost 
deblocată?

de Roxana Maticiuc

Politici  
de Sănătate | REFORMĂ
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„MOLECULELE SUNT INOVATIVE, UNELE SUNT 
AUTORIZATE PRIN PROCEDURĂ DE URGENȚĂ 

EMA, DECI FAC OBIECTUL UNOR MONITORIZĂRI 
SUPLIMENTARE A REACȚIILOR ADVERSE.“

În anul 2015, în limita sumelor prevăzute 
în bugetul fondului, s-a demarat procesul de 
inițiere a unor contracte cost-volum și cost-
volum rezultat doar pentru acele medica-
mente care au îndeplinit primul criteriu de 
a accede la acest tip de contract, și anume, 
medicamentele fără alternativă terapeutică 
în listă. Ca urmare a negocierilor, pe onco-
logie au fost încheiate patru contracte de tip 
cost-volum, au fost introduse în hotărârea 
de guvern în octombrie 2015 și au intrat în 
vigoare conform prevederilor legale, la data 
de 1 a lunii următoare celei în care au fost 
introduse în listă, respectiv la 1 noiembrie. 
Durata fiecărui contract este de un an, adică 
12 luni calculate din luna în care s-a eliberat 
prima prescripție medicală. 

În anul 2016, în limita fondurilor alocate 
în bugetul fondului, s-au încheiat 10 con-
tracte cost-volum, incluzând și o parte din 
cele încheiate în anul 2015 și care s-au finali-
zat în luna noiembrie 2016. De data aceasta, 
au fost incluse nu numai molecule fără 
alternativă terapeutică, ci și molecule care 
îndeplineau al treilea criteriu de prioritate, 
și anume, molecule corespunzătoare bolilor 
cu impact major asupra sănătății publice, așa 
cum sunt prevăzute aceste afecțiuni în Legea 
95 și în Strategia Națională de Sănătate. Din 
cele 10 contracte încheiate, opt contracte 
sunt pe oncologie, un contract pe reumato-
logie și un contract pe boli rare. 

Care este specialitatea medicală 
pentru care au fost alocați anul trecut cei 
mai mulți bani?

În 2017, am încheiat alte trei noi 
contracte pe aria terapeutică oncologie. 
Deci cele mai multe contracte, în număr 
de 11, sunt pe oncologie. Ele se adresează 
în principal părții solide a oncologiei, deci 
nu pe hematooncologie, ci pe tumorile 
solide, și acoperă melanomul, cancerul 
bronhopulmonar, diverse tipuri de 
sarcoame, cancerul mamar, cancerul de 
prostată și carcinomul renal.

Începând cu luna martie a acestui 
an, comisiile de specialitate de la nivelul 
CNAS au fost reorganizate. Care este 
mecanismul actual de prescriere a 
tratamentului?  

După reorganizarea comisiilor de specia-
litate de la nivelul CNAS, începând cu 1 mar-
tie, eliberarea acestor medicamente se face 
în baza unor formulare specifice. Aceste 
formulare specifice sunt aprobate prin ordin 
al președintelui CNAS. Ele transpun pre-
vederile protocolului terapeutic, care este 
obligatoriu de a fi respectat de către medici 

în prescrierea medicamentelor. Aplicația 
informatică este și a fost pregătită asfel încât 
medicii să transmită online aceste formula-
re. Transmiterea online durează maximum 
un minut, poate nici măcar atât, pentru 
că medicii nu transmit în acest moment 
decât partea administrativă a formularului. 
Este, practic, o evidență a Casei în a ști câți 
pacienți există pe fiecare moleculă, astfel 
încât să poată să-și facă o previziune buge-
tară. După ce introduce formularul online, 
medicul poate să prescrie tratamentul, iar 
aplicația îi dă o confirmare de înregistrare a 
formularului. Tratamentul poate fi prescris 
fie de către medicul care i-a inițiat medicația 
prin acel formular, fie se transmite medicu-
lui din teritoriu astfel încât pacientul să fie 
cât mai aproape de casa lui. Deci pacientul, 
dacă îndeplinește criteriile de prioritate, 
poate intra în posesia prescripției medicale 

pe care și-o poate ridica de la farmaciile 
aflate  în relație contractuală cu aceeași casă 
de asigurări de sănătate cu care se află în 
contract medicul prescriptor. 

Sunt multe voci din lumea medicală 
care spun că au fost desființate comisiile 
de specialitate de la nivelul CNAS. 
Dumneavoastră, împreună cu ceilalți 
reprezentanți ai Casei, vorbiți doar despre 
o reorganizare. Care este, de fapt, forma 
de funcționare?

Comisiile nu au fost desființate. Co-
misiile au rămas în continuare la nivelul 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 
Ele au rolul de a ajuta din punct de vedere 
medical Casa Națională. Creează acele 
formulare specifice pornind de la proto-
coalele terapeutice elaborate de comisiile 
de specialitate ale Ministerului Sănătății. În 
aceste formulare, comisiile de specialitate 
ale CNAS încearcă să transpună sintetic 
elementele esențiale din protocol astfel 
încât medicului să-i fie ușor bifând DA sau 
NU ori selectând categoria în care se înca-
drează pacientul, permițând medicului să 
se autoverifice dacă a îndeplinit prevederile 
protocolului terapeutic. Comisiile ne mai 
acordă și consultanță pe partea medicală. 

Sunt anumite sesizări care vin fie de la 
medicii din teritoriu, fie de la pacienți și 
care vizează modul de interpretare a proto-
colului terapeutic: cum încadrăm pacientul 
în anumite criterii medicale. Or, la nivelul 
Casei Naționale nefiind medici în toate 
specialitățile, se apelează la aceste comisii 
de specialitate. 

La nivelul caselor județene, nu mai exis-
tă comisii de specialitate. Doar acestea au 
fost desființate, dar la nivelul CNAS au fost 
păstrate comisiile de specialitate. Erau anu-
mite medicamente, cu trei steluțe, care se 
aprobau prin casele județene și care acum 
au devenit medicamente cu două steluțe, 
respectiv se presciu în baza protocolului te-
rapeutic, fiind responsabilitatea medicului 
în a încadra pacientul corect în protocolul 
terapeutic și a-i prescrie medicația, fără a 
mai avea nevoie de o aprobare prealabilă. 

Foarte important la aceste contracte 
cost-volum este că prescrierea se face pe o 
perioadă de maximum 30-31 de zile, deci 
este o prescripție lunară, spre deosebire 
de celelalte tipuri de afecțiuni cronice în 
care medicul poate să prescrie și pe 90 de 
zile. Este o măsură de siguranță pentru că 
tratamentul este foarte scump, moleculele 
sunt inovative, unele dintre ele autorizate 
prin procedură de urgență EMA, deci fac 
obiectul unor monitorizări suplimentare 
a tuturor reacțiilor adverse și a ceea ce se 
întâmplă în viața reală prin administrarea 
acestui medicament. Deci de asta spun că 
s-a convenit ca prescrierea să se facă pe o 
durată de o lună, astfel încât monitorizarea 
să se poată face constant. 

Ce urmează în ceea ce privește 
negocierile?

Acum, probabil că vom iniția o nouă 
tură de negociere, în limita banilor alocați. 
Există deja cereri pentru diverse arii tera-
peutice. Se va face o analiză și se va vedea 
cum vor fi împărțiți. În principiu, molecu-
lele oncologice sunt cele care duc greul și 
fac obiectul acestor contracte cost-volum, 
fiind, de regulă, molecule inovative, cu 
prețuri destul de ridicate. 
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„CONSTRUIM  
SPITALE REGIONALE, 

DAR ROMÂNIA  
NU ARE REGIUNI”

  
 INTERVIU CU DANA BURDUJA, ECONOMIST DE SĂNĂTATE  

ÎN CADRUL BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII 

de Roxana Maticiuc

Cum este văzută România în afara 
granițelor după luptele recente de 
pe scena politică românească și o 
schimbare a Guvernului la doar șase luni 
de la învestire?

Sunt două dimensiuni. Nu se vede 
bine, când cauți în istorie și vezi că 
n-a mai existat un precedent politic 
de asemenea natură și instabilitatea 
politică, indiferent că este în România 
sau oriunde în altă parte. Este întotdeaua 
un argument ca lucrurile să stea pe loc. 
Pe de altă parte, a doua dimensiune 
este că totuși, cu toate schimbările care 
au avut loc, de la un guvern la altul, 
noi avem în continuare parteneri de 
nădejde în Ministerul Sănătății, care 
continuă proiectele. Prin urmare, în 

ciuda schimbărilor politice, atât timp 
cât există o echipă tehnică care are 
cunoștințele și acces la nivelul de decizie 
relevant, pentru noi a fost o surpriză 
plăcută, așteptările fiind ca, atunci când 
se schimbă cei care decid politic, de 
multe ori să fie nevoie să o iei de la zero. 
Ei bine, acum nu a fost cazul. Obiectivul 
comun pare să fie respectat. Per 
ansamblu, instabilitatea niciodată nu a 
adus investitori, nu a atras parteneriate, 
întotdeauna te izolează. 

EMA a dat publicității un raport în 
care se arată că IMM-urile din medicină 
sunt un pol de creștere economică. 
Înțeleg că aceste IMM-uri trebuie 
sprijinite să se dezvolte. Ce măsuri ar 
putea lua România în acest sens?

Într-adevăr, toate evidențele științifice 
și empirice dovedesc faptul că IMM-
urile sunt motorul creșterii economice. 
Ar trebui să le sprijine, cu siguranță. Ce 
înseamnă asta? Sunt diferite niveluri: 
politicile publice, de taxare, nivelul de 
finanțare, sprijinirea inovației, atragerea 
tinerilor. Cam peste tot în lume este 
evident că sectorul public nu mai 
poate opera de unul singur, chiar dacă 
finanțează uneori exclusiv. Dar nu se mai 
poate el să fie și cel care finanțează, și cel 
care furnizează toate tipurile de servicii. 
Cel mai bun exemplu este dat de îngrijirile 
de lungă durată, de cronici, de bătrâni, cu 
care o să ne confruntăm din ce în ce mai 
mult și în care statul are un foarte mic 
aport ca furnizor de servicii. Chiar dacă 
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finanțează aceste servicii și le plătește, 
ca furnizor, din ce în ce mai mult, va fi 
sectorul privat, privat însemnând pentru 
profit, non-profit, în orice versiune. Și 
atunci, cel mai important este să creezi 
cadrul în care cei privați să se dezvolte, 
aplicând politica pe care o face statul, 
dar dându-le voie să opereze într-un 
cadru reglementat care să le asigure și lor 
dezvoltarea. Pentru că de multe ori pot fi 
mai eficienți sau pot fi prezenți în locuri în 
care statul nu poate fi prezent sau nu are 
infrastructură în locul respectiv. Deci cred 
că, cel puțin în Sănătate, sectorul privat 
și public trebuie să lucreze împreună 
în cadrul unei politici asumate politic, 
instituțional, guvernamental.

Cum vedeți dezvoltarea sectorului 
privat în România, față de alte țări?

Cred că inițial a fost haotică. Acum 
este mai structurată dezvoltarea 
sectorului privat în sectorul de sănătate, 
dar cred că suntem grevați de aceeași 
problemă fundamentală care, după 
știința mea, nu s-a rezolvat, și anume 
faptul că având un pachet de servicii 
foarte larg, ca să nu zic nelimitat, în 
sectorul public, asta nu încurajează 
apariția sectorului privat complementar. 
Nu ai ce să oferi în plus, având în 
vedere că totul este, teoretic, acoperit. 
Practic însă, nu ai acces și atunci, în loc 
să introduci o asigurare privată sau o 
coplată, nu poți face acest lucru legal, 
deci oamenii nu au nici acces, pentru că 
resursele sunt limitate fizic sau în bani, 
dar nu există nici opțiunea de a transfera 
o parte în privat. Există în momentul 
de față abonamente, nu asigurări de 
sănătate complementare la ceea ce oferă 
sistemul public. Deci este o dilemă veche 
pe care am studiat-o, dar pentru care nu 
am găsit până acum o soluție. Rămâne 
limitată de sectorul celor care pot plăti 
integral serviciile. 

Ce țară ne-ar putea servi drept 
exemplu prin modul în care 
funcționează lucrurile?

Franța are un sistem de bază de 
asigurare peste sistemul național, un 
nivel al asigurărilor mutuale, în care toți 
angajații care obțin venituri intră și ei în 
acest sistem mutual, și un al treilea nivel, 
asigurarea privată. În funcție de asta, 
când te prezinți la spital nu plătești nimic 
sau plătești foarte puțin cu o anumită 
diferență pentru lucruri care nu sunt în 
pachetul de bază. Franța este considerată 

că are un sistem de sănătate bun. Ce 
înseamnă bun, o spun studiile publicate în 
revistele de specialitate.

Care sunt, din punctul 
dumneavoastră de vedere, problemele 
majore ale sistemului de sănătate din 
România? 

Cred că este o combinație relativ egală 
între infrastructura depășită și modul de 
organizare și de furnizare ale serviciilor. 
A rămas puțin înțepenită în secolul 20, iar 
lumea s-a mutat în secolul 21. În afară de 
medicii de familie, care s-au actualizat, 
nicăieri în lume nu se mai furnizează doar 

îngrijiri în spital, spital, spital. În sistemele 
moderne, funcționează foarte bine 
ambulatoriul de specialitate, spitalizarea 
de zi, îngrijirile pe termen lung. Deci 
spitalul a devenit mult mai concentrat și 
mai tehnologizat. La noi, în continuare 
este o mare tragedie dacă închizi un spital 
într-un oraș mic. Dacă îl închizi de tot, 
este o tragedie. Dar dacă apare în loc un 
ambulatoriu de specialitate unde își rezolvă 
mai bine problemele decât într-un spital, 
atunci este mult mai bine. 

Vin cu modelul Poloniei, care a 
descentralizat foarte mult și lucrează la 
nivelul regiunilor. Noi nu avem regiuni. 
Discutăm însă despre spitale regionale. 
La noi, regiunile sunt un concept pentru 
a putea accesa fonduri europene, dar 
ele nu există administrativ. Cea mai 
bună unitate administrativ-teritorială 
de a furniza serviciile de sănătate este 

regiunea. Nu poți să replici județ de județ 
ceva ce are sens la nivel regional. În multe 
sisteme avansate, cu excepția institutelor 
naționale, toată rețeaua de furnizori de 
servicii de sănătate dintr-o regiune este 
sub autonomia regiunii respective: cine 
investește în infrastructură, cât investește, 
unde se duc banii. 

Cine este Dana Burduja?
Dana Burduja este un specialist în 

economia organizării serviciilor de 
sănătate care a lucrat mult timp pentru 
sistemul de sănătate din România. 
Acum mai ajută sistemul de sănătate 
din România și evaluează pentru Banca 
Europeană de Investiții, ca economist în 
echipă, proiectele din sistemul de sănătate 
pentru care sectorul public sau privat vine 
cu cereri de finanțare. 

În urma evaluărilor dumneavoastră, 
ce observații ați avea să-i faceți acestei 
țări ca să se... facă bine?

E imposibil să dai lecții în momentul 
în care nu mai locuiești în țară. Poate că 
poți fi mai obiectiv, poți să te distanțezi 
un pic. Ar trebui ca fiecare să se implice, 
implicarea însemnând responsabilitate, 
lucrul făcut bine, de la asociația de locatari 
de la scara blocului până la Guvern și 
Parlament, pentru că nu cred că există altă 
soluție. Fiecare, cât poate, cum poate și 
unde poate.

Revin. Ar trebui să se regândească 
sistemul de furnizare a serviciilor. 
Infrastructura îți susține un model, dar, 
din păcate, odată ce este într-un loc, 
infrastructura îți înghite modelul. Totul 
va gravita în jurul infrastructurii. De aceea 
este bine să o creezi de la început ca să 
îți servească scopului (și nu invers), să 
o planifici astfel încât, atunci când s-a 
materializat, chiar să facă ceea ce ți-ai 
propus să facă acea infrastructură. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

„NOI NU AVEM REGIUNI. LA NOI, REGIUNILE 
SUNT UN CONCEPT PENTRU A PUTEA ACCESA 

FONDURI EUROPENE, DAR ELE NU EXISTĂ 
ADMINISTRATIV.“

„INFRASTRUCTURA 
ÎȚI SUSȚINE UN 

MODEL, DAR, DIN 
PĂCATE, ODATĂ CE 
ESTE ÎNTR-UN LOC, 

INFRASTRUCTURA ÎȚI 
ÎNGHITE MODELUL.“
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„Suntem martori la marea  
nevoie de reabilitare a sectorului 
medical din România“

  INTERVIU CU 
MATAN SAFRAN, 
ATAȘAT ECONOMIC 
AMBASADA 
ISRAELULUI LA 
BUCUREȘTI

MISIUNEA ECONOMICĂ ȘI COMERCIALĂ DIN ROMÂNIA ESTE RESPONSABILĂ ÎN PRINCIPAL DE 
INTENSIFICAREA COMERȚULUI BILATERAL, ÎNDEOSEBI PROMOVAREA COMERȚULUI ȘI A EXPORTURILOR, 
ATRAGEREA ȘI ÎNCURAJAREA INVESTIȚIILOR STRĂINE ȘI CREAREA UNEI COOPERĂRI STRATEGICE CU 
COMPANIILE STRĂINE. de Roxana Maticiuc
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de Sănătate | REFORMĂ
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 Având în vedere că Israelul este unul 
dintre liderii din domeniul inovării, 
spuneți-ne, vă rog, care sunt noutățile 
din domeniul medical și ce urmează  
în misiunea dumneavoastră?

În calitate de șef al Misiunii Economice 
și Comerciale în România, am deosebita 
plăcere să recunosc faptul că Israelul și Ro-
mânia au o cooperare economică prosperă 
care a început încă de la înființarea Israelu-
lui. Astăzi, mai mult ca niciodată, colabo-
rarea noastră se extinde în multe domenii, 
sectorul medical fiind unul dintre ele.

Recent, am avut o delegație importantă, 
condusă de ministrul Florian Bodog, îm-
preună cu renumiți manageri de spitale din 
România care au vizitat Expoziția Medicală 
Internațională - MedInIsrael, precum și 
spitalele și campusurile medicale din Tel 
Aviv, cum ar fi: Centrul Medical Assuta, 
Campus Rambam Healthcare, Centrul 
Medical Rabin.

Cum vedeți relația economică  
dintre Israel și România din ultimii ani, 
în special în domeniul medical?

În domeniul dispozitivelor medica-
le, cercetătorii și inginerii israelieni au 
integrat tehnologii avansate în electronică, 
comunicații și optică, pentru a dezvolta 
inovații la nivel mondial în domeniul 
imaginilor digitale, lasere medicale, tele-
medicină, echipamente de diagnosticare și 
chirurgie.

În ultimii ani, relațiile de afaceri dintre 
cele două țări au progresat semnificativ 
prin semnarea a numeroase acorduri de 
colaborare în ceea ce privește schimbul de 
experiență și know-how-ul, precum și în-
registrarea a numeroase povești de succes.

Menționăm cu mândrie câteva  
dintre succesele recente ale companiilor 
israeliene producătoare de dispozitive me-
dicale care au pătruns pe piața românească 
prin colaborări cu  
parteneri locali:
 Core Scientific Creations dezvoltă și 

produce dispozitive medicale în domeniul 
Controlului Sângerărilor Avansate.
 Inovytec Medical Solutions se ocupă 

cu proiectarea, dezvoltarea și fabricarea 
dispozitivelor esențiale, de îngrijire critică 
non-invazivă utilizate în mediul din afara 
spitalului. 

 Floris Hadas este o companie 
internațională specializată în domeniul 
fabricării de produse farmaceutice, supli-
mente alimentare, cosmetice și dispozitive 
medicale. 

Este mediul de afaceri israelian 
interesat să investească în România?

Economia României este în continuă 
creștere și este considerată ca fiind 
una dintre cele mai stabile din Europa 
ultimilor ani. Climatul de afaceri 
prietenos al României a atras câțiva actori 
importanți în lume, în diverse sectoare. 
Israelul este unul dintre partenerii de 
lungă durată ai României, construind aici 
povești de succes care demonstrează că 
România oferă un mediu stabil pentru a 
investi.

În ceea ce privește sectorul medical, 
Israelul are expertiză și know how în 
planificarea, proiectarea și echiparea noilor 
spitale, cum ar fi spitalele de urgență care 
urmează să fie construite în România. 
Avem capacitatea de a oferi o varietate de 
soluții și tehnologii medicale inovatoare 
care răspund provocărilor actuale ale 
asistenței medicale.

Este bine cunoscut faptul că Israelul 
exportă produse și servicii inovatoare 
în domeniul științei vieții în valoare de 
miliarde de dolari anual și că este lider în 
soluții revoluționare în domeniul imagi-
nilor digitale, echipamentelor medicale, 
tehnologiei laserului medical, tehnologiei 
medicale din IT și cercetării în domeniul 
medicamentelor.

Doresc să menționez câteva motive 
pentru care Israelul este considerat unul 
dintre liderii în utilizarea tehnologiei 
informațiilor pentru sănătate:
 utilizarea EMR în proporție de sută la 

sută! Fiecare medic israelian utilizează în 
mod obișnuit un EMR (Electronic Medical 
Record);
 utilizarea la scară largă a 

instrumentelor online pentru pacienți 
(PHR, Mobile APP);
 prescriere electronică estimată  

la 95%;
 prima țară care a introdus și imple-

mentat un sistem HIE (Biroul de Informații 
pentru Sănătate), care acoperă aproximativ 
70% din populație;
 una dintre primele țări care utilizează 

telemedicina și introduce sisteme electro-
nice de suport decizional (DSS) și indi-
catori on-line pentru calitatea serviciilor 
medicale.

Care este aspectul cel mai provocator 
în ceea ce privește cooperarea medicală 
bilaterală?

Nemulțumirile oricărui investitor 
străin, în general, nu numai israelian, sunt 
legate de lipsa de stabilitate și de predicti-
bilitate a momentului în ceea ce privește 
cadrul fiscal și juridic din România și, 
bineînțeles, problemele birocratice. Avem 
totuși convingerea că autoritățile române 
lucrează intens pentru a depăși aceste pro-
bleme și că vor găsi soluțiile adecvate.

Putem vorbi despre exemple  
de bune practici în cooperarea medicală 
Israel-România?

Cel mai recent exemplu de bune practici 
este colaborarea comună a Fundației „Save 
a Child's Heart's” din Israel cu partenerii 
români din Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din 
București, Gift of Life International, Rotary 
România și Moldova, Rotary Statele Unite 
și Rotary Israel, colaborare care a condus la 
o săptămână dedicată copiilor cu afecțiuni 
cardiace care au fost operați pe cord de 
către echipe mixte formate din medici 
români și cei ai organizației internaționale 
„Save a Child's Heart”.

Ca parte a Fundației Rotary Global 
Grant, 37 de copii au fost supuși unor 
intervenții chirurgicale de salvare a inimii 
în România și în Israel.

Dorim să-i mulțumim profesorului Dan 
Mircea Enescu, directorul Spitalului Clinic 
de Urgență pentru Copii, pentru sprijinul 
său, pentru profesionalism și ospitalitate. 

În legătură cu planurile pe care  
le aveți, cum veți dezvolta  
cooperarea bilaterală?

În ultimii ani, am avut o serie de succese 
semnificative în sectorul medical. Cu toate 
acestea, nu este suficient pentru noi, mai 
ales că suntem martori la marea nevoie de 
reabilitare a sectorului medical din România. 

Israelul este un prieten de lungă durată 
al României și intenționăm să răspundem 
acestor nevoi și să oferim asistență israelia-
nă în toate aceste direcții:
 în infrastructură – oferind cele mai 

bune cunoștințe și practici pentru spitale și 
divizii medicale;
 în servicii – cu experiența dovedită 

a sistemului HMO (Health Maintenance 
Organization);
 în tehnologie – cu cele mai inovatoare 

dispozitive și, în mod regulat, prin colabo-
rarea excelentă dintre ministerele noastre 
de sănătate. 
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„AVEM NEVOIE DE SPAȚIU  
pentru piciorul diabetic și 
pentru copiii bolnavi de diabet“

  INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. VASILICĂ CRISTESCU, MANAGER AL INSTITUTULUI 
NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE „PROF. DR. N. C. PAULESCU“

Multe spitale și institute de la noi din 
țară au clădiri vechi, iar acum sunt alte 
standarde, alte cerințe. Aveți în plan să 
aduceți laolaltă serviciile ambulatorii cu 
pediatria și chirurgia diabeticului?

Chiar dacă această clădire este veche, 
așa cum sunt și alte clădiri ale spitalelor 
din București și din ţară, pot să vă spun că 
institutul este înființat cu personalitate 
juridică în 1993, nu foarte de mult, când 
criteriile și standardele erau destul de sus; 
avem circuite bune, funcționale. Institutul 
dispune de ambulatorii integrate, situate 
teritorial în afara spitalului, dar acest 
lucru s-a dorit și a fost, de fapt, o politică 
(specifică patologiei și evoluției acesteia, 
și anume: diabetul zaharat) de a ajunge 
cât mai aproape de pacient din punct de 
vedere teritorial, având în vedere că din 
trei în trei luni criteriile și rigorile progra-
mului național care se ocupă de trata-
mentul acestei boli presupun prezentarea 
la medic. Nu e ușor, nu e simplu, îngreu-
nează administrarea, dar suntem aproape 
de pacient. Bineînțeles că urgențele ajung 
direct la camera de gardă, la Institut, unde 
se oferă serviciile medicale în spitalizare 
continuă. Nu înseamnă că nu ne dorim un 
spațiu nou, mai mare, în care să răspun-
dem la toate provocările generate de 
această boală atât din punctul de vedere 
administrativ și al circuitelor, cât și, în 
mod specific, al evoluției complicațiilor 
acestei boli, respectiv complicațiile legate 
de piciorul diabetic, de ochiul diabe-
tic, de diabetul juvenil, care are o mare 
recrudescență, cum bine se știe.
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Care sunt cele mai mari provocări în 
managementul pacientului cu diabet?

Din punctul meu de vedere, una 
dintre cele mai mari provocări este 
conștientizarea populației cu risc că 
prezentarea la timp la medic poate duce 
la prevenirea acestei boli sau măcar la 
apariția cât mai târzie a complicațiilor. 
Toate acestea au o implicație directă 
asupra costurilor legate de boală și de 
pacientul pe care nu-l diagnostichezi la 
timp. O cât mai bună colaborare și o cât 
mai bună implicare a medicilor de fa-
milie în cadrul patologiei numite diabet 
zaharat, de asemenea, ar avea un efect 
direct asupra bolii și asupra costurilor 
alocate tratării ei. 

O altă provocare și un element per-
manent în atenția noastră sunt date de 
optimizarea serviciului medical sub toate 
aspectele sale, pornind de la indicatorii 
cantitativi. Luăm ca exemplu durata 
medie de spitalizare și terminăm cu cei 
calitativi, însemnând tratament, mod de 
abordare a bolii, educația pacientului. 

Într-o altă ordine de idei, tot o provo-
care este educația pacientului cu diabet 
zaharat, care este de o reală importanță, 
și mai ales a celui nou-descoperit, căci 
dacă se raportează corect la boală, la tra-
tament și la indicațiile medicului, ajută 
atât patologia proprie, cât și sistemul. 

Există un registru național de 
diabet? Funcționează? 

Situaţia registrului este o prioritate 
pe agenda noastră, subiect discutat și la 
ultima întâlnire la nivelul Ministerului 
Sănătății la care au participat majoritatea 
factorilor de decizie, începând cu dom-
nul ministru și secretari de stat, pentru a 
se găsi varianta cea mai bună: dacă acest 
registru ar trebui ținut de Ministerul 

Sănătății sau de Institutul Național de 
Diabet, așa cum noi ne dorim.

Aveți un orizont de timp până când 
se poate lămuri problema aceasta sau de 
cine depinde?

Implementarea acestui registru presu-
pune implicarea mai multor entităţi. Tre-
buie ținut cont de toți factorii și de toate 
implicațiile care decurg din gestionarea 
unor informații: acordul pacienților, mo-
dul în care se folosesc aceste informații, 
cine are acces la ele etc. Bineînțeles că pe 
noi ne interesează în mod direct partea 
științifică, dar asta nu exclude și partea 
cantitativ-statistică, folosită tot în scopul 
prevenirii și abordării corecte a bolii. 

Se vorbește de mult despre necesita-
tea înființării unui Centru de Excelență 
care să trateze piciorul diabetic, dar până 
acum nimeni nu a spus că se ocupă de 
acest proiect. 

În prezent, cu resursele de care 
dispunem rezolvăm o parte din această 
patologie, dar intenţia noastră este ca 
acest Centru de Excelenţă să funcționeze 
în totalitate în cadrul Institutului.

În cadrul consulturilor și al serviciilor 
interdisciplinare, noi avem o foarte bună 
colaborare cu clinicile de chirurgie, cu 
clinicile de chirurgie vasculară, ceea ce se 
va întâmpla cu siguranţă şi în viitor, totul, 
în scopul rezolvării provocărilor pe care ni 
le aduc diabetul şi complicaţiile sale.

Diabetologia pediatrică are 
nevoie de două domenii importante: 
diabet 1 la copii, completarea 
serviciului de consiliere, de nutriție, a 
comportamentului social, respectiv de 
o campanie de conștientizare pentru 
ameliorarea acestei afecțiuni la copii 
– obezitatea, în principal. Cum pot fi 
rezolvate aceste lucruri?

de Roxana Maticiuc
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Da, este adevărat. Având în vedere 
că suntem o clinică universitară, sunt 
obiectivele noastre instruirea și formarea 
tinerilor specialiști în diabet, în direcția 
abordării diabetului la copii. Facem deja 
asta, nu refuzăm niciun copil, numai că, 
o să revin așa, ca un laitmotiv, cu spațiul 
pe care îl avem și care ne restricționează 
puțin. Un copil până la o anumită vârstă 
trebuie internat cu mama, ceea ce presu-
pune un spațiu în care să vină și să stea. 
Dar chiar și așa, cu resursele limitate pe 
care le avem, tratăm toţi copiii care ajung 
la noi. Mai mult decât atât, o considerăm 
o prioritate, mai mult decât o provocare.

Cine este Vasilică Cristescu?
Vasilică Cristescu este medic şi om, în 

primul rând.
Sunt absolvent al facultății de 

medicină, sunt conferențiar universitar, 
predau anatomie de 18 ani, îmi doresc 
să continui această activitate și să mă 
bucur de fiecare succes. De felul meu, 
sunt un om pragmatic, căruia îi place să 
funcţioneze lucrurile. Mi-am dat seama 
că pot face ca lucrurile să meargă doar din 
poziţia de manager, motiv pentru care 
ultimii ani i-am dedicat managementului.

Încă de la înfiinţarea sa, în 1993, de 
către profesorul Iulian Mincu, Institutul 

Paulescu, unic, de altfel, în România, 
nu a încetat să se dezvolte şi să obţină 
recunoaştere pe plan intern şi pe plan 
internaţional. Mi-ar plăcea să cred că 
acolo există şi gramul de efort depus 
de mine. Dar să nu uităm echipa de 
profesionişti, fără de care cele de mai sus 
nu ar fi fost posibile. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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LA STAT,  
CA LA 
PRIVAT

  INTERVIU CU MARIA 
MIHAELA IORDĂNESCU,  
MANAGERUL SPITALULUI 
MUNICIPAL PLOIEȘTI

ESTE GREU SĂ TRANSFORMI 
SPITALELE VECHI ASTFEL ÎNCÂT 
SĂ PARĂ NOI, SĂ OFERI ATÂT 
CONDIȚII DE SPITALIZARE 
IREPROȘABILE, CÂT ȘI SERVICII 
MEDICALE DE TOP, CU BANI 
PUȚINI. FRIGIDER, AER 
CONDIȚIONAT ȘI TELEVIZOR 
ÎN CAMERĂ SUNT FACILITĂȚI 
NORMALE PENTRU UN 
SPITAL PRIVAT, ÎNSĂ UN 
MANAGER CU O VOINȚĂ 
DE FIER DEMONSTREAZĂ 
CĂ ȘI UN SPITAL DE STAT 
POATE ARĂTA CA UNUL 
PRIVAT ȘI CĂ POATE 
OFERI ACELAȘI TIP DE 
CONFORT. CUM POT FI 
ÎMPĂRȚIȚI BANII ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ AJUNGĂ 
PENTRU UN PROIECT 
ATÂT DE CURAJOS, NE 
SPUNE ECONOMISTUL 
MARIA MIHAELA 
IORDĂNESCU, 
MANAGERUL 
SPITALULUI 
MUNICIPAL PLOIEȘTI. 
de Roxana Maticiuc
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Care sunt cele mai mari provocări în 
conducerea unui spital municipal?

Pentru mine, cea mai mare provocare 
este aceea de a crește la cele mai înalte 
standarde calitatea serviciilor medicale 
prestate la Spitalul Municipal Ploiești, astfel 
încât pacienții să nu simtă vreo diferență 
între serviciile medicale acordate într-un 
spital de stat și unul privat.

Spre deosebire de spitalele private, cele 
de stat sunt supuse unor constrângeri legis-
lative și au și dezavantajul că funcționează 
în clădiri vechi, concomitent cu o mare 
adresabilitate, fapt ce duce la eforturi 
suplimentare pentru respectarea tuturor 
normelor de igienă și de calitate a servicii-
lor medicale. 

Spitalul Municipal Ploiești este un spital 
pavilionar, clădirile fiind destul de vechi. 
Acestea au fost însă în mare parte reabilita-
te, restul aflându-se în curs de reabilitare. 
Pentru a spori confortul pacienților, am 
înlocuit toate paturile și noptierele, am 
dotat toate saloanele cu televizoare LCD. 

Majoritatea saloanelor sunt dotate 
cu frigidere și aparate de aer 

condiționat. Toți pacienții au 
acces la un sistem de apelare la 
pat care le permite să alerteze 
personalul medical, dacă au 
vreo problemă.

S-a investit mult, în 
ultimul timp, și în aparatură. 
S-au achiziționat, printre 
altele, un tomograf de ultimă 
generație, un aparat de 
radioterapie semiprofundă, 
un aparat de osteodensito-
metrie tip DEXA, defibri-
latoare, aparate pentru 
electrocardiogramă, un 
microscop performant, 
aparatură pentru Labora-
torul de Medicină Fizică, 
Recuperare și Balneologie, 
o autosanitară. Investițiile 
în aparatură și în infra-
structură vor continua 
și în acest an, listele de 
investiții fiind destul 
de lungi. Pentru aceste 
investiții avem și spriji-
nul autorităților locale, 

care, pe lângă ajutorul pe care ni-l acordă, 
au un proiect pentru construirea unui nou 
spital pentru ploieșteni. 

Pe lângă îmbunătățirea condițiilor 
hoteliere și achiziționarea de aparatură per-
formantă, am avut în vedere și achizițiile de 
medicamente, materiale sanitare, materiale 
de curățenie, dezinfectanți. Pacienții noștri 
nu trebuie să cumpere medicamente sau 
materiale sanitare în timpul internării, spi-
talul dispunând de cantități suficiente. Am 
acordat o deosebită atenție și investigațiilor 
de laborator. Laboratorul de analize este 
dotat cu aparatură modernă și efectuea-
ză o paletă foarte largă de analize, astfel 
încât medicii să poată efectua analizele 
de care au nevoie pentru diagnosticarea 
pacienților. 

O mare provocare pentru un spital de 
stat este să oferim îngrijire unui număr 
mult mai mare de pacienți decât cel pentru 
care se fac decontări de la Casa de Asi-
gurări. Spitalul Municipal Ploiești are o 
adresabilitate foarte mare. Anual, numărul 
de pacienți internați în regim de spitalizare 
continuă este mult mai mare decât numă-
rul de pacienți pentru care este încheiat 
contractul cu CAS Prahova. Aici ar trebui să 
se schimbe ceva, banul să urmeze pacientul 
și să nu ne mai confruntăm cu astfel de 
situații. În structura spitalului avem secție 
de oncologie, compartimentele de hema-
tologie și radioterapie, unde sunt internați 
pacienți cu afecțiuni oncologice. Acești 
pacienți nu pot fi amânați astfel încât să in-
ternezi doar în limita contractului cu Casa 
de Asigurări. Deși medicamentele citostati-
ce sunt decontate integral prin programele 
naționale de sănătate, restul cheltuielilor se 
decontează strict în limita contractului cu 
Casa de Asigurări. 

Aceeași situație este și la secția de reu-
matologie. Fiind unică în județ, aici avem 
în cea mai mare parte urgențe, internarea 
acestor pacienți neputând fi temporizată. 

Care sunt dotările de care ar mai avea 
nevoie Spitalul Municipal din Ploiești și 
pe ce specialități medicale?

Spitalul Municipal Ploiești are mare 
nevoie de un centru de radioterapie dotat 
cu accelerator linear. Spitalul deține în 
acest moment doar aparatura pentru radi-
oterapie superficială și semiprofundă, iar 
pacienții care au recomandare de radiotera-
pie profundă sunt nevoiți să apeleze la alte 
spitale din București sau din țară, unde sunt 
puși pe niște liste de așteptare, uneori prea 
lungi. Din păcate, numărul aparatelor de 

radioterapie cu energii înalte existente în 
țara noastră este foarte mic dacă este să ne 
raportăm la necesitățile reale.

Spitalul mai are nevoie de un mamo-
graf nou și de un aparat de radiologie, cele 
existente fiind  uzate fizic și moral, precum 
și de un aparat RMN.

S-au făcut deja demersurile necesare, 
atât pentru construirea și dotarea centrului 
de radioterapie, cât și pentru achiziționarea 
mamografului și a aparatului de radiologie.

Cum ar arăta, în cifre, spitalul pe care 
îl conduceți?

Spitalul Municipal Ploiești deservește 
atât populația municipiului Ploiești cât și 
pe cea a județului Prahova, întrucât are 
în componența sa și secții unice în județ. 
Spitalul are 264 de paturi. Anual, sunt 
internați aproximativ 10.000 de pacienți în 
regim de spitalizare continuă și 15.000 de 
pacienți în spitalizare de zi. În ambulatoriul 
de specialitate beneficiază de servicii medi-
cale aproximativ 85.000 de pacienți, anual. 
Serviciile medicale sunt asigurate de 36 de 
medici, 2 biologi, un chimist, 3 profesori 
CFM și 150 de asistente medicale.

Pentru cei care vă cunosc mai puțin, 
cine este Maria Mihaela Iordănescu?

Sunt managerul Spitalului Municipal 
Ploiești din aprilie 2016. Profesia mea este 
de economist, am absolvit Facultatea de 
Științe Economice, specialitatea Manage-
ment, și un master tot în management. Dar 
înainte de toate, sunt soție și mamă, am o 
fiică, studentă în anul al III-lea la Academia 
de Studii Economice București, Facultatea 
de  Management.

În spital lucrez din anul 1990. Am fost, 
pe rând, asistent medical, economist, 
director financiar-contabil, iar acum sunt 
manager. Am avut posibilitatea să cunosc 
problemele pacienților, ale personalu-
lui medical și nemedical, atât în calitate 
de cadru medical care a lucrat la patul 
bolnavului, cât și în calitate de conducă-
tor al instituției. Din poziția pe care o am 
în acest moment, încep să conturez visul 
meu, și anume acela de a face tot ce îmi stă 
în putință pentru ca pacienții și salariații 
spitalului nostru să nu simtă diferențe între 
condițiile existente într-un spital privat și 
unul de stat. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 
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Călcâiul lui Ahile: 
DESFIINȚAREA COMISIILOR DE EXPERȚI DIN CJAS-URI

Revista Politici de Sănătate a organi-
zat la Ploiești o întâlnire de lucru între 
profesioniștii din sănătate, reprezentanți 
ai autorităților centrale și locale și 
reprezentanți ai pacienților pentru a 
discuta despre consecințele desființării 
Comisiilor de experți de la nivelul Caselor 
Județene  de Asigurări  de Sănătate, pro-
gramele naționale, tratamentele cuprinse 
în contractele cost-volum, dar și despre 
fondurile alocate celorlalte medicamente. 

La acest grup de lucru au participat 
medici și șefii de secție ai Spitalului 
Municipal Ploiești din specialitățile: 
reumatologie, hematologie, oncologie, 
dermatologie și gastroenterologie. În 
contextul desființării Comisiilor de 
experți de la nivelul Caselor Județene de 
Asigurări  de Sănătate, s-a pus problema 
provocărilor care vin pentru medicii 
curanți odată cu aceste schimbări. În acest 
sens, medicii reumatologi, de exemplu, 
au spus că în mare parte situația este 
clară și că nu există probleme majore. Au 

precizat totuși că anumite lucruri pot fi 
interpretate greșit, având în vedere că 
se prescriu produse biologice pentru cei 
cu poliartrită reumatoidă și spondilită 
și că, într-adevăr, sumele fiind foarte 
mari, există posibilitatea ca unor colegi 
să le fie frică să mai prescrie astfel de 
produse și în final să renunțe. Ei au mai 
punctat faptul că efortul fizic și implicarea 
doctorilor este foarte mare acum, față 
de perioada în care aveau protecția 
Comisiei Naționale. „Noi prescriam 
produsul, urmăream bolnavul, dar nu 
aveam această responsabilitate care este 
la niște prețuri foarte mari. Cred însă 
că atât colegii din teritoriu, cât și cei de 
aici au început să se obișnuiască și cu 

această responsabilitate”, au spus medicii 
reumatologi, adăugând că principalul 
ajutor a venit din partea relației foarte 
strânse și foarte bune pe care o au cu Casa 
Județeană de Asigurări Prahova. 

O altă nelămurire punctată în cadrul 
evenimentului a fost ce este de făcut în 
cazul testelor de diagnosticare care sunt 
foarte scumpe, dar care nu sunt gratuite. 
Dr. Roxana Radu, consilier superior la 
serviciul medical în cadrul Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate, a declarat că 
„investigațiile paraclinice scumpe necesare 
includerii pacienților în tratament, sau 
monitorizării tratamentului,  au făcut 
obiectul procesului de negociere al 
contractelor cost-volum/cost-volum 
rezultat, fiind oferite în mod gratuit 
bolnavilor. CNAS caută soluții în 
permanență pentru a putea susține cât mai 
multe investigații și medicamente.” 

Totodată, s-a ridicat problema 
dacă actuala modificare asigură, sau 
nu, un acces mai facil al pacienților la 
medicamente. „Pentru medicamentele 
care fac obiectul contractelor cost-
volum, dumneavoastră, medicii, nu 
trebuie să fiți îngrijorați cu privire la 
lipsa acestor medicamente din motive 
financiare deoarece, pentru aceste 
medicamente, încă de la începutul 
negocierilor, sunt alocate fonduri astfel 
încât să fie acoperit tratamentul pentru 
toți pacienții care îndeplinesc criteriile 
de includere în tratament prevăzute 
în protocolul terapeutic. Prin urmare, 
pentru medicamentele care fac obiectul 
contractelor cost-volum, volumele de 
unități terapeutice negociate pentru 
fiecare medicament sunt asigurate 
prin contract, iar în situația depășirii 
lor, firma va suporta integral unitățile 
terapeutice. Deci dumneavoastră, medicii, 
aveți posibilitatea să prescrieți tuturor 
pacienților eligibili. Este esențial să fie 
respectate protocoalele terapeutice 
elaborate pentru fiecare tip de terapie”,  
a mai explicat dr. Roxana Radu. 

de Roxana Maticiuc



În acest context, Comisia de Mediu, 
Sănătate Publică și Siguranță Alimen-
tară (ENVI) din Parlamentul European 
a găzduit conferința „Scientific, Human 
Health, Husbandry and Socio-economic 
Aspects of Antibacterial Resistance: 
A time to Act”, care s-a concentrat pe 
implicațiile amenințării tot mai ridicate 
a rezistenței antimicrobiene/antibacte-
riene (AMR/ABR) și pe măsurile care ar 
trebui implementate în vederea comba-
terii răspândirii AMR atât în Europa, cât 
și în întreaga lume. Conferința, găzduită 
de Adina Vălean, președinte ENVI, și 
de eurodeputații Pavel Poc și Fredrick 
Federley, a fost organizată împreună 
cu PA International Foundation. Prin-
tre speakeri s-au numărat dr. Vytenis 
Andriukaitis (comisarul european pe 
sănătate și siguranță alimentară), dr. 

Plan de acțiune european contra 
rezistenței antimicrobiene

Marc Sprenger (director al secretariatului 
AMR, Organizația Mondială a Sănătății) 
și dr. Sarah Cahill (ofițer pe siguranță ali-
mentară, Organizația pentru Alimentație 
și Agricultură a Națiunilor Unite).

„Rezistența antimicrobiană este, 
acum, la nivel european, una dintre 
temele cele mai importante în domeniul 
sănătății. Sunt câteva cauze recunoscute 
pentru creșterea rezistenței antimicro-
biene. Una dintre ele este folosirea sau 
prescrierea excesivă a antibioticelor, 
ca să nu mai vorbim de utilizarea fără 
prescripție, care este... tradițională în 
România. O altă cauză este administra-
rea greșită a antibioticelor. Sunt multe 
lucruri care trebuie corectate, legat de 
comportamentul pacientului și al medi-
cului. De asemenea, micii fermieri trebu-
ie să înțeleagă că antibioticele adminis-
trate animalelor ajung în organismul 
uman și, astfel, apare rezistența antimi-
crobiană”, a atras atenția Adina Vălean, 
președintele ENVI și gazda conferinței. 
„Rezistența antimicrobiană nu poate fi 

oprită, dar poate fi ținută sub control. 
Acesta trebuie să devină țelul nostru 
la nivel global. Tocmai de aceea, Parla-
mentul European a adoptat o rezoluție 
care sprijină combaterea rezistenței 
antimicrobiene, de aceea statele mem-
bre au cerut Comisiei să prezinte noul 
Plan de acțiune în domeniul rezistenței 
antimicrobiene”, a declarat și dr. Vytenis 
Andriukaitis, comisarul european pentru 
sănătate și siguranță alimentară.

Fonduri europene  
pentru campanii naționale  
de informare
Participanții la Conferința de la Bruxel-
les au atras atenția că o componentă 
importantă a luptei contra rezistenței 
antimicrobiene este informarea. „Cred 
că la nivelul fiecărei țări trebuie dezvol-
tate aceste planuri naționale de infor-
mare, care pot fi adresate medicilor, 
pacienților, micilor fermieri etc. Fiecare 
dintre stakeholderii interesați poate ac-
cesa fondurile europene pentru dezvol-
tarea unei astfel de campanii. Însă pentru 
a combate rezistența antimicrobiană, 
trebuie un efort corelat, la nivel național 
și internațional. Toate organismele 
internaționale colaborează și încearcă 
să acționeze corelat pentru că, până la 
urmă, suntem fiecare dintre noi niște 
transportatori de bacterii. Nimeni nu se 
poate feri și de aceea acțiunea trebuie să 
fie globală”, a afirmat Adina Vălean. 

CONSUMUL EXCESIV ȘI NECORESPUNZĂTOR DE ANTIBIOTICE, ATÂT 
LA OAMENI, CÂT ȘI LA ANIMALE, A TRANSFORMAT REZISTENȚA 
ANTIMICROBIANĂ ÎNTR-O REALĂ AMENINȚARE LA ADRESA VIITORULUI 
OMENIRII. ÎN PREZENT, ANUAL SE ÎNREGISTREAZĂ 700.000 DE DECESE 
LA NIVEL GLOBAL (DINTRE CARE, 25.000 ÎN EUROPA), IAR BANCA 
MONDIALĂ ESTIMEAZĂ CĂ REZISTENȚA ANTIMICROBIANĂ SE VA 
RĂSPÂNDI ȘI VA PROVOCA, PÂNĂ ÎN 2050, PAGUBE ECONOMICE 
SIMILARE CU ALE CRIZEI FINANCIARE DIN 2008. de Valentina Grigore
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„Pacienții spun de la primul 
consult: EU VREAU SĂ ÎMI 
FACEȚI IMUNOTERAPIE“

  INTERVIU CU DR. ANDRA CĂTĂLINA BUTOLO, MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE 
MEDICALĂ, NEOLIFE MEDICAL CENTER BUCUREȘTI

Care sunt noile terapii disponibile 
pentru bolnavii de cancer, în 
general, și pentru cei cu cancer 
pulmonar, în particular?

Atunci când vorbim despre oncologie, 
vorbim și despre o permanentă 
efervescență a terapiilor – zi de zi, apar 
noi molecule inovatoare și se descoperă 
noi mecanisme de luptă împotriva 
cancerului, ce aduc modificări în 
ghidurile terapeutice, crescând speranța 
de viață a pacienților oncologici. 

În ultimii ani, progresele au fost 
cu adevărat remarcabile – și mă refer 
aici la partea de imunoterapie care, 
prin activarea sistemului imunitar al 
pacientului oncologic, îl face capabil 
să recunoască celulele tumorale şi să 
le distrugă. Celulele tumorale dispun 
de capacitatea de a inactiva sistemul 
imun, întrucât acestea sunt foarte 
diferite de celulele normale ale corpului 
și găsesc modalități de a se deghiza în 
celule normale, astfel încât sistemul 
imun nu le recunoaște întotdeauna 
ca fiind periculoase. În plus, la fel ca 
virusurile, se pot modifica în timp 
(pot suferi mutații) astfel încât să 
„păcălească” sistemul imun. Terapiile 
imuno-oncologice activează sistemul 
imun, permițându-i să recunoască 
celulele canceroase și să le distrugă. 

Este important de subliniat că nu 
orice pacient beneficiază de pe urma 
imunoterapiei, cel puțin, pentru 
moment. Cu siguranță, în ultima 

de Roxana Maticiuc
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perioadă, nu doar eu, ci și toți colegii 
mei oncologi au tot mai des pacienți 
care vin și le spun de la primul consult: 
eu vreau să îmi faceți imunoterapie. 

În cancerul pulmonar, vă pot spune 
că schimbările au venit în martie 2015, 
cand FDA-ul a aprobat nivolumabul 
pentru pacienții cu cancer pulmonar 
non-microcelular cu progresia bolii 
după prima linie de tratament cu 
chimioterapice clasice pe bază de platină. 
În octombrie, a urmat Pembrolizumabul, 
tot în linia a 2-a și, ulterior în linia întâi, 
pentru pacienții „high express-eri” PDL1.

În general, aprobările date de FDA 
în USA au fost secondate la câteva luni 
de aprobarea moleculelor și în Europa 
de către EMA (European Medicines 
Agency), practic, odată cu această 
aprobare, ele putând fi utilizate și în 
România. La momentul actual însă, 
nu putem discuta de o rambursare a 
acestor molecule inovatoare pentru 
pacienții români, ci doar de administrarea 
lor din fondurile pacienților.

Ce aduce nou imuno-oncologia, 
față de terapiile clasice?

Imuno-oncologia a deschis un nou 
orizont – în primul rând, aduce o speranță 
la viață. În unele studii, rezultatele au 
fost chiar de dublare a timpului până la 
progresia bolii, față de terapiile standard. 
Spre exemplu, studiul KEYNOTE 024, care 
a comparat administrarea chimioterapiei 
clasice cu cea a Pembrolizumabului 
la pacienții cu cancer pulmonar non-
microcelular în stadiu metastatic cu 
exprimare PDL1, peste 50% a arătat 
o diferență de 4,3 luni în favoarea 
imunoterapiei – date ce au schimbat 
radical ghidurile oncologice de tratament.

În plus, sunt de menționat reacțiile 
adverse la aceste terapii inovatoare – 
aproape complet diferite de cele ale 
chimioterapiei standard cu care eram 
cu toții obișnuiți. Pentru pacienți, 
vestea bună este că greața, vărsăturile 
și căderea părului – practic, cele mai 
de temut reacții adverse în rândul 
pacienților oncologici – aproape dispar. 

Care sunt costurile unui tratament 
imuno-oncologic și câți pacienți 
beneficiază de el în prezent?

Costurile pentru un pacient de 
aproximativ 70 kg se ridică undeva 
la peste 7.000 de euro/lună – vorbim 
aici de Nivolumab și de pacienți cu 
melanom în stadiu metastatic – deci 

de două administrări/lună. Nu vă pot 
spune exact un număr de pacienți care 
beneficiază de el actualmente – suntem 
încă la începutul intrării acestei molecule 
inovatoare pe lista de rambursare.

Pacienții cu cancer pulmonar 
s-ar putea trata cu ajutorul 
medicamentelor imuno-oncologice. 
Și totuși, în România, nu este posibil 
acest lucru. Despre câți pacienți 
este vorba și care este motivul?

După aprobarea unei molecule de către 
EMA, aceasta poate fi administrată și în 
România, însă doar dacă pacientul poate 
suporta costurile terapiei. Sunt pacienți 
care nu știu că acestea se pot administra 
nu doar la Viena sau la Istanbul, ci 
și în clinici de oncologie private, în 
România, la costuri, poate, la jumătate. 

Pentru majoritatea pacienților, acest 
lucru nu este posibil însă, din lipsa 
rambursării. Sunt extrem de puțini aceia 
care își pot permite să suporte costurile 
unui astfel de tratament din fonduri 
proprii și, uneori, chiar și din sponsorizări.

Referitor la cifre mai exacte, 
epidemiologic, conform estimărilor 
Globocan – un proiect al Agenției 
Internaționale de Cercetare a Cancerului 
ce oferă date despre incidența, mortalitatea 
și prevalența cancerului în peste 180 
de țări – în 2012, incidența cancerului 
pulmonar în România era de peste 
11.000 de cazuri, iar mortalitatea, de 
peste 10.000 de decese, astfel cancerul 
pulmonar rămânând cel mai frecvent tip 
de cancer în rândul populației noastre. 

Ce soluții s-ar putea găsi pentru 
ca pacienții să aibă acces mai rapid 
la tratamente inovatoare?

În primul rând, cred că, deși s-au 
agreat termenii rambursării Nivolumab 
în melanom, încă întâmpinăm dificultăți 
care întârzie administrarea lui pacienților 
cu indicație. Este un efort imens de 
echipă pentru a ajunge de la stabilirea 
indicației până la administrarea propriu-
zisă (protocol, solicitare de fonduri 

speciale cost-volum – separate de bugetul 
de PNS, comandă și aprovizionare) – 
Nivolumabul fiind, din nefericire, absent 
din depozite în ultimele două săptămâni. 
Sunt sigură că, în timp, acest flux se va 
fluidiza și vom trece la următorii pași 
– de rambursare și în alte indicații. 

Problema rambursării și accesului 
cât mai rapid la terapiile inovative a 
fost discutată de curând de experții 
în domeniu, în cadrul unei conferințe 
organizate la București de The Economist 
Intelligence Unit, în parteneriat cu 
Observatorul Român de Sănătate. S-a 
arătat în cadrul acestei întâlniri că la 
momentul actual avem nevoie de o 
evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), a 
cost-eficienței tratamentelor rambursate. 
Sistemul de evaluare a tehnologiilor 

medicale (HTA), prin care se decide ce 
tratamente sunt rambursate astăzi, este 
o oglindă mai puțin fidelă a beneficiilor 
și a cost-eficienței aduse pacienților 
prin rambursarea anumitor terapii. 
Evaluarea are la bază evaluări din țări ca 
Franța, Anglia și Germania și necesită 
adaptări la nivelul nostru epidemiologic 
și economic, fapt ce duce la o întârziere 
a intrării tratamentelor pe listele de 
rambursare, uneori mai mult de șase luni.

Care este situația în alte țări? 
În principal, în țările vestice pacienții au 

deja acces la tratamentele inovative atât în 
melanom, cât și în neoplasmul pulmonar.

Situația la nivel european, în mod 
evident, diferă de la o țară la alta. 
Germania și UK nu au întârzieri de la 
aprobarea EMA până la rambursarea 
unei molecule – însă în Regatul Unit 
lucrurile se pot schimba în funcție de 
evaluările NICE (National Institute 
for Health and Care Excellence). 
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  INTERVIU CU PROF. UNIV. DR. ROMULUS ZORIN TIMAR, DECANUL 
FACULTĂȚII DE MEDICINĂ A UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI  
FARMACIE „VICTOR BABEȘ“ DIN TIMIȘOARA, VIITORUL PREȘEDINTE  
AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Care vor fi prioritățile dumneavoastră 
din momentul în care veți prelua 
mandatul de președinte al Societății 
Române de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice?

Sigur că, pe cât de onorantă este 
această funcție de conducere în cadrul 
unei societăți prestigioase, așa cum este 
Societatea Română de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice, pe atât de mare este și 
răspunderea pe care o atrage.

Direcții de acțiune pentru Societate 
ar fi multe; cu toate acestea, dacă ar fi să 
identific prioritățile, acestea ar fi clasificate 
în două principale grupe:

• relația cu pacienții sau cu potențialii 
viitori pacienți cu diabet zaharat. În 
această categorie, acțiunile pe care le 
consider prioritare pentru Societate 
ar fi desfășurarea de campanii de 
informare pentru pacienți cu privire la 
conștientizarea bolii și a complicațiilor 
sale, intensificarea relațiilor pe care le 
are Societatea cu asociațiile de pacienți, 
asociații care desfășoară o activitate 
fructuoasă, cu un impact major în suportul 
pacienților cu diabet zaharat, precum și, nu 
în ultimul rând, derularea unor campanii 
naționale de screening, ce și-ar propune 
depistarea afecțiunii în stadii cât mai 
precoce la nivel populațional;

• cea de-a doua grupă de priorități 
vizează interacțiunea Societății cu înșiși 
membrii ei – corpul profesioniștilor 
care se ocupă de tratamentul diabetului 
zaharat și de bolile metabolice la noi în 
țară (fără a avea pretenția de a fi exhaustiv: 
medici, asistente medicale, dieteticieni 
sau educatori în diabet). Pentru tinerii 
diabetologi, consider că Societatea 
trebuie să se implice, pe de o parte, în 
educația lor, organizând cursuri tematice, 
desfășurate periodic pe întreg teritoriul 
țării, astfel încât accesibilitatea să fie 
cât mai crescută, iar, pe de altă parte, 
dorim să stimulăm apetitul tinerilor 
diabetologi pentru cercetare, prin inițierea 

unui program extensiv de granturi care 
să le permită finanțarea demersurilor 
științifice. Tot în domeniul cercetării, 
o prioritate o constituie promovarea și 
creșterea prestigiului Jurnalului Român de 
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, jurnal 
medical de referință pentru comunitatea 
științifică regională ce profesează în aria 
diabetului și a bolilor metabolice. În 
ceea ce privește întreg corpul medical 
care profesează în domeniul diabetului 
și al bolilor metabolice, consider că este 
necesară dezvoltarea de către Societate a 
unor ghiduri terapeutice și de management 
al diabetului, dislipidemiilor și al altor 
afecțiuni metabolice, care să fie adaptate 

„Voi milita pentru un 
program de educație 
medicală a pacienților“

de Roxana Maticiuc
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specificului (atât economic, cât și social-
populațional) țării noastre, dar, în același 
timp, în concordanță cu recomandările 
internaționale actuale. Este necesar ca 
la nivelul Societății să fie sprijinită și 
dezvoltată activitatea grupurilor de lucru 
existente, precum și întemeierea unor 
noi relații de colaborare cu alte societăți 
științifice medicale din specialități înrudite 
și conexe (de ex., cardiologie, nefrologie, 
oftalmologie, neurologie, chirurgie 
vasculară, pneumologie și, nu în ultimul 
rând, medicina familiei). 

Care sunt principalele probleme din 
sistemul de sănătate românesc în ceea 
ce privește serviciile medicale acordate 
pacienţilor cu diabet?

Cu toate că întrebarea dumneavoastră 
țintește problemele legate de serviciile 
medicale acordate pacienților cu diabet 
zaharat, simt nevoia să încep răspunsul cu 
două aspecte pozitive ale tratamentului 
diabetului și care sunt specifice sistemului 
de sănătate din România.  
1). La noi în țară, prin Programul Național 
de Diabet, pacienții au acces nelimitat, 
necondiționat și complet gratuit la toate 
clasele terapeutice existente la nivel 
mondial pentru tratarea diabetului, acces 
care nu există în toate țările din Europa 
Centrală și de Sud-Est (insuline de ultimă 
generație – inclusiv analogi de insulină 
– biguanide, derivați de sulfoniluree, 
inhibitori ai dipeptidil peptidazei 4, 
agoniști ai receptorului de Glucagon-like 
peptid 1 și inhibitori ai co-transportorului 
sodiu-glucoză 2). Mai mult decât atât, 
odată cu eliminarea referatelor și a 
aprobărilor speciale ale Casei de Asigurări 
de Sănătate începând cu primăvara anului 
2017, accesarea acestei medicații de ultimă 
generație este posibilă imediat după 
momentul în care aceasta este necesară, 
conform protocolului de prescripție, aspect 
ce are un deosebit impact pozitiv în ceea ce 
privește prognosticul global al pacientului, 
această facilitate fiind o adevărată raritate, 
România fiind de-a dreptul privilegiată în 
raport cu țările din vecinătate. 

Dacă este să menționăm probleme, 
desigur că, la fel ca în orice sistem de 
sănătate, și în cazul țării noastre există 
loc de mai bine, dar suntem optimiști 
și din acest punct de vedere. Primele 
componente ce consider că ar putea fi 
îmbunătățite sunt ușurarea accesului la 
tratament prin infuzie continuă de insulină 
(prin intermediul pompelor de insulină) 

și la monitorizarea glicemică continuă 
– aspecte ce vizează preponderent 
tratamentul și managementul diabetului 
zaharat tip 1. Totodată, cred că ar fi 
necesară implementarea unui proces 
structurat de educație medicală specifică 
(în ceea ce privește regimul igieno-dietetic, 
automonitorizare și auto-ajustare a dozelor 
de insulină), intervenție ce îi privește 
pe toți pacienții cu diabet zaharat. În 
momentul de față, această educație trebuie 
implementată fie în timpul consultației 
uzuale, fie în timpul internării. Consider 
că, pentru un management adecvat al 
bolii, un rol central îl au cunoștințele și 
intervenția pacientului, motiv pentru 
care voi milita pentru implementarea 
unui program structurat de educație 
medicală specifică, efectuată de educatori 
specializați în diabet, program care să fie 
accesibil la nivelul întregii țări.  

Care sunt politicile de sănătate 
publică prezente în alte țări, care 
nouă ne lipsesc și pe care le-am putea 
implementa pentru a preveni diabetul 
și/sau bolile asociate?

Dacă în ceea ce privește tratamentul 
diabetului zaharat și al afecțiunilor 
asociate, țara noastră are o poziție 
privilegiată, consider că îmbunătățiri ar 
putea apărea în ceea ce privește finanțarea 
și desfășurarea pro-activă ale unor 
programe reale de prevenție a diabetului, 
dislipidemiilor, obezităţii și ale altor boli 
metabolice. Practic, prin implementarea 
unor programe eficiente ce ar viza 
prevenția diabetului sau combaterea 
obezității, spre exemplu, rezultatele pe 
termen lung ar putea fi semnificativ 
îmbunătățite. La fel, prin depistarea 
precoce a diabetului zaharat, impactul 
asupra sănătății publice ar fi unul de o 
importantă magnitudine, în cazul unei 
intervenții precoce prognosticul advitam, 
ad sanationem și ad laborem fiind mult 
îmbunătățit, generând astfel beneficii nu 
doar pentru individ, ci și pentru societate. 

În prezent, cum vedeți gestionarea 
fondurilor alocate acestei afecțiuni 
la noi în țară (programe de prevenție, 
screening, tratament)? În plus, ce se 
poate face pentru ca pacientul român 
să poată avea acces la tratamente de 
ultimă generație? 

Consider că este benefică finanțarea 
unor programe de prevenție, nu numai 
pentru diabetul zaharat, ci și pentru 
obezitate, dislipidemii și alte afecțiuni 

metabolice. Este necesară și elaborarea 
unor programe de screening şi diagnostic 
precoce ale acestor afecțiuni, fapt care 
permite implementarea din timp a unor 
măsuri terapeutice care să prevină apariția 
complicațiilor.

Pentru cei care vă cunosc mai puțin, 
cine este Romulus Timar?

Sunt un medic în slujba pacientului 
începând cu anul 1982, care și-a desfășurat 
activitatea la toate nivelurile, începând 
cu dispensarul din comuna Orăștioara 
de Sus, județul Hunedoara, până la 
Clinica Universitară de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice din Timișoara. 
 Am desfășurat activitate didactică din 
1991, ocupând toate treptele carierei 
universitare, de la asistent universitar 
până la profesor universitar, actualmente 
fiind în funcția de decan al Facultății de 
Medicină a Universității de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 
Îmbin activitatea medicală cu cea de 
cercetare științifică și cea didactică.

Sunt un medic care acceptă funcții 
de conducere doar pentru a-și pune 
în practică experiența dobândită 
pentru optimizarea activității pe care o 
coordonează. 

Care sunt punctele forte ale 
specialității DZNBM în România? 

Cu siguranță, există multe puncte forte 
în ceea ce privește specialitatea de diabet, 
nutriție și boli metabolice, atât în raport 
cu alte specialități din țară, cât, în special, 
în raport cu organizarea tratamentului 
pacienților cu diabet zaharat din alte țări. 
Cu toate acestea, aș dori să punctez două 
aspecte, de o importanță critică:

• existența unei rețele de medici 
specialiști în diabet zaharat, nutriție 
și boli metabolice cu o înaltă calificare 
profesională, care asigură asistența 
medicală a pacientului cu diabet zaharat și 
alte boli metabolice pe întregul teritoriul 
României;

• organizarea rețelei de asistență 
medicală și existența specialiștilor în 
diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, 
separat de alte specialități medicale, care 
constituie un exemplu ce ar trebui urmat și 
de alte țări ale Uniunii Europene. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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  INTERVIU CU ILEANA ȘTEFAN, DIRECTOR EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI 
PACIENȚILOR CU EPILEPSIE DIN ROMÂNIA (ASPERO)

Care sunt problemele cu care se 
confruntă pacienții cu epilepsie  
din România? 

Cea mai importantă problemă reală cu 
care bolnavul de epilepsie se confruntă 
este stigmatizarea și, din acest motiv, 
pacientul evită să declare că suferă de 
epilepsie.

Un obstacol major din acest punct de 
vedere este generat de percepția greșită 
a societății față de persoanele care 
suferă de epilepsie. Persoana bolnavă 
este considerată, la modul general, 
inaptă, fără a privi, la modul diferențiat, 
asupra particularităților diagnosticului 
fiecăreia. Dacă acest lucru s-ar realiza 
(prin diferențierea diagnosticului), s-ar 
ajunge la concluzia că mulți dintre acești 
pacienți pot duce o viață normală, pot 
avea un serviciu și, deci, se pot integra în 
societate.

O altă problemă ar fi discriminarea 
determinată de lipsa de cunoștințe, 
de intoleranță, de prejudecăți, fiind 
strâns legată de stigmatizarea, de 
etichetarea persoanelor bolnave. Stigma 
și discriminarea reprezintă probleme 
majore pentru bolnavii de epilepsie, 

pentru că îi împiedică să trăiască o viață 
normală în societate, îi obligă să își 
ascundă diagnosticul.

Ce soluții se întrevăd pentru bolnavi? 
Ce acțiuni aveți în vedere pentru a ajuta 
pacienții români?

Asociația noastră reprezintă pacienții 
în relația cu persoanele de decizie 
(autoritățile) din sistemul de sănătate. De 
exemplu, ASPERO a întreprins demer-
suri la Ministerul Sănătății și, respectiv, 
la Agenția Națională a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale în vederea 
soluționării diferitelor situații de criză în 
procesul de asigurare a medicamentelor 
pentru bolnavii cu epilepsie. Ca urmare a 
demersurilor repetate, a fost găsită o cale 
de rezolvare a problemelor bolnavilor la 
care boala a debutat după vârsta de 27 de 
ani și care nu puteau fi încadrați într-un 
grad de handicap și / sau nu puteau fi 
pensionați din cauza unui vid legislativ 
existent în trecut. Ca soluții pe termen 
mediu și lung, cred că este necesară rea-
lizarea unor politici de sănătate coerente, 
sustenabile, aplicabile în sfera protejării 
și asigurării integrării socio–profesio-
nale a bolnavilor care suferă de această 
afecțiune.

Au pacienții români cu epilepsie 
acces la terapii inovatoare?

Din păcate, pacienții noștri beneficiază 
de medicamentele ieftine, care sunt com-

pensate, în detrimentul medicamentelor 
de generație mai nouă, scumpe, pe care, 
de cele mai multe ori, nu și le pot permite.

Pentru facilitarea accesului bolnavilor 
la medicamente și modificarea, în plan 
legislativ, în scopul includerii pe noile 
liste de medicamente compensate 
a unor medicamente inovative, 
ASPERO și comunitatea științifică au 
inițiat o serie de demersuri în vederea 
îmbunătățirii dialogului cu autoritățile. 
În 2016, specialiștii și autoritățile au 
avut ocazia să evalueze oportunitatea 
modificării legislației, în sensul definirii 
unui program de epilepsie care să 
permită alocarea de fonduri pentru 
tratamentul epilepsiei cu medicație care 
nu este inclusă in lista medicamentelor 
compensate. În noiembrie 2016, ILAE RO 
a inițiat o altă întâlnire cu autoritățile, 
având ca scop facilitarea dialogului 
aparținătorilor, autorităților și societății 
academice. În paralel, s-au desfășurat 
întâlniri cu reprezentanți ai tuturor 
autorităților din sănătate, dar, din păcate, 
suntem în situația în care încă așteptăm o 
legislație care să permită compensarea de 
medicamente noi pentru epilepsie.

De 10 ani, nu există vreun medicament 
nou pentru acești pacienți. Stiripentolul 
este singurul tratament inclus în 2014 
și el se adresează unei categorii reduse 
de pacienți (cei cu sindrom Dravet). Ne 

Discriminarea obligă  
bolnavii de epilepsie 
LIPSA DE MEDICAMENTE VITALE, IMPOSIBILITATEA DE A SE ANGAJA SAU DE A MENȚINE UN LOC DE MUNCĂ ȘI 
STIGMATIZAREA LA CARE SUNT SUPUȘI SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ 
BOLNAVII DE EPILEPSIE DIN ROMÂNIA. VOCEA LOR SE AUDE RAR, FIIND NEVOIE DE O ASOCIAȚIE CARE SĂ LE 
REPREZINTE INTERESELE ȘI CARE SĂ AIBĂ CURAJUL SĂ LUPTE PENTRU EI. ILEANA ȘTEFAN, DIRECTOR EXECUTIV AL 
ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR CU EPILEPSIE DIN ROMÂNIA (ASPERO), ATRAGE ATENȚIA CĂ BOLNAVII DE EPILEPSIE POT 
AVEA O VIAȚĂ NORMALĂ, POT AVEA UN SERVICIU ȘI SE POT INTEGRA ÎN SOCIETATE. de Valentina Grigore

SĂ-ȘI ASCUNDĂ DIAGNOSTICUL
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bucurăm pentru această reușită, dar se 
pune întrebarea ce facem și cu celelalte 
categorii de pacienți care necesită scheme 
de tratament mai complexe.

În plus, în momentul de față ne 
confruntăm cu lipsa medicamentului 
Trileptal 600mg (Oxcarbazepina), necesar 
în tratamentul epilepsiei. Ne-am adre-
sat deja producătorului, Ministerului 
Sănătății și Agenției Naționale a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale.

În ultimul timp, vocea pacientului 
este din ce în ce mai importantă pentru 
autorități. Cum pot fi ajutate asociațiile 
de pacienți?

După părerea mea, asociațiile de 
pacienți ar trebui înțelese într-un cadru 
mai larg de către persoanele de decizie din 
Sănătate, în concordanță cu necesitățile 
obiective ale pacienților. În final, activi-

tatea asociațiilor de pacienți va trebui să 
se concretizeze prin crearea unui cadru 
legislativ complet, în vederea susținerii 
acestei categorii de bolnavi.

Care este experiența dumneavoastră 
în ceea ce privește asociațiile de 
pacienți străine? Credeți că o colaborare 
cu asociațiile internaționale ar ajuta 
pacienții români?

Am avut ocazia să cunosc modalitățile 
prin intermediul cărora asociațiile de 
pacienți din Marea Britanie se implică 
la modul concret și responsabil în a 
susține categoria de pacienți pe care 
asociația respectivă o reprezintă. Mă 
refer aici la elaborarea a numeroase 
programe/proiecte, prin care asociațiile 
respective abordează o gândire pozitivă 
atât în rândul pacienților, cât și la nivelul 
societății. Abordările au în vedere un 

spectru foarte larg, iar în cazul pacienților 
cu epilepsie, asociațiile se străduiesc să 
prezinte întocmai atuurile bolnavilor cu 
epilepsie, și nu doar cazurile extreme. 
Din păcate, în România, consider că 
tocmai această abordare de pe poziții 
rigide face diferența între bolnavul 
cu o gândire pozitivă, optimistă, și 
bolnavul care consideră că boala lui este 
o adevărată povară. În Marea Britanie, 
faptul că bolnavul cu epilepsie este 
ajutat și, în final, integrat în societate 
și în plan profesional este un motiv de 
mândrie. Nu există temeri că ei lucrează 
în diverse sectoare de activitate, având în 
vedere faptul că tocmai particularitățile 
fiecărui individ care suferă de epilepsie îi 
permit acestuia să lucreze fără probleme 
într-un anumit domeniu. Pentru a se 
putea integra din punct de vedere socio- 
profesional, mai ales pentru a putea ocupa 
un loc de muncă, pacienții cu epilepsie 
trebuie să ascundă, de cele mai multe ori, 
existența acestei boli. Mulți angajatori nu 
cunosc unele particularități ale bolii și, în 
consecință, evită să angajeze din rândul 
acestei categorii de pacienți. De cele mai 
multe ori, pacienții din România sunt 
puși în situația în care trebuie să nege, 
printr-o declarație pe proprie răspundere, 
faptul că suferă de epilepsie și de alte boli 
neurologice.

În ceea ce privește o colaborare cu 
asociațiile internaționale de profil, 
ASPERO și-a manifestat în numeroase 
rânduri disponibilitatea de colaborare cu 
asociațiile din străinătate. Începând cu 
anul 2012, ASPERO este partener oficial al 
„Global Purple Day Planning Committee” 
(http://www.purpleday.org/partners) 
pentru România.

Cum putem ajuta pacienții  
epileptici, o categorie adesea 
stigmatizată, să își facă auzită vocea? 

Îi putem ajuta, la modul concret, prin 
facilitarea unei mai bune integrări în plan 
socio–profesional. De asemenea, putem 
realiza informări corecte în legătură cu 
particularitățile fiecărui caz. Trebuie 
să fim conștienți că nu toți pacienții 
suferinzi de epilepsie au probleme în a se 
adapta și integra în societate.

În plus, când are de-a face cu o 
persoană bolnavă de epilepsie, angajatorul 
trebuie să solicite un consult medical 
neurologic pentru a afla dacă postul pe 
care va fi angajat bolnavul sau pe care 
acesta deja îl ocupă este adecvat. 



În 1971, președintele american Richard 
Nixon era printre primii lideri politici care 
au declarat „război” cancerului. De atunci, 
multe țări au introdus lupta împotriva 
cancerului în programele lor naționale de 
sănătate. Această boală complexă i-a pro-
vocat pe medici și pe cercetători de zeci de 
ani, astfel încât s-au făcut progrese remar-
cabile. Deși poate că evoluția tratamentelor 
a avut loc lent, este ceva cu care ne putem 
mândri astăzi. De la cercetarea medicală la 
conștientizarea bolii, de la diagnosticare la 
un tratament accesibil și la o mai bună ca-
litate a vieții, acest progres poate fi resimțit 
pe mai multe niveluri.

Acestea fiind spuse, pacienții au nevoie 
de un acces mai rapid și mai eficient la 
o mai bună diagnosticare și la metode 
avansate de tratament. În India, de 
exemplu, în fiecare an sunt depistate mai 
mult de 1.200.000 de cazuri de cancer. Au 
fost detectate o serie de tipuri diferite de 
cancer, precum cancerul la sân, cancerul 
cervical, cancerul cavitãţii bucale, cancerul 
la plămâni, cancerul la prostatã, cancerul 
la stomac, cancerul rectului, cancerul la 
ficat, cancerul la esofag, cancerul sângelui 
și cancerul vezicii urinare. La fel ca în 
multe alte țări, și în India există această 
problemă a diagnosticării târzii, cauză 
care a determinat ca tratamentul să fie o 
provocare mai mare, a dus la rezultate mai 
slabe și la creșterea ratei mortalității din 
cauza cancerului. Dacă putem identifica 
din timp cazurile de cancer, când tumorile 
sunt mici și izolate în organism, cele mai 
recente tratamente vor fi mai eficiente, iar 
pacienții vor avea şanse de supraviețuire 
mai bune.

Cei trei piloni principali ai 
tratamentului cancerului sunt chirurgia, 
radioterapia și chimioterapia și sunt 
adesea utilizați în combinație pentru 
a oferi pacienților șanse mai mari de 
supraviețuire.

Progresele în tehnologia imagistică, 
inclusiv ultrasunetele (sonografia), 
tomografia computerizată (scanarea CT), 
imagistica prin rezonanță magnetică 
(scanarea RMN) și tomografia cu emisie 
de pozitroni (scanarea PET), au permis 
medicilor să înțeleagă mai bine tumoarea: 
localizarea acesteia, accesibilitatea, 
opțiunile de tratament și cât de bine 
funcționează terapia.

Noile evoluții în procedurile 
chirurgicale au oferit medicilor o 
gamă largă de instrumente de vârf, 
permițându-le să funcționeze la un grad 
înalt de precizie. Acestea includ:
 criochirurgia, o metodă chirurgicală 

mai puțin invazivă care folosește o sondă 
rece pentru a ucide sau a îngheța celulele 
tumorale; mai este denumită crioablație 
sau crioterapie;
 lasere, de obicei lasere cu dioxid 

de carbon, argon sau Nd: YAG (Neodim: 
Yttrium-Aluminiu-Garnet), care pot fi 

folosite pentru o operație chirurgicală 
foarte precisă în locul scalpelor 
tradiționale;
 ablația prin radiofrecvență, care 

utilizează o sondă subțire pentru a 
transmite unde radio de mare energie ce 
încălzesc tumora și ucid celulele.

Importanța radioterapiei  
în tratamentul cancerului

De la prima sa utilizare în 1903, 
radioterapia, care utilizează fluxuri 
de particule de energie înaltă pentru 
a distruge celulele canceroase, a 
găsit multiple utilizări în tratamentul 
cancerului.

Există, în principiu, două tipuri 
comune de radioterapie:
 radiația cu fotoni: este similară tipului 

de radiație generata de o mașină cu raze 
X; radiațiile ajung la celulele canceroase și 
ies din organism, dar pot afecta și celelalte 
celule în calea lor;
 radiația cu particule: aceasta include 

fascicule de neutroni,  protoni, radiații 
ionice de carbon și particule alfa și beta.

Radioterapia poate fi clasificatã 
ca externă (radiația provine de la o 
mașină, din afara corpului), radiație 
internã (sursa de radiație este localizatã 
în interiorul corpului – brahiterapia) 
sau radiație sistemicã (medicamentele 
radioactive sunt introduse în organism 
intravenos sau oral).

Progresul extraordinar în medicină și 
știință ne-a oferit diagnostice și opțiuni 
avansate de tratament al cancerului. În 
opinia mea, accesul mai larg la aceste 
opțiuni de diagnosticare și tratament ne 
poate ajuta să tratăm cancerul cu mai 
multă încredere și cu un grad înalt de 
precizie, oferind pacienților cea mai bună 
îngrijire. 
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de Dr. Deepak Khuntia, Vicepreşedinte Știinţe Medicale, Varian Medical Systems

OFERĂ MAI MULTĂ SPERANȚĂ CA ORICÂND,  
DAR DIAGNOSTICAREA TÂRZIE LE PUNE PIEDICI



Bristol-Myers Squibb 
este deschizător de 

drumuri în domeniul 
imuno-oncologiei

Ce ar fi dacă am aborda altfel lupta 
împotriva cancerului?  
Ce ar fi dacă am valorifica  potențialul 
sistemului imunitar?

Imuno-oncologia este un domeniu de cercetare
ce evoluează rapid și care se concentrează pe
acțiunea sistemului imunitar în lupta împotriva
cancerului.1 Pe măsură ce înțelegem modalitățile
prin care cancerul evadează de sub influența
sistemului imunitar, potențialul imuno-oncologiei
ne stimulează eforturile de cercetare.  
Compania Bristol-Myers Squibb este dedicată
cercetării şi dezvoltării de noi tratamente care
ajută pacienţii în lupta lor împotriva cancerului.

Referințe: 1. DeVita VT Jr, Rosenberg SA. N Engl J Med. 2012;366:2207-2214.
Data pregătirii materialului: Martie 2017.

Bvd. Lascăr Catargiu nr. 47 - 53, 
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Telefon/Fax: 021 272 16 00 / 021 272 16 70 
Pentru cereri de informaţie medicală/ 
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Țesuturi și  
organe umane  
OBȚINUTE LA IMPRIMANTA BIOLOGICĂ 3D

  INTERVIU CU DR. ȘTEFAN JIANU, MEDIC PRIMAR CHIRURG, ȘEFUL 
DEPARTAMENTULUI CHIRURGIE GENERALĂ, PROESTETICA HOSPITAL

Care este viitorul medicinei regenerative?
Timpul nu stă în loc și medicina regenera-
tivă se apropie de ceea ce acum mai mult 
de 10 ani americanii au estimat că se va în-
tâmpla până în 2020, adică devine soluția 
pentru multe boli orfane care nu au altă 
rezolvare și pentru nenumărați pacienți: fie 
copii cu malformații, fie tineri soldați răniți 
în război, fie bătrâni cu tot felul de proble-
me degenerative. Acest lucru înseamnă 
că lucrurile evoluează și că de la primul 
congres SIMCR (Societatea Internațională 
de Medicină și Chirurgie Regenerativă) 
putem spune că deja sunt o serie întreagă 
de descoperiri care au intrat în practică. 

La ce vă referiți când spuneți 
descoperiri?

Cel mai pe înțelesul tuturor este că 
deja funcționează imprimantele biologice. 
Vorbim frecvent despre imprimanta 3D și 
toată lumea deja a auzit că se fac lucruri în 
trei dimensiuni la un printer și că asta este 
ceva care se leagă de viitor. Dar una este 
să realizezi un bust sau să faci o cafetieră 
și alta e să faci ceva direct cu viață. Există 
la ora aceasta imprimante biologice care 
folosesc cerneală biologică, bio-ink, și care 
fac segmente de organ sau de țesut care pot 
fi folosite în ceea ce se discută acum în ca-
drul congresului, în chirurgia regenerativă. 

Un exemplu simplu este că deja s-au 
folosit până acum vase de sânge luate de 
la animal. Vasul luat de la porc (o arteră, 
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o aortă) este decelularizat, adică băgat în 
detergenți și frecat bine cu șmirghelul până 
îi dispar celulele definitorii pentru anima-
lul respectiv și rămâne numai colagenul, 
structura de bază de care avem nevoie. 
Acel vas de sânge este apoi recelularizat, 
adică sunt puse pe el celule umane. În clipa 
în care procesul acesta se desfășoară și 
cu un stimulator de creștere, se ajunge la 
un vas care are șanse să poată fi anasto-
mozat și să înlocuiască o zonă, o arteră 
nefuncțională a omului. Asta este ceea ce 

se făcea până acum, cu diferite probleme, 
cu diferite dificultăți și riscuri, pentru că 
vorbim totuși despre o alogrefă care prin 
decelularizare devine o grefă acceptată. 
Dar iată că putem trece direct la faza în 
care nu mai avem nevoie să așteptăm și să 
trecem pe la animal, pentru că imprimanta 
3D poate să ne facă acea structură de cola-
gen a vasului doar băgând în acel amestec 

de celule, într-un bioreactor, celule umane, 
celule de colagen și structuri sintetice care 
seamănă cu structurile de colagen. Urmea-
ză recelularizarea și vasul poate fi anasto-
mozat în corpul uman. Diferența foarte 
mare este că dacă înainte alegeai doar ceea 
ce aveai, pentru că atât era artera de porc 
sau de oaie, acum putem face și vase mici, 
și vase mari.

Această tehnologie poate fi folosită  
și în cazul marilor arși?

Sigur că da. După nenorocirea de la 
Colectiv, atunci când toată lumea a realizat 
câte ne lipsesc pentru a trata pacienți arși 
sau cu defecte foarte mari tisulare, iată că 
la ora aceasta există în funcțiune, evident 
că nu la noi, dar acum salturile se fac 
repede și sperăm că va ajunge și la noi, un 
astfel de bioscanner care mai întâi vede, 
citește, înregistrează diferența de grosime 
și structura pielii care lipsește și apoi în 
aceeași imprimantă bio se introduc celule 
de keratină ale pacientului respectiv, care 
sunt colectate din altă parte și crescute, 
și înmulțite în laborator, apoi, din zeama 
aceea de celule, se face piele. La final, va 
reieși pielea respectivului om, care nu este 
deloc diferită cu restul corpului, nu este de 
la altcineva. 

La ce ne gândim în primul rând când 
spunem chirurgie regenerativă?

Când spunem chirurgie regenerativă ne 
gândim la celule. Celulele stem la adult pot 
fi prelevate cel mai ușor din țesut adipos, 
dar pot fi și celule mezenchimale hemato-
poietice din măduva ososasă, pot fi și alte 
celule care devin pluripotente, așa cum au 
reușit japonezii prin Yamanaka (s-a primit 

de Roxana Maticiuc

„TERAPIA 
REGENERATIVĂ 

TRECE DE CELULE ȘI 
AJUNGE LA ORGANE ȘI 
ȚESUTURI ȘI AR PUTEA 

FI SURSA DE ORGANE 
DE TRANSPLANTAT LA 

ÎNDEMÂNA CHIRURGIEI 
GENERALE.“



Premiul Nobel pentru această descoperire). 
La acest lucru se lucrează în prezent, să 
se găsească alte surse, dar cele din țesut 
adipos sunt cel mai la îndemână. În afară 
de asta, ne gândim la țesuturi și la orga-
ne, nu doar la celule, și atunci ne gândim 
inclusiv în cadrul chirurgiei generale la 
protoorgane, deci la rinichi, la ficat, care 
se pot face din celule progenitoare, deci 
trecem de terapia celulară care într-adevăr 
este cel mai la îndemână, la care putem 
visa și care se și practică. La ora aceasta, 
atât medicii plasticieni, cât și ortopezii, 
cardiologii fac deja terapii celulare cu 
celule stem. Dar terapia regenerativă trece 

de celule și ajunge la organe și la țesuturi, 
iar la ora aceasta se lucrează de la vezica 
urinară până la ficat, plămâni, rinichi, 
uretră, deci sunt direcții absolut uimitoare 
spre care se îndreaptă medicina regenera-
tivă, care, cel puțin din punctul de vedere 
al chirurgiei generale, ar putea fi sursa de 
organe de transplantat la îndemână pe care 
la ora aceasta nu le avem decât atunci când 
moare un pacient, în sensul în care creierul 
nu mai funcționează, iar organul încă este 
funcțional. 

Ce tratamente sunt sau ar putea intra 
în practică și în România, în viitorul 
apropiat?

În primul rând, tratamentele celulare, 
cu celule stem provenite din măduva osoa-
să sau din țesut adipos propriu, recoltate 
și prelucrate minimal în sala de operație 
și introduse în articulații, pot fi introduse 
în os, sub piele, în mușchi sau intravenos 
imediat după prelevare, situație care nu 
necesită dotări foarte scumpe și autorizări 
dificile. De asemenea, procedeele regene-
rative care au la bază plasma îmbogățită 
cu trombocite (PRP) și care, prin bogăția 
de factori de creștere și regenerare, pot fi 
de folos pentru o vindecare mai bună în 
nenumărate boli chirurgicale acute sau 
degenerative. 
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Pentru prima dată, în acest an, 
la cursul precongres „Tehnici de 
validare a izolării ADSC și evaluarea 
diferențierii acestora”, condus de 
profesorul Dan Simionescu de la 
Clempson University USA, au fost 
deschise ușile laboratoarelor pentru 
tinerii medici, cercetători și studenți  
interesați de medicina regenerativă. 

„Ideea pe care am avut-o în urmă 
cu câteva luni, de a organiza un curs 
precongres, a fost chiar mai bună 
decât mi-am imaginat când m-am 
gândit la acest curs, în sensul că am 
atras tineri care timp de două zile au 
venit și au văzut tehnici de medicină 
regenerativă, au văzut laboratoarele 
și au asistat la cursuri teoretice de 
medicină regenerativă”, a spus acad. 
Maya Simionescu, președintele 
consiliului științific SIMCR, director 
al Institutului de Biologie şi Patologie 
Celulară „Nicolae Simionescu”.

În cadrul laboratoarelor de 
nanotehnologii, tinerii medici au 
putut să vadă cum arată o celulă, că 
se poate izola celula mezenchimală 
stem din țesutul adipos și care sunt 
caracteristicile ei. La cursul teoretic 
au aflat mai multe despre medicina 
regenerativă, care sunt protocoalele de 
aprecierea siguranței unui produs bazat 
pe celule stem, indicațiile terapiilor 
regenerative și legislația, reglementări 
atât în Statele Unite, cât și în România. 

„Provocarea cea mai mare este că 
acum, în 2017, în laboratoarele lumii, 
și chiar și în clinică, s-au acumulat 

informații și rezultate despre celulele 
regenerative, în general, în ceea ce 
privește siguranța și diverse căi de 
tratament și eficiența lor. Pentru a 
translaționa aceste informații însă, există 
o problemă: că trebuie să se treacă din 
laborator în studii clinice și, apoi, din 
studii clinice la patul bolnavului. Însă 
exact acest spațiu gol dintre laborator 
și studiile clinice necesită mult timp 
și multă finanțare. Iar legislația în 
Europa și în Statele Unite este foarte 
limitativă în a face studii clinice și 
sunt și mai puține companii interesate 
să cheltuiască, întrucât celula stem 
este considerată un medicament atât 
timp cât ea este ruptă din contextul ei 
tisular. Ceea ce se încearcă este să se 
formeze grupuri de lucru, atât în Statele 
Unite, cât și în Europa, în care să se 
demonstreze că totuși celula nu este un 
medicament și că ar trebui să aibă un 
alt regim decât acela de medicament, 
care este foarte greu să-l ajungi până 
în stadiul de terapie”, a explicat dr. 
Dana Jianu, copreședinte SIMCR.

„Întrebarea este ce fel de produs 
folosim. PRP este un termen generic cum 
ar fi cel pentru mașină, dar contează 
și ce fel de mașină este: mai mică sau 
mai mare, pentru că în funcție de acest 
lucru rezultatele sunt diferite. Deci 
ceea ce investigăm acum este calitatea 
PRP-ului, a numărului de plachete, PRP 
însemnând plasmă bogată în plachete, 
adică un concentrat al proteinelor 
plasmatice bogate în trombocite 
derivate din sângele integral, centrifugat 
pentru a elimina celulele roșii din 
sânge”, a explicat în cadrul congresului 
Marco Licardo, chirurg, director 
Departamentul de patologie osteo-
articulară, Spitalul Militar „Celio”, Roma.

La congres a participat și profesorul 
Adrian Streinu-Cercel, care a explicat 
direcția în care merg cercetările în 
domeniul bolilor infecțioase: „Noi nu 
încercăm să regenerăm cu celule stem, ci 
încercăm să distrugem o serie de celule 
în care se află virusul și, de asemenea, 
să-i blocăm intrarea în celulele vecine 
care sunt intacte. În acest scop, folosim 
niște anticorpi monoclonali care sunt 
îndreptați împotriva unei anumite căi de 
distrugere a celulelor, activăm această 
moleculă, ea își face treaba, distruge 
celule, din nucleul celulei respective se 
eliberează inclusiv genomul virusului și 
acest genom al virusului nu mai poate 
să pătrundă și în celelalte celule”.

Acad. Maya Simionescu a spus 
în cadrul congresului că, la nivel 
de laborator, cercetătorii români 
se mândresc cu faptul că găsesc 
mecanismele intime ale celulelor stem 
prin care își îndeplinesc funcția. „Cred 
că dacă vom înțelege foarte bine cum 
funcționează, atunci chiar le vom putea 
folosi mult mai bine ca medicament. 
Celula stem trebuie să treacă prin 
toate evaluările ca un medicament. 
Sperăm și noi să contribuim la 
folosirea propriilor noastre celule 
ca să ne formăm țesuturi. Astfel, în 
cazul problemelor de la genunchi să 
transformăm celula stem în condrocit  
sau, în cazul unui infarct de miocard, 
să o transformăm în cardiomiocit”, 
a mai explicat academicianul.

Și totuși, viitorul medicinei 
regenerative este ca dintr-o celulă 
proprie să se poată reface un organ 
sau un țesut propriu. Vezica urinară 
a fost produsă deja și este, de altfel, 
primul organ produs din propria 
celulă și implantat la un copil. 
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Congresul SIMCR, 
LA CEA DE-A DOUA EDIȚIE
ÎN PERIOADA 14-17 IUNIE, LA BUCUREȘTI, A AVUT LOC CEA DE-A DOUA EDIȚIE A CONGRESULUI SIMCR 
(SOCIETATEA INTERNAȚIONALĂ DE MEDICINĂ ȘI CHIRURGIE REGENERATIVĂ), „O PROVOCARE PENTRU SECOLUL 
21: MEDICINA REGENERATIVĂ – CERCETARE ȘI APLICAȚII CLINICE”. de Roxana Maticiuc
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Zilele Institutului Oncologic  
„Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“

de Valentina Grigore
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Sute de profesioniști din domeniile 
oncologiei, chirurgiei oncologice, 
radioterapiei și specialităților conexe 
și-au dat întâlnire la Zilele Medicale 
și Științifice ale Institutului Oncologic 
„Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” - 
ediția a treia. Evenimentul din acest 
an a avut o bună acoperire națională și 
internațională prin participarea unor 
personalități medicale din țară și invitați 
din Serbia (Belgrad), Turcia (Istanbul și 
Ankara), Germania (Düsseldorf și Essen). 
Tema din acest an, „Tratamentul actual 
al tumorilor solide”, a fost disecată pe 
parcursul celor trei zile într-o serie de 
sesiuni de informare și prezentare de 
lucrări pe subiecte legate de cancerul 
mamar, cancerul pulmonar, cancerele 
din sfera digestivă și ginecologică, 
îngrijirea paliativă și suportivă.

„Ne propunem să readucem 
Institutul Oncologic la nivelul de centru 
de referință în domeniul oncologiei 
medicale pentru tratamentul tumorilor 
solide și aplicarea tratamentelor 
inovatoare, având în vedere că 
majoritatea studiilor clinice s-au derulat 
în cadrul institutului și nu în sistemul 
privat. Conferința și-a atins scopul 
principal: actualizarea unor metode 
de investigare, tratament și prevenție 
pentru unele forme de cancer solid. 
Important a fost și faptul ca sesiunile 
au fost multidisciplinare, la acestea 
luând parte și având contribuții atât 
medici, cât și cercetători din Institut 
și din afara acestuia”, a declarat 
dr. Lidia-Anca Kajanto, managerul 
Institutului Oncologic București (IOB), 
la ceremonia de deschidere a Zilelor 
Medicale și Științifice ale Institutului. 

Concepte și metodologii 
terapeutice
În cadrul celei de-a treia ediții a Zilelor 
IOB, au fost actualizate conceptele 
și metodologiile terapeutice pentru 
mai multe forme de cancer cu 
incidență și mortalitate ridicate, atât 
pe plan mondial, cât și în România: 
cancer mamar, cancer pulmonar, 
cancer colo-rectal, cancere ale 
sferei ginecologice, cancer cap-gât, 

melanom. Actualizările au vizat toate 
formele de terapie utilizate în cancer: 
chirurgie, chimio- și radioterapie. 
Pornind de la importanța consultului 
interdisciplinar în Comisia Oncologică, 
pentru stabilirea conduitei terapeutice 
a pacientului cu cancer, sesiunile 
au inclus prezentări de chirurgie 
oncologică, oncologie medicală și 
radioterapie. Acest lucru a permis 
conturarea unor concluzii pertinente 
cu privire la schemele terapeutice 
actuale, punându-se accent pe punctele 
slabe, care ar necesita revizuirea.

În cadrul conferinței a fost 
organizat cursul precongres 
„Actualități în tratamentul cancerului 
de rect”, care a respectat principiul 
abordării pluridisciplinare în 
tratamentul de boli canceroase. 

Sute de participanți
La cea de-a treia ediție a Zilelor Medicale 
și Științifice ale Institutului Oncologic 
„Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, au 
participat aproximativ 300 de medici 
și cercetători din diferite specialități: 
ATI, ambulatoriu, anatomie patologică, 
biochimie şi radiobiologia cancerului, 
cancergeneză, cercetare, chirurgie, 
chirurgie generală, chirurgie plastică, 
chirurgie toracică, dermatologie, 
ginecologie, histopatologie, 
gastroenterologie, laborator de 
radioterapie, medicină de familie, 
medicină nucleară, neonatologie, 
obstetrică–ginecologie, oftalmologie, 
oncologie, pediatrie, psihologie, 
radiologie – imagistică medicală, 

radioterapie.  De asemenea, alți 200 
de asistenți din toată țara au participat 
la sesiunile manifestării științifice. 

Evenimentul s-a bucurat de 
participarea a numeroși specialiști 
recunoscuți pe plan internațional: dr. 
Sonia Fertsch (Germania), dr. Ozgur 
Ozyilkan (Turcia), dr. Murat Dokdok 
(Turcia), prof. dr. Inci Ayan (Turcia), 

prof. dr. Med. Dirk Schadendorf 
(Germania), dr. Fedja Djordjevic (Serbia). 

Cercetare științifică
Întrucât rezultatele cercetării științifice 
reprezintă „vârful de lance” al 
îmbunătățirii actualelor protocoale, 
conferința a acordat importanța 
cuvenită acestei activități, în programul 
manifestării fiind incluse prezentări 
și rezultate ale cercetării științifice 
de profil și ale conectării acesteia cu 
clinica, în special prin detalierea unor 
particularități molecular-genetice 
ale cancerului, și utilitatea acestor 
determinări ca factori de prevenție, 
diagnostic și orientare a tratamentului – 
realizarea tratamentului „individualizat” 
al bolii canceroase. Departamentul de 
cercetare al IOB are trei laboratoare 
principale și o biobază; în cadrul 
departamentului se realizează studii 
experimentale complexe. Domeniile de 
cercetare sunt diverse: cancerogeneza 
chimică, factori genetici în cancer 
(oncogene și gene supresoare), 
modificări structurale (secvențiere ADN, 
mutații, aducții ADN) și funcționale 
ale acizilor nucleici, expresie genică, 
efecte ale radiației ionizante, mecanisme 
de inducere și evoluție a cancerului, 
sisteme imune și enzimatice implicate 
în protecția organismului, oncologie 
comparată, identificare de factori 
de mediu implicați în protecția 
împotriva cancerului, studii pe tumori 
experimentale la animale. Multe 
dintre studiile Institutului sunt sau au 
fost incluse în Planurile de Cercetare 

Naționale din România: PN II, PN III, 
CEEX VIASAN, BIOTECH, NANOTECH, 
CERES etc. În ultimii șapte ani, Institutul 
a contribuit cu peste 50 de proiecte la 
planurile de cercetare naționale. De 
asemenea, a participat la proiecte de 
cooperare internațională, în special în 
domeniul trialurilor clinice. Institutul 
a fost partener în două proiecte FP7. 

ÎN CADRUL ZILELOR IOB, AU FOST ACTUALIZATE 
CONCEPTELE ȘI METODOLOGIILE TERAPEUTICE 

PENTRU MAI MULTE FORME DE CANCER CU 
INCIDENȚĂ ȘI MORTALITATE RIDICATE.
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GALA „Premiile  
de Excelență în  
Asistența Medicală“

„Profesiile asistent medical și moașă repre-
zintă verigi esențiale ale actului medical, 
iar noi, medicii, trebuie să recunoaștem 
că, fără asistentele și asistenții medicali, 
munca noastră ar fi zadarnică. Avem un 
potențial uman de excepție în acest dome-
niu, dar, din păcate, insuficient valorizat. 
Suntem datori să onorăm acest potențial 
și să acordăm toată prețuirea noastră celor 
care, zi de zi, prin muncă și sacrificii, cu 
modestie și discreție, au grijă de sănătatea 
noastră uneori cu prețul sănătății lor”, a 
declarat conf. dr. Diana Loreta Păun, con-
silier de stat, Departamentul de Sănătate 
Publică, Administrația Prezidențială.

Premiile acordate
Concursul a fost deschis participării 
asistenților medicali generaliști, moașelor 
si asistenților medicali, membri ai OAMG-
MAMR - Filiala Municipiului 
București, individual sau 
în echipă. Câștigătorii 
s-au remarcat în 
anul 2016 pentru 
abordarea superioară 
a situațiilor dificile, 
realizarea de acte 
deosebite în activitatea 
profesională, activități 

de cercetare și de creștere a calității vieții 
pacienților, activități de advocacy pentru 
pacient etc.
•  Determinare și implicare - Echipa me-

dicală din clinica Neurologie pediatrică 
a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alex. Obregia” 

•  Echipe de îngrijire  
Subsecțiuni: 
- O șansă la viață: Echipa medicală de 
transplant medular pediatric din Institu-
tul Clinic Fundeni 
- Profesioniști în îngrijiri de calitate:  
Echipa medicală a Centrului  
de Hemodializă a Spitalului Universitar 
de Urgență București 
Echipa medicală ATI II Spitalul Clinic  
„Sf. Ioan” 
- Mama și copilul: 
Echipa de moașe și asistenți medicali din 
cadrul Spitalului „Prof. Dr. Panait Sârbu” 
Echipa de moașe din sala de nașteri a Spi-
talului Universitar de Urgență București

•  Premiul pentru întreaga activitate: 
Anișoara Mihai (Spitalul „Sf. Ioan”), 

Elena Dobre (Spitalul „Panait 
Sârbu”), Claudia Vioreanu 
(Spitalul „Panait Sârbu”), 
Cristina Stroie (Spitalul 
„Prof. Dr. D. Gerota”), Doinița 
Bădescu (ASSMB - Liceul 
„D. Bolintineanu”), Nico-
leta Ion (Spitalul „Prof. Dr. 
D. Gerota”), Vasilica Chițoi 
(Institutul Clinic Fundeni), 

Elena Neagu (Spitalul „Sf. Ioan”), Aurica 
Ionescu (Spitalul „Sf. Ioan”), Elena Stoian 
(Spitalul „Bagdasar Arseni”), Viorica 
Olaru (Spitalul „M. S. Curie”), Constanța 
Chelu (Spitalul „Sf. Ioan”), Maria Grecea 
(Spitalul „Sf. Ioan”), Luminița Marghes-
cu (Spitalul „Constantin Angelescu”). 
Câștigătorii acestei secțiuni sunt membri 
ai filialei București, cu peste 35 de ani 
vechime în profesia de asistent medical 
generalist, moașă sau asistent medical.

•  Premiul pentru advocacy și implicare 
în problemele comunității - Echipa 
medicală de geriatrie și gerontologie a 
Spitalului Universitar de Urgență Elias - 
Clinica Otopeni

•  Premiul special al juriului - Echipa 
medicală de chirurgie cardiovasculară a 
Spitalului „M.S. Curie”. 

„Este greu de definit în cuvinte, de mă-
surat ce înseamnă un asistent medical bun. 
Nu poți evalua după nota de diplomă, cer-
tificări, evoluție în carieră. Este ceva ce poți 
simți. Este siguranța pe care o vezi în ochii 
unui om bolnav atunci când se apropie 
de el asistentul medical, este mulțumirea, 
este strângerea caldă și șovăitoare de 
mână a unui om care lasă în grija ta o ființă 
dragă. Un asistent medical bun calmează o 
viitoare mămică și o ajută să aducă pe lume 
copilul, liniștește o mamă speriată, un soț 
sau o soție îngrijorată pentru a-i permite 
să aibă grijă de pacient. Este persoana cu 
care pacientul se simte confortabil în cele 
mai inconfortabile situații, dureroase și 

CEA DE-A V-A EDIȚIE A GALEI „PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚA 
MEDICALĂ”, CARE A AVUT LOC PE DATA DE 7 IULIE, A PREMIAT ECHIPELE 
MEDICALE ȘI ASISTENTELE SAU MOAȘELE CARE ÎȘI PUN ZI DE ZI VIAȚA 
ȘI CUNOȘTINȚELE ÎN SLUJBA PACIENȚILOR. PESTE 500 DE ASISTENȚI 
MEDICALI ȘI MOAȘE AU PARTICIPAT LA GALA ORGANIZATĂ DE ORDINUL 
ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR 
MEDICALI DIN ROMÂNIA (OAMGMAMR) - FILIALA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI, CU MANAGEMENTUL LOGISTIC AL QUINN THE MEDICINE 
MEDIA. de Valentina Grigore
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jenante, de multe ori. Știe să facă omul din 
fața ei să se simtă cel mai important, chiar 
dacă mai are 59 de pacienți de îngrijit, fără 
să conteze ora ei de masă sau minutele ei 
de odihnă, de care sigur ar avea nevoie. Știe 
să controleze o situație neprevăzută, când 
toți cei din jur se pierd, știe să transmită 
urgența, nu haosul, știe să reexplice cele 
mai proaste vești pe care le poate auzi vre-
odată cineva, pentru că atunci când i le-a 
spus doctorul nu au avut sens. Știe cum 
să asculte povestea de viață a celui care se 
sfârșește încet. Îl va face să se simtă înțeles 
și îngrijit. Știe cum să mângâie o familie 
care a pierdut pe cineva drag. Asistente-
le medicale bune sunt cele care inspiră 
instinct și discernământ și în care au încre-
dere pacienții, familiile acestora, medicii și 
alți asistenți”, a declarat asist. med. gen. lic. 
Doina Carmen Mazilu, președinte OAMG-
MAMR - Filiala Municipiului București.  

ASIST. MED. GEN. LIC. Doina Carmen Mazilu CONF. DR. Diana Loreta Păun

Partenerii Galei au fost:   
KRKA, CZN Servicii Farmaceutice,  F.M. Medident și Tehnoplus Medical. 
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MEDICINĂ ÎN ARMONIA MUZICII

MAESTRU  
în orchestra sănătății
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Cum a apărut Orchestra Medicilor?
Tradiția muzicii în această castă 
medicală este foarte veche, iar medicina 
românească a avut tot felul de figuri 
complexe care excelau atât în medicină, 
cât și în muzică. În 1954, câțiva medici 
entuziaști de mare valoare profesională 
și muzicală, între care se distingea 
doctorul Ermil Nichifor de la Spitalul 
Colentina, au înființat această Orchestră 
a Medicilor care a intrat sub patronajul 
Filarmonicii „George Enescu”. Inițial, 
la pupitrul orchestrei nou-înființate 
era chiar un medic și muzician cu 
studii – dr. Bogdan Moroianu. După un 
timp, Orchestra a fost preluată de un 
dirijor profesionist – Mircea Cristescu, 
care a condus-o timp de aproape 10 
ani. Orchestra a fost primită de la 
bun început de public cu foarte multă 
căldură, percepută ca un fenomen, și asta 
i-a adus foarte multă simpatie, foarte 
multă susținere. Din Orchestră făceau 
parte medici muzicieni de excepție: dr. 
Emil Bitman, unchiul cântărețului Dan 
Bitman, care era concert-maestru în 
perioada studenției mele, dr. Dragomir 
la violoncel, farmacistul Grisaru la 
contrabas, Marita Țițeica și Dan Vasiliu 

la violă, dr. Dinu Perețianu la vioară, dr. 
Clemens la flaut, dr. Abraham la violă. 

Din 1966, bagheta a fost preluată 
de dr. Ermil Nichifor, ilustru clinician 
internist din școala de la Spitalul 
Colentina. De-a lungul anilor, Orchestra 
Medicilor a cântat cu consecvență 
pe scena Ateneului Român, în marile 
centre universitare din  țară, dar și pe 
importante scene internaționale, alături 
de Orchestra Europeană a Medicilor, 
printre ai cărei membri fondatori mă 
număr și eu. În fiecare an, pe scena 
Ateneului Român sunt concerte dedicate 
Zilei Mondiale a Sănătății, Crăciunului 
și Anului Nou, concerte prilejuite de 
congrese și simpozioane medicale, dar 
și numeroase concerte caritabile în 
beneficiul bolnavilor. 

Ce a fost mai întâi pentru tânărul 
Mircea Penescu: medicina sau muzica?

Eu am avut o formație și o atitudine 
foarte deschise față de tot ce înseamnă 
act de cultură. Când eram în liceu, 
făceam pianul la Școala de Muzică, vioara 
în particular, participam la olimpiadele 
pe țară de matematică și de literatură, 
făceam, cu alte cuvinte, de toate. M-am 
decis pentru Medicină doar la începutul 
clasei a 12-a, pe 15 septembrie 1969, iar 
anul următor eram deja student, și abia 
atunci m-am concentrat pe o direcție. 

Cu Medicina mi-am testat, ca să 
spun așa, preferințele pentru o anumită 

MÂINILE LOR SALVEAZĂ VIEȚILE ÎN SALA DE OPERAȚII, DAR VINDECĂ ȘI 
SUFLETUL PE SCENA ATENEULUI ROMÂN DE PESTE 63 DE ANI. URGENTIȘTI, 
CHIRURGI, ALERGOLOGI, NEFROLOGI, NEUROLOGI, MEDICI DE FAMILIE – 
TOȚI ÎMPĂRTĂȘESC ACEEAȘI PASIUNE: MUZICA. CU SUTE DE CONCERTE 
SUSȚINUTE PE SCENE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, ORCHESTRA 
MEDICILOR A FOST ȘI ESTE ÎN CONTINUARE UN FENOMEN. ÎȘI FAC 
MESERIA ZI DE ZI AȘA CUM INTERPRETEAZĂ OPERELE LUI BEETHOVEN, 
BRAHMS, WAGNER: CU PASIUNE, CU ELEGANȚĂ, CU DETERMINARE, CU 
PRICEPERE ȘI, MAI ALES, CU SUFLET. MUZICA ESTE CEVA „SINE QUA NON” 
PENTRU MEDICI, DUPĂ CUM MĂRTURISEȘTE CHIAR PROF. UNIV. DR. 
MIRCEA PENESCU, CONCERT- MAESTRUL ORCHESTREI MEDICILOR, MEDIC 
PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ ȘI NEFROLOGIE, SPITALUL „CAROL DAVILA”.  
de Valentina Grigore
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profesie la care am simțit și existența 
unei vocații. E greu să spui ca adolescent 
că ai vocație pentru Medicină. Medicina 
înseamnă capacitate de dăruire față de 
om, mai ales față de omul în suferință, 
și este destul de greu să simți lucrul ăsta 
și să-l poți reprezenta corect la vârsta 
aceea la care toate se învolburează și se 
învălmășesc. Dar am simțit că este ceva 
cu profil umanist nu în sensul științelor 
umanistice, ci ceva dedicat omului, iar 
eu aveam această senzație că sunt făcut 
ca să încerc să ajut și să dăruiesc. Și asta 
a contribuit fundamental la alegerea 
profesiei de medic. Iar muzica cu care 
deja am crescut, cu care m-am obișnuit 
din frageda copilărie este a doua mea 
natură, nici nu pot concepe viața fără 
muzică. Dacă muzica ar tăcea, ar mai 
tăcea și altele. Echilibrul meu în viața 

asta nu tocmai simplă este, cred eu, și 
faptul că tot timpul am în urechi un post 
de radio sau ascult un CD ori de câte ori 
lucrez sau citesc. 

Ce înseamnă, pentru un medic 
tânăr, Orchestra Medicilor?

La câteva zile de la începerea anului 
universitar 1970, eram deja membru al 
Orchestrei, la vioara a doua, la pupitru 
cu dr. Dinu Perețianu. Ulterior, am trecut 
la vioara întâi și am ajuns, după mulți 
ani, la primul pupitru, apoi am devenit 
concert- maestrul Orchestrei. 

Primii ani au fost efectiv de mare 
bucurie artistică, în care lăsam totul, 
chiar și cursurile de anatomie, care erau 
în aceeași zi în care aveam repetiții la 
Ateneu. Toată lumea venea la repetiții de 
plăcere, de bucurie, nimeni nu avea vreo 
constrângere, dar nici nu era stimulat în 
vreun fel. Reușeam să avem chiar și opt 
concerte pe scena Ateneului în fiecare 
an, cu un public extrem de numeros. 

Particularitatea acestei orchestre este 
că într-o perioadă de strict dirijism 
repertorial, în care se impuneau tot felul 
de piese contemporane cu tentă politică, 
noi cântam Bach, Mozart, Beethoven 
fără nicio restricție. Evident, orchestre 
de o asemenea formulă amplă nu puteau 
fi formate numai din medici și atunci 
colegii din Filarmonică veneau cu mare 
drag și ne ajutau la repetiții și concerte. 
Ba chiar se spunea, la un moment dat, că 
este Orchestra Medicilor și a pacienților 
lor. De fapt, corect ar fi fost Orchestra 
Medicilor și a prietenilor medicilor, care 
erau foarte mulți în perioada respectivă. 

Cu vreo 10 ani deja înainte de 
Revoluție, se crease tradiția concertelor 
de Crăciun, inspirate din tradiția 
concertelor de la Viena. Sala era 
întotdeauna neîncăpătoare, uneori nu 

mai erau locuri nici în picioare, între 
rânduri. Însă în acea înghesuială și 
frig, pentru că scoteam aburi pe scenă 
și fetele cântau cu mănuși cu degetele 
tăiate, erau oameni care mai schițau 
câteva mișcări de vals. Era o bucurie 
contrastantă cu tristețea generală. Cam 
asta aducea în viața culturală și muzicală 
a Bucureștilor Orchestra Medicilor. 

Ce s-a schimbat după Revoluție?
Publicul este la fel de interesat și de 

doritor. Marea noastră problemă nu 
este să umplem sala, ci să nu ajungem 
în condițiile în care afluxul să fie atât de 
mare încât să devină deranjant. Toată 
lumea este dispusă să privească cu 
simpatie și interes o orchestră formată 
din neprofesioniști care cântă ca niște 
profesioniști și care suplinesc cu un plus 
de pasiune și de dăruire timpul care le 
lipsește pentru a exersa.

Problema a fost că nu puteam 
recompensa cumva artiștii instrumentiști 

care ne ajutau din pură plăcere. După 
stingerea din viață a doctorului Nichifor, 
în 1997, am luat hotărârea să înființăm 
Fundația „Medicina și Muzica”, nume 
preluat de la titlul unei cărți scrise de 
dr. Ermil Nichifor și dr. Constantin 
Bocârnea, în anii '60. Constituiți într-o 
Fundație, am avut dobândit astfel 
și instrumentul prin care să facem 
contracte cu diverși colaboratori și 
să putem stimula într-un fel aceste 
participări. Asta este diferența între ce 
era înainte și ce este acum. 

Am observat că promovați foarte 
mult tinerii...

Scopul Fundației este, în primul 
rând, să perpetueze și să ducă la un 
nivel superior această splendidă tradiție 
a muzicii interpretate de către medici, 
a concertelor dedicate medicilor și 

pacienților și a meloterapiei, care 
este practic o pârghie terapeutică 
valabilă de pe vremea lui Hipocrat. În 
cadrul preocupărilor Fundației este 
și promovarea tinerilor. De-a lungul 
timpului, foarte mulți tineri au fost 
lansați de către Orchestra Medicilor. 
Chiar și actualul dirijor – Iosif Ion 
Prunner –, un mare pianist și un 
muzician extrem de complex, dirijor 
principal al Corului Filarmonicii, 
dirijor de orchestră simfonică, 
vicepreședintele și creatorul, practic, 
al Fundației Silvestri, a fost lansat în 
copilărie pe scena Ateneului, alături de 
orchestra noastră. Tot aici s-au format 
Șerban Nichifor, Mirel Iancovici – 
unul dintre cei mai buni violonceliști, 
Vladimir Mendelson, – fiul lui Alfred 
Mendelson, considerat cel mai mare 
violist al Europei, marea violonistă Silvia 
Marcovici, pianistul Cristian Beldi și 
mulți alții. 

„NU ÎMI IMAGINEZ UN DOCTOR BUN CARE SĂ FIE OPAC LA MESAJUL 
MUZICII. PENTRU CĂ DOCTORUL TREBUIE SĂ AIBĂ SUFLET. DACĂ NU ARE 

SUFLET, NU REUȘEȘTE SĂ FACĂ CEEA CE TREBUIE PENTRU BOLNAV.  
IAR BOLNAVII SIMT ASTA. DACĂ NU EXISTĂ O VIBRAȚIE, O SENSIBILITATE, 

O COMUNICARE... TOTUL E ZADARNIC.“
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NEOLIFE: 3 ani, 3 centre  
dedicate oncologiei
ACȚIONARII NEOLIFE INVESTESC ÎNTR-UN NOU CENTRU DE RADIOTERAPIE, LA IAȘI. ODATĂ CU ANIVERSAREA 
DE 3 ANI A NEOLIFE MEDICAL CENTER DIN BUCUREȘTI - CENTRU DEDICAT ONCOLOGIEI, DAR CUPRINZÂND, 
ÎN ACELAȘI TIMP, ȘI UN AMBULATORIU CU TOATE SPECIALITĂȚILE MEDICALE -, ACȚIONARII NEOLIFE AU 
ANUNȚAT DESCHIDEREA, PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2017, A NOULUI CENTRU DE RADIOTERAPIE ÎN CADRUL 
CLINICII NEOLIFE IAȘI. de Valentina Grigore

Politici  
de Sănătate | EVENIMENT
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Înființat în 2016, Neolife Iași furnizează 
în prezent servicii de imagistică (CT și 
RMN) și de medicină nucleară, fiind 
primul centru medical care a pus la 
dispoziția pacienților din regiunea 
Moldovei investigații de înaltă clasă de 
PET CT, facilitând astfel accesul acestora 
la un diagnostic superior în oncologie. În 
acest centru, în care lucrează specialiști 
români perfecționați în clinici din 
străinătate, sunt furnizate și investigații 
de scintigrafie. De asemenea, în premieră 
pentru Republica Moldova, acționarii 
Neolife au investit într-un centru de 
medicină nucleară, PET CT și Gamma 
camera din dorința de a ajuta medicii și 
pacienții de peste Prut într-o mai bună 
abordare a patologiei tumorale.

Servicii medicale adaptate 
nevoilor fiecărui pacient
50 de medici din 30 de specialități 
medicale și peste 100 de angajați au 
administrat, de-a lungul timpului, peste 
60.000 de fracții de radioterapie și au 
efectuat mai mult de 25.000 de analize. 
Activitatea Neolife se concretizează 
în cei 100.000 de pacienți consultați, 
investigați și tratați cu tehnologii de 
ultimă generație. Neolife Medical Center 
București este dotat cu două acceleratoare 
Varian extrem de competitive, cu un 
sistem de brahiterapie și cu unul de 
radiochirurgie, cu un departament 
solid de medicină nucleară (PET CT și 
Gamma camera) și de imagistică (RMN, 
CT, radiologie digitală, mamografie cu 
tomosinteză), cu o secție de endoscopie și 
cu o policlinică complet utilate.

Neolife Medical Center România 
este o companie membră a grupului 
Bozlu din Turcia, care deține, la 
nivel internațional, 18 companii și 10 
branduri, activând în domeniul sănătății 
și al serviciilor tehnologice. „Există o 
colaborare puternică între România și 
Turcia în domeniul sănătății, atât la nivel 
de autorități, cât mai ales la nivel de 
entități private. Neolife este una dintre 
cele mai bune investiții medicale turcești 
în România: în cadrul Neolife Medical 
Center, există echipamente de ultimă 
generație, know-how internațional și 

personal extrem de bine pregătit”, a 
declarat ambasadorul Republicii Turcia 
în România, E.S. Osman Koray Ertaș, 
prezent la spectacolul aniversar de 3 ani, 
care a avut loc la Ateneul Român.

Moment aniversar  
pe scena Ateneului Român
Evenimentul a fost marcat printr-un 
concert extraordinar al Orchestrei 
Medicilor „Ermil Nichifor”, sub bagheta 
dirijorului Iosif Ion Prunner. „Am 
participat cu mare bucurie pe scena 
Ateneului Român la sărbătoarea Neolife, 
am apreciat că au ales să marcheze această 
cifră rotundă printr-un eveniment muzical 
pe cea mai onorantă scenă pe care o are 
România - scena Ateneului Român - și, 
mai ales, prin promovarea unor tinere 
talente care, într-adevăr, s-au dovedit niște 
mici muzicieni de excepție supradotați 
și care au reușit un concert deosebit de 
frumos”, a declarat prof. univ. dr. Mircea 
Penescu, medic primar medicină internă 
şi nefrologie, șef secție Nefrologie II, 
Spitalul „Carol Davila”, concert-maestrul 
Orchestrei Medicilor și președinte al 
Fundației „Medicina și Muzica”. 

Alături de Orchestra Medicilor, pe 
scena Ateneului Român au performat 
tinerii Antonio Nicholas Piculeață (9 ani) 
la vioară, Constantin Borodin (23 de ani) 
la violoncel, Ruben Natan Ghidiceanu (10 
ani) și Ștefan Pretuleac (15 ani) - ambii, la 
pian, dar și actorii Ion Caramitru, Ilinca 
Tomoroveanu și Olivia Niță.

Promovarea tinerelor talente este un 
alt deziderat al companiei Bozlu Holding, 
al cărui președinte - dr. Şükrü Bozluolcay 
- este nu numai un antreprenor, dar și un 
medic pasionat de artă care încurajează, 
la rândul lui, în Turcia, artiștii tineri.

Lansare de carte: „Consilierea 
și terapia spirituală în bolile 
grave și terminale”
Evenimentul de aniversare a 3 ani Neolife 
Medical Center București a oferit ocazia 
celor aproximativ 800 de participanți 
(medici, pacienți, colaboratori Neolife etc.) 
să asiste la lansarea cărții „Consilierea 
și terapia spirituală în bolile grave și 
terminale”, autor Ileana Stănculeasa 
(Editura Medicală). Volumul se adresează 
medicilor, psihologilor, reprezentanților 
Bisericii, voluntarilor angajați în 
practicarea îngrijirilor paliative, dar și 
publicului larg. 

„Neolife a început analiza pieței  
în 2009. În 2012, a investit 

 într-un departament de medicină 
nucleară, într-un spital privat 

oncologic. Apoi, în 2014, a lansat cu 
succes Neolife Medical București, 
printr-o investiție de 12 milioane 

de euro, completată în 2016 de un 
nou accelerator liniar și de un RMN 

performant. În 2016, am lansat 
și Neolife Medical Center Iași, 

urmând ca, până la finalul anului 
2017, să tăiem panglica pentru 
departamentul Radioterapie.“

DR. CLAUDIU TRONCIU,  
GENERAL MANAGER NEOLIFE 

ROMÂNIA ȘI MOLDOVA, CU OCAZIA 
ANIVERSĂRII DE 3 ANI NEOLIFE 

MEDICAL CENTER DIN BUCUREȘTI

„Misiunea Neolife este de a asigura 
servicii medicale performante, 

integrate și adaptate nevoilor 
individuale ale pacientului, 

eficiență și promptitudine în 
recăpătarea celui mai valoros bun 

al fiecărui om – Sănătatea.“
DR. CRISTINA BERTEANU,  

DIRECTOR MEDICAL NEOLIFE
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Conferința Națională 
de Somnologie  
Pediatrică – ediția a 4-a

Cea de-a 4-a ediție a Conferinței 
Naționale de Somnologie Pediatrică 
cu participare internațională, care a 
avut loc în perioada 30 iunie – 1 iulie 
la București, a reunit 200 de medici 
din diferite specialități pediatrice și 
specialități dedicate vârstei adulte. 
Multidisciplinaritatea și continuumul 
vârstei pediatrice către vârsta adultă 
au reprezentat reperele esențiale ale 
manifestării. Devenită deja o tradiție 
în calendarul evenimentelor științifice 
pediatrice din România, conferința a 
fost organizată de Asociația pentru 
tulburările de somn la copii și 
adolescenți, sub egida Clubului 
Regal al Medicilor, cu sprijinul 
logistic al Quinn – the 
Medicine Media. 

Partenerii științifici 
– Societatea Română de 
Pediatrie, Societatea 
Română de Pneumologie 
și Secțiunea de 
Somnologie și Ventilația 
Non-Invazivă a SRP, 
Asociația Medicilor de 
Familie din București 
și Asociația Română 
de Psihiatria Copilului 
și Adolescentului 
și Profesii Asociate 
– au susținut calitatea 
evenimentului, subliniind 
în același timp necesitatea 
dezvoltării și în țara noastră 

a somnologiei pediatrice și a formării de 
specialiști în acest sens.

La deschiderea evenimentului, alături 
de dr. Mihaela Oros – președintele-
fondator al Asociației pentru Tulburările 
de Somn la Copii și Adolescenți – au 
participat: conf. dr. Dan Ulmeanu 
– președintele Clubului Regal al 
Medicilor, prof. dr. Ruxandra Ulmeanu 
– președintele Societății Române de 
Pneumologie și prof. dr. Florin Mihălțan 
– coordonatorul Programului Național al 
Competenței de Somnologie.

Cele mai recente recomandări 
naționale și internaționale
Lucrările conferinței au abordat aspecte 
diferite ale fiecărei specialități, reflectând 

o dată în plus complexitatea și 
unicitatea fiecărui pacient. În 

cadrul sesiunilor interactive, 
prezentările au adus în atenție 
cele mai recente recomandări 
naționale și internaționale, 

rezultate actuale și noutăți 
în terapia diferitelor 

afecțiuni. Astfel, 
speakeri veniți din 
centre universitare 
din toată țara, 
cu experiență 

în practica clinică, au vorbit despre 
diagnosticul genetic (dr. Vasilică Plăiașu), 
rutinele de somn (dr. Cristina Anghel), 
parasomnii (dr. Daniela Boișteanu) și 
despre apneea obstructivă în timpul 
somnului (dr. Doina Todea, dr. Sânziana 
Lovin, dr. Tamara Marcovici). Plecând 
de la zonele anatomoendoscopice de 
interes (dr. Răzvan Hainăroșie), au fost 
prezentate și opțiunile de diagnostic 
atât la copii, cât și la adulți – examenul 
fibroscopic nazo-faringo-laringian (dr. 
Sorina Dindere), bronhoscopia (prof. dr. 
Ruxandra Ulmeanu, dr. Corina Borcea), 
dar și subiecte mai rar abordate, cum ar 
fi siesta (prof. dr. Florin Mihălțan) sau 
sindromul Munchausen by proxy (dr. 
Daniela Păcurar). O atenție specială a 
fost dedicată patologiei neuromusculare 
cu implicații în patologia somnului, 
atât în ceea ce privește diagnosticul, 
cât și opțiunile terapeutice reunite 
în propunerea de abordare proactivă 
și implementarea unui standard de 
îngrijire și la noi în țară. A fost astfel 
subliniată importanța abordării 
multidisciplinare în somnologie (dr. 
Diana Epure), insuficiența respiratorie 
cronică (dr. Lavinia Davidescu), rolul 
polisomnografiei și ventilației non-
invazive (dr. Valeria Vlăsceanu), 

de Valentina Grigore

„Mulțumim tuturor participanților, partenerilor științifici 
și lectorilor care ne-au onorat prin prezența lor și prin 

calitatea deosebită a prezentărilor, mulțumim sponsorilor 
și tuturor colegilor implicați în organizare! Participarea 

interactivă, prezentările de înaltă ținută științifică, entuziasmul 
și interesul participanților confirmă calitatea acestui 

eveniment și pasul înainte făcut în dezvoltarea somnologiei 
pediatrice în România.“

DR. MIHAELA OROS

Politici  
de Sănătate | EVENIMENT
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investigațiile în stare de veghe și somn, 
dar și rolul terapiei de susținere a tusei 
și terapia BiPAP (dr. Mihaela Oros). 
Patologia neurologică frecvent intricată 
cu cea a somnului a fost detaliată și 
în prezentări ale sindromului hipoton 
(dr. Nina Butoianu), capcane de 
diagnostic (dr. Oana Tarta-Arsene). 
Numeroase cazuri clinice au subliniat 
diferitele aspecte legate de diagnosticul 
și tratamentul căilor respiratorii și 
malocluzie (dr. Marinela Bănică), 
encefalita Rasmussen (dr. Daniela 
Ștefănescu), capcane de diagnostic în 
sindromul de apnee în somn la copii 
(dr. George Lungu) și de sinuzitele în 
practica pediatrică (dr. Dan Gheorghe). 
În cadrul Conferinței, au fost prezentate 
și noutățile de tratament referitoare la 
metoda insuflației nazale (dr. Irvin Chira) 
și la tratamentul cu melatonină (dr. 
Magdalena Sandu).

Atașamentul copilului  
față de profesioniști
O noutate în perspectiva de abordare în 
ceea ce privește comunitatea adulților 
care îngrijesc copii a fost oferită de 
d-na Valentina Secară, prin prezentarea 
intitulată „Relația dintre tipul de 
atașament al copilului și profesioniștii ce 
intră în contact cu acesta”, iar impactul 
pe termen lung a fost detașat și în zona 
nutrițională, prin importanța proteinelor 
în dezvoltarea copiilor și programarea 
metabolică (dr. Mihaela Oros). Dr. 
Cristina Crintea a vorbit participanților 
despre misiunea și viziunea Clubului 
Regal al Medicilor.

Speakeri internaționali
A doua zi a conferinței a beneficiat de 
prezența speakerilor internaționali, 
personalități ale lumii medicale cu vastă 
experiență clinică și de cercetare, mai 

ales în domeniul somnologiei pediatrice. 
Prof. Reinhold Kerbl (Austria) a prezentat 
date din parcursul cercetărilor și 
campaniilor dedicate creșterii gradului 
de conștientizare asupra sindromului 
morții subite la sugari și recomandările 
actuale în acest sens. Prof. Stijn Verhulst 
(Belgia) a prezentat aspectele practice 
ale recomandărilor ghidului ERS 
asupra sindromului de apnee în somn 
de tip obstructiv la copii, iar prof. Alp 
Demireller a vorbit despre chirurgia 
ORL în apneea de somn și despre o nouă 
tehnică disponibilă în acest moment, ce 
constă în stimularea nervului hipoglos. 
Afectarea cardiacă în apneea de somn 
la copii, atât de importantă și cu impact 
pe termen lung, a fost prezentată de 
dr. Ioana Gheorghiu, iar în sesiunea 
practică din finalul conferinței a fost 
exemplificată funcționarea aparatului de 
susținere a tusei (cough assist). 
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Un oraș de dimensiunile 
Bucureștiului nu poate 
funcționa cu un singur 
centru de recoltare

  INTERVIU CU DR. CORINA POSEA, MEDIC PRIMAR HEMATOLOG,  
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE ÎN CADRUL CENTRULUI DE TRANSFUZII  
SANGUINE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CTSMB)

Politici  
de Sănătate | ŞTIINŢIFIC

Cum reușiți să faceți față cererii mari 
de sânge și de produse sangvine? 

CTSMB este centrul cu cea mai mare 
colectă din țară. Cu toate acestea, facem 
cu greu față solicitărilor de sânge și 
de componente sangvine din spitalele 
bucureștene. CTSMB are în momentul 
de față contracte de furnizare de sânge 
și componente sangvine cu 70 de spitale. 
Atunci când nu reușim să asigurăm din 
colecta locală necesarul transfuzional 
al pacienților, apelăm la centrele de 
transfuzie teritoriale, în special la cele 
din jurul Bucureștiului. De altfel, mulți 
dintre pacienții internați în spitalele 
bucureștene sunt din teritoriu, este 
vorba de cazurile grave, complicate 
sau complexe care nu pot fi tratate pe 
plan local, iar rudele, prietenii acestor 
pacienți au posibilitatea să doneze 

acolo unde au domiciliul. Solicitările 
de componente sangvine cresc de la un 
an la altul, ca urmare a intervențiilor 
chirurgicale complexe care se realizează 
în București, transplant de organe 
solide, transplant de celule stem 

hematopoietice și să nu uităm de marii 
consumatori tradiționali - chirurgie 
cardiovasculară, traumatologie, 
oncologie, neurochirurgie, obstetrică- 
ginecologie, gastroenterologie. Medicii 
prescriptori nu mai solicită sângele 
integral, ci componente sangvine 
care se obțin prin procesarea sângelui 
integral. Astfel, centrele de transfuzie 
produc o mare varietate de componente 
sangvine, cum ar fi concentratul 
eritrocitar, plasmă proaspătă 
congelată, concentratul trombocitar, 
crioprecipitatul, componente 
iradiate, fenotipate, componente 
deleucocitate sau sărăcite în leucocite, 
componente pediatrice etc. Cele mai 
mari dificultăți, în momentul de față, 
le întâlnim în asigurarea necesarului 
de concentrate trombocitare, indicate 
pentru susținerea pacienților din 
oncologie, hematologie, transplant. 

Sunt situații dificile, cum ar fi 
pacienții cu grupe sau fenotipuri rare sau 
pacienții politransfuzați și imunizați, 
pentru care cu greu găsim unități de 
sânge compatibile. În transfuzie, în 
momentul de față, în selecția sângelui 
se ține cont nu numai de grupa 
sangvină în sistemul ABO și Rh(D), 
ci și de alte antigene care alcătuiesc 
fenotipul eritrocitar. Dacă un pacient 
are un fenotip rar, care nu se găsește în 
rezerva locală de sânge, atunci apelăm 
la centrele de transfuzie teritoriale. 

DEȘI BUCUREȘTIUL ARE CEA MAI MARE COLECTĂ DIN ȚARĂ, SUNT MULTE 
SITUAȚII ÎN CARE CENTRUL DE TRANSFUZII ARE DIFICULTĂȚI ÎN A FACE FAȚĂ 
CERERII CRESCUTE DE SÂNGE ȘI DE COMPONENTE SANGVINE. DR. CORINA 
POSEA, MEDIC PRIMAR HEMATOLOG, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE 
ÎN CADRUL CENTRULUI DE TRANSFUZII SANGUINE AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI (CTSMB), NE-A EXPLICAT CARE SUNT SOLUȚIILE GĂSITE 
PENTRU ACOPERIREA SOLICITĂRILOR ȘI CUM S-AR PUTEA ÎMBUNĂTĂȚI 
ACTIVITATEA TRANSFUZIONALĂ ÎN CAPITALĂ. de Valentina Grigore
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Cum se stabilesc prioritățile 
când aveți cerere masivă de la 
mai multe instituții medicale?

Prioritatea în cazul sângelui se 
stabilește la nivelul spitalului, în unitatea 
de transfuzie. Întâietate au urgențele 
medico-chirurgicale, spitalele trebuie 
să-și gestioneze stocurile astfel încât 
să le asigure în primul rând pe acestea. 
Intervențiile elective se programează 
în funcție de momentul în care există 
cantitatea de componente sangvine 
solicitată de către medicul prescriptor, 
pentru intervenția respectivă. Atunci 
când nu putem asigura necesarul 
transfuzional pentru spitale, în ceea ce 
privește un anumit tip de component 
sangvin sau un grup/fenotip rar, apelăm 
la centrele de transfuzie teritoriale.

Cum poate fi îmbunătățită activitatea 
transfuzională la nivelul Capitalei?

Pentru asigurarea autosuficienței, 
trebuie să crească numărul donatorilor, 
dar și accesibilitatea acestora la donare. 
Astfel, pe lângă colecta care se face în 
CTSMB, sunt organizate, zilnic, echipe 
mobile care se deplasează în diferite 
instituții pentru a recolta sânge. Principiul 
este simplu: trebuie să te duci tu către 
donatori și să nu aștepți să vină ei la tine. 
Un oraș de dimensiunile Bucureștiului 
nu poate funcționa cu un singur centru 
de recoltare, întrucât distanțele mari, 
în actualele condiții de trafic, împiedică 
donatorul să se prezinte la donare 
în timpul programului de lucru. 

Înainte de anul 2005, existau multe 
puncte fixe de recoltare în București, 
organizate pe lângă spitalele mari 
sau policlinici, care s-au desființat 
din cauza lipsei de personal și 
a dotării necorespunzătoare. În 
ultimii doi ani, au fost redeschise 
punctele fixe de recoltare de la SUUB, 
Spitalul Clinic Fundeni și SCUB.

Activitatea mai poate fi îmbunătățită 
prin folosirea rațională a componentelor 
sangvine la nivelul spitalului. Medicul 
prescriptor trebuie, în urma evaluării, să 
identifice toate alternativele terapeutice 
pentru echilibrarea hematologică a pa-
cientului, și ulterior să recurgă la trans-
fuzie, în conformitate cu recomandările 
ghidurilor. Există concepte moderne 
care se aplică și la noi în tot mai multe 
spitale, cum ar fi „gestionarea sângelui 
pacientului”, care se bazează, atunci 
când este posibil, pe autotransfuzie, 

investigații paraclinice, agenți farmaco-
logici pentru compensarea anemiei și 
a tulburărilor de coagulare. Scopul este 
acela de a reduce consumul inadecvat 
de componente sangvine și, totodată, 
reacțiile adverse pe care pacientul le poate 
dezvolta la componentele sangvine. 

Cum va îmbunătăți activitatea 
transfuzională organizarea celor  
patru puncte de testare a sângelui, 
 la București, Timișoara, Iași și Cluj?

Transfuzia sangvină trebuie să se 
bazeze pe principii/criterii de cost - 
eficiență și de asigurare a unui nivel 
echivalent de calitate pentru toate 
componentele sangvine obținute în 

centrele de transfuzie. În momentul 
de față, în fiecare județ există câte un 
centru de transfuzie, responsabil cu 
activitățile de colectă, procesare, testare, 
conservare, distribuție, transport de 
sânge și componente sangvine. 

Condițiile epidemiologice din 
România impun, pentru creșterea 
siguranței transfuzionale, introducerea 
unei noi metode de testare a virusurilor 
transmisibile prin transfuzie, mult mai 

sensibilă, și anume biologia moleculară 
(NAT – nucleic acid testing). Tehnologia 
este costisitoare și nu poate funcționa 
în fiecare centru de transfuzie, acesta 
fiind unul dintre motivele pentru care 
activitatea de testare trebuie concentrată 
în „platforme de testare”. Tehnologia 
NAT are avantajul că depistează mult 
mai repede, în comparație cu testele 
serologice, prezența virusurilor în sângele 
donatorilor și scade riscul rezidual de a 
transmite prin componentele sangvine 
aceste maladii. În majoritatea țărilor, 
activitățile de testare și procesare au 
fost concentrate în câteva centre.

Activitatea transfuzională se va 
îmbunătăți prin reorganizarea sistemului 
național de transfuzie, în condițiile 
unei evaluări și gestionări corecte. 
Reorganizarea presupune, însă, și o 
retehnologizare a sistemului național de 
transfuzie, bine-venită dacă ne gândim 
că există echipamente pentru recoltarea, 
procesarea și testarea sângelui din anii '90. 

Cum pot fi depășite dificultățile în 
asigurarea necesarului transfuzional?

Dificultățile apar în asigurarea 
anumitor componente sangvine, a 
sângelui pentru anumite grupe rare sau în 
perioada vacanțelor. Pentru a depăși aceste 
neajunsuri, promovarea donării de sânge 
trebuie făcută în alt mod. Trebuie să existe 
un program național, coerent, susținut, 
finanțat adecvat, cu experți în comunicare, 
să se identifice populațiile-țintă pentru 
recrutarea de noi donatori și posibilitatea 
de a-i face pe donatorii ocazionali să 
revină la donare. Trebuie să se meargă în 
instituții de învățământ, tinerii trebuie să 
înțeleagă importanța donării de sânge.

În aceste acțiuni trebuie să se 
implice toate instituțiile statului, 
donarea de sânge ar trebui să devină 
o cauză națională. Donatorul de sânge 
trebuie să cunoască faptul că are o 
mare responsabilitate față de primitor 
și aceasta înseamnă un comportament 
adecvat și un stil de viață sănătos. 

Ce s-ar putea face pentru a crește 
numărul de donatori de sânge?

Organizare și finanțare adecvate, 
personal în număr suficient, campanii 
de informare, conștientizare și de 
promovare a donării de sânge. România 
trebuie să depășească prin măsurile 
adecvate poziția din coada clasamentului 
european pe care o ocupă, în momentul 
de față, în privința donării de sânge. 

„DACĂ RAPORTĂM 
NUMĂRUL 

DONATORILOR LA 
POPULAȚIA ELIGIBILĂ 

PENTRU DONARE (18-
65 ANI), PROCENTUL 

DONATORILOR ÎN 
BUCUREȘTI ESTE 

DE 4,6%, VALOAREA 
FIIND DE DOUĂ ORI 

MAI MARE FAȚĂ 
DE PROCENTUL PE 
ȚARĂ (1,9%), CEEA 
CE ÎNSEAMNĂ CĂ 

BUCUREȘTENII 
RĂSPUND APELURILOR 

REPETATE FĂCUTE  
DE CTSMB.“
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CONCENTRAREA TESTĂRII 
SÂNGELUI RECOLTAT în 
patru centre specializate, 
prioritară pentru România

  INTERVIU CU DR. LUMINIȚA RUSEN, DIRECTORUL INSTITUTULUI  
NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ

Care sunt cele mai mari probleme 
cu care se confruntă Centrele de 
Transfuzii din ţară? 
Transfuzia este un domeniu complex care 
interferează cu majoritatea specialităţilor 
medicale şi chirurgicale. Nevoia de sânge 
şi de produse componente este în conti-
nuă creştere, fiind direct proporţională cu 
introducerea de noi intervenţii şi proce-
duri medico-chirurgicale. Organizarea 
centrelor de transfuzie în reţea permite 
ca orice criză de sânge apărută undeva să 
poată fi compensată prin activitatea celor-
lalte centre. Cu toate acestea, deși se ivesc 
mereu probleme, reuşim să le depăşim. O 
problemă stringentă cu care se confruntă 

toate centrele de transfuzie este legată 
de deficitul mare de personal. În ultimii 
ani, din cauza politicii de resurse umane, 
întreaga reţea de transfuzie a mai rămas 
cu doar o treime din posturi. 

Priorităţile mele privesc luarea unor 
măsuri care să ducă, pe de o parte, la 
creşterea colectei de sânge şi, pe de altă 
parte, la creşterea numărului de donatori 
la nivel naţional. Un obiectiv important 
este fidelizarea donatorilor. Un deziderat 
greu de realizat este o clădire nouă la 
standarde europene, care să adăposteas-
că Centrul de Transfuzie Bucureşti şi 
Institutul Naţional de Hematologie. 

Cum aţi îmbunătăţi activitatea 
transfuzională din România?

Îmbunătăţirea activităţii Centrelor de 
Transfuzii şi a Institutului de Hematolo-
gie Transfuzională este dependentă de 
reorganizarea sistemului de transfuzie. 

UN PROGRAM NAȚIONAL DE 
ÎNCURAJARE A DONĂRII DE 
SÂNGE, REORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII TRANSFUZIONALE 
PE TERITORIUL ROMÂNIEI, 
INCLUSIV PRIN CONCENTRAREA 
TESTĂRII SÂNGELUI RECOLTAT 
ÎN PATRU CENTRE DIN ȚARĂ, 
CREȘTEREA COLECTEI MOBILE, 
DAR ȘI ELIMINAREA DEFICITULUI 
DE PERSONAL DIN CENTRELE DE 
TRANSFUZII SUNT DOAR CÂTEVA 
DINTRE PRIORITĂȚILE NOULUI 
DIRECTOR AL INSTITUTULUI 
NAȚIONAL DE HEMATOLOGIE 
TRANSFUZIONALĂ,  
DR. LUMINIȚA RUSEN.  
de Valentina Grigore
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de Sănătate | ŞTIINŢIFIC



În primul rând, sunt necesare unele mo-
dificări legislative şi corelaţii între actele 
normative în vigoare. Reorganizarea 
sistemului transfuzional este o problemă 
de voinţă a autorităţii competente şi de 
înţelegere a participanţilor la proces. Nu 
este nevoie să reinventăm roata, ci doar 
să adaptăm cerinţelor locale modele 
aplicate în alte ţări din UE care să ducă 
la eficientizare. În funcţie de mărimea 
ţării, centrele de recoltare a sângelui 
sunt numeroase (zeci, sute), create cu 
scopul de a fi cât mai accesibile donato-
rului, în timp ce centrele specializate în 
testarea sângelui recoltat sunt puţine (de 
exemplu, în Franţa sunt patru centre de 
testare, în Olanda, unul şi în UK, două). 
O astfel de organizare cu concentrarea 
testării în patru centre specializate este 
prioritară pentru România. Avantajele 
sunt multiple: mare parte din personalul 
deja puţin poate fi reorientat spre donare 
sau procesare, prin automatizarea testării 
se poate face economie de reactivi, se va 
permite introducerea testării virale prin 
biologie moleculară şi, cel mai impor-
tant, se va obține creşterea numărului de 
produse obţinute, în special trombocite.

Altă linie prioritară este creşterea 
colectei mobile. Trebuie crescut numărul 
acţiunilor de promovare a donării în rân-
dul populaţiei, în special în mediul rural, 
cu implicarea autorităţilor locale, dar şi 
a medicilor de familie, cadre didactice şi 
biserică. Acţiunile susţinute şi bine orga-
nizate în micile oraşe trebuie corelate cu 
acţiunile de colectă mobilă ale CTS-urilor. 
Principiul de bază al colectei de sânge ţine 
cont de cerinţele donatorului şi echipa 
trebuie să fie cât mai aproape de domici-
liul sau de locul de muncă al acestuia. 

Apar foarte multe anunţuri în media 
şi online prin care se solicită sânge în 
cazuri punctuale. Putem vorbi de o 
criză de sânge? 

Este mult spus o criză de sânge. 
Sistemul transfuzional din România este 
supus unor permanente provocări prin 
dezvoltarea chirurgiei, creşterea donării 
de organe şi ţesuturi, introducerea unor 
noi scheme terapeutice în oncologie şi 
hematologie care trebuie susţinute trans-
fuzional sau noi manevre practicate în 
ginecologie, ca transfuzia intrauterină. 
Transplantul hepatic a salvat numeroase 
vieţi, dar, în acelaşi timp, este şi mare 
consumator de sânge. Este o intervenţie 
chirurgicală laborioasă, care necesită 

transfuzie cu eritrocite, plasmă şi, mai 
ales, trombocite. Această patologie se 
adaugă la deja cunoscutele chirurgii 
cardiovasculare, hematologice sau 
ortopedice. Un alt mare consumator de 
sânge este  oncologia, unde, pe perioada 
curelor de citostatice lunare, susţinerea 
hematologică este obligatorie. Acciden-
tele rutiere sunt şi ele tot mai frecvente 
şi sunt însoţite adeseori de hemoragie 
masivă. Spitalele private nu mai sunt o 
raritate în peisajul actual şi abordează 
o patologie complexă, consumatoare de 
sânge. Adeseori, solicitările mari sunt 
simultane pentru un anumit produs 
sangvin. Această criză de sânge depinde 
de perioda din an – numărul de donatori 
este mai scăzut vara, când mulţi sunt 
plecaţi în concediu, sau iarna, când sunt 
temperaturi scăzute sau zăpadă.

Toate acestea pot duce la un moment 
dat la apariţia unor anunţuri în media 
sau on-line pentru o anumită grupă de 
sânge, adeseori una rară sau cu Rh ne-
gativ, sau pentru o anumită componentă 
sangvină – mai frecvent trombocite, care 
au o durată mică de viaţă. Întotdeauna, 
urgenţele au prioritate şi sunt acoperite, 
iar operaţiile corectoare programate pot 
fi amânate una-două zile. Promovarea 
donării de sânge se poate face cu succes 
în rândul aparţinătorilor bolnavilor 
internaţi. Gândiţi-vă câți bolnavi şi 
câţi aparţinători sunt zilnic în spitalele 
care au 500-1.000 de paturi? Din aceste 
considerente, medicii curanţi din spitale 
recomandă membrilor familiei să doneze 
sânge. Familia transmite informaţia într-
o manieră emoţională – atunci când vezi 

anunţul, citeşti cazul, nu este greu să em-
patizezi cu cel care este în suferinţă, mai 
ales dacă este un copil, şi, impresionat 
fiind, mergi şi donezi. Există oameni pe 
care îi mobilizează mai uşor un exemplu, 
o poveste, o fotografie, ei sunt donatorii 
ocazionali. Pentru ei este nevoie de un 
impuls pe on-line care să le reamintească 
să revină şi să doneze. Un alt exemplu 
a fost mobilizarea donatorilor pentru 
răniţii din incendiul de la Colectiv. Nu 
am văzut niciodată atâta determinare, 
răbdare să aştepte la cozile imense pen-
tru donare, mai ales la tineri. Din păcate, 
unii nu s-au mai întors să doneze sânge, 
după trei luni. 

Cum ar putea fi încurajată donarea 
de sânge? 

Doar prin acţiuni repetitive şi printr-
o bună comunicare între personalul 
centrelor de transfuzie şi donatori. La 
nivel naţional, se derulează trei campa-
nii de promovare a donării şi, în ultimul 
timp, s-au încheiat protocoale cu diferite 
societăţi comerciale pentru promovarea 
donării în rândul clienţilor şi al persona-
lului acestora. Pe plan local, şi centrele 
de transfuzie realizează campanii de 
promovare în media locală, unele chiar 
au creat o tradiţie.

Consider că implicarea autorităţi-
lor din localităţile cu peste 10.000 de 
locuitori ar putea mobiliza donatorii de 
sânge. Dacă ne gândim la faptul că în 
numeroase localităţi din ţară în fiecare zi 
se organizează târguri în care oamenii se 
întâlnesc, putem vedea potenţialii dona-
tori. Este evident că şi centrele de trans-
fuzie trebuie să aibă disponibilitatea de 
a ajunge acolo cu o colectă mobilă. De 
asemenea, trebuie realizat un program 
naţional de promovare a donării de sânge 
și avem în vedere acest aspect.

Substitutul de sânge (sângele 
artificial) ar putea rezolva problema 
lipsei de donatori? 

În prezent, încă nu putem vorbi de un 
substitut sintetic al sângelui uman, deşi 
s-au făcut numeroase încercări pe plan 
naţional şi internaţional, dar niciunul nu 
a fost autorizat pentru punere pe piaţă. 
Dacă acum am avea nevoie de o trans-
fuzie la un pacient, nu putem folosi acel 
produs care nu a fost testat pe oameni. 
Nu trebuie uitat că sângele conţine şi 
celule vii care sunt imposibil de reprodus 
în laborator, aşa că tot sângele uman va fi 
prioritar într-o transfuzie. 

„REORGANIZAREA 
SISTEMULUI 

TRANSFUZIONAL 
ESTE O PROBLEMĂ 

DE VOINȚĂ A 
AUTORITĂȚII 

COMPETENTE ŞI  
DE ÎNȚELEGERE  

A PARTICIPANȚILOR 
LA PROCES.“
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Deși, de cele mai multe ori, auzim de 
securitate cibernetică și de hackeri în 
contextul spargerilor din sistemul bancar, 
astfel de aspecte se regăsesc, destul de des 
în ultimii ani, și în industria de sănătate. 
Experiența ultimilor ani a demonstrat că 
hackerii pot face orice: de la manipularea 
dispozitivelor medicale, cu consecințe 
fatale pentru pacienți, până la furtul 
dosarelor medicale electronice. Un dosar 
medical poate valora uneori de 10 ori 
mai mult decât un card de credit, susține 
Menny Barzilay, CEO al companiei 42 de 
consultanță în securitate cibernetică și 
șeful Laboratorului de Cercetare Ciberne-
tică al Universității din Tel Aviv. 

Au existat incidente de securitate 
cibernetică în Sănătate? 

Din 2008, la fiecare doi ani auzim cum 
un nou dispozitiv medical este atacat 
de hackeri. În 2008, a fost un stimulator 
cardiac, 2011 a fost anul pompelor de 
insulină, iar de atunci întâlnim din ce în 
ce mai multe astfel de cazuri. În 2015, FDA 
a publicat un mesaj foarte interesant prin 

Hackerii 
din Sănătate

care recomanda oamenilor și compani-
ilor din toată lumea să nu mai foloseas-
că dispozitivele de inserție a fluidelor 
produse de o anumită companie. Ceea ce 
s-ar putea întâmpla este ca un hacker să 
manipuleze dispozitivele și să schimbe 
informațiile, putând să ucidă, astfel, pe 
cineva. Autoritățile americane recunosc 
că hackerii reprezintă amenințări reale la 
adresa vieții umane. 

Cât de serioasă este această 
amenințare?

Nu este prima oară când vedem cum 
un incident de securitate cibernetică 
omoară oameni. Indirect, acest lucru deja 
s-a întâmplat de mai multe ori. Să luăm 
Ashley Madison, un website care te ajută 
să-ți găsești un partener cu care să-ți înșeli 
soțul/iubitul – un fel de Facebook pentru 
infideli. Toate informațiile de pe acest site 
au fost furate și publicate pe internet – nu-
mele infidelilor au fost făcute publice. Știm 
că oameni s-au sinucis din cauza acelor 
informații. Știm că oameni s-au sinucis din 
cauza pozelor nud în care apăreau.

Atacarea device-urilor medicale îți per-
mite să omori oamenii direct. Acest lucru 
cu siguranță s-ar putea întâmpla în viitorul 
apropiat. În primul rând, pentru că indus-
tria de sănătate este una foarte inovativă și 

   INTERVIU CU MENNY BARZILAY,  CEO AL COMPANIEI  
42 DE CONSULTANȚĂ ÎN SECURITATE CIBERNETICĂ

de Valentina Grigore

din ce în ce mai multe persoane, inclusiv 
sănătoase, încep să folosească dispozitive 
medicale. Iar acele dispozitive sunt menite 
să fie folosite prin sisteme de operare 
comune, prin platforme obișnuite. Asta 
înseamnă că un singur virus poate ataca 
multe dispozitive diferite și că pot fi atacate 
multe persoane care nu sunt neapărat bol-
nave. În prezent, știm că avem dispozitive 
de susținere a vieții, precum stimulatoarele 
cardiace și pompele de insulină – ambele 
pentru persoanele bolnave – și știm că 
acestea sunt principalele dispozitive care 
au fost atacate, deoarece sunt dispoziti-
vele folosite de cele mai multe persoane. 
Ambele tipuri de dispozitive au fost atacate 
prin rețele wireless, ceea ce înseamnă că nu 
trebuie să te atingă ca să îți facă rău. 

Ce avantaj ar putea obține hackerii 
din furtul dosarelor medicale, de 
exemplu?

Mediul sănătății este unul dintre cele 
mai atacate, la nivel mondial. Și este 
foarte interesant să vezi că există referințe 
asupra sănătății în Darknet – acel loc al 
internetului în care poți cumpăra și vinde 
orice – carduri de credit, identități. Un 
dosar medical electronic de pe Darknet 
valorează uneori de 10 ori mai mult decât 
un card de credit. 

UN DOSAR MEDICAL — DE 10 ORI MAI 
VALOROS DECÂT UN CARD DE CREDIT
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Cu un dosar de sănătate furat, hackerii 
pot cumpăra medicamente pe care nu ar 
putea să le achiziționeze altfel sau comit 
fraude în asigurări. Aceste două aspec-
te reprezintă probleme foarte mari în 
Statele Unite ale Americii, la ora actuală. 
Dacă vorbim, de exemplu, de o problemă 
stomatologică și mergem la un doctor nou 
cu un act de identitate fals, el va verifica 
dacă sunt asigurat, va vedea că persoana 
al cărui nume îl folosesc este asigurată, 
nu vede o fotografie a acesteia și mă va 
trata pe mine, dar îl va taxa pe titularul 
dosarului medical. 

De ce dosarele de sănătate valorează 
mai mult decât cardurile de credit? 

Cu un card de credit furat, poți cumpăra 
medicamentele de care ai nevoie, poți plăti 
tratamentele necesare, poți face orice. 
Principalele diferențe dintre un card de 
credit și un dosar medical sunt următoa-
rele: în primul rând, este foarte simplu să 
anulezi un card de credit și foarte greu sau 
imposibil să anulezi un dosar de sănătate. 
Un card de credit mai este valabil eventual 
două ore după ce ai descoperit că nu îl mai 
ai sau că a fost furat, în timp ce în privința 
dosarului medical nu poți face nimic. În al 

doilea rând, dacă am un grup de carduri de 
credit care a fost furat, este foare simplu să 
descoperi de la care companie au fost fura-
te. În dosarele de sănătate este foarte greu 
să faci acest lucru – nu există o companie 
care centralizează aceste dosare. În plus, 
nivelul de maturitate al spitalelor, al com-
paniilor din sănătate este foarte scăzut, 
comparativ cu sectorul financiar. 

Ce ar trebui să facem pentru a 
preveni aceste atacuri?

Nu ne permitem să nu implementăm 
metode de securitate. Companiile trebuie 
să înțeleagă că este responsabilitatea lor să 
securizeze aceste dispozitive. Soluția nu 
este numai să creăm noi dispozitive mai 
sigure. Nu vom fi capabili să creăm dispo-
zitive 100% sigure. Hackerii sunt foarte 
inovativi și încearcă luni întregi să găsească 
o modalitate de a ataca aceste sisteme. 
În lumea clasică a securității ciberneti-
ce, vorbim de patru etape în a face față 
incidentelor. Avem prevenția – încercăm să 
prevenim o mare parte din aceste atacuri, 
detecția (încercăm să detectăm toate acele 
incidente care nu au putut fi prevenite), 
răspunsul (în momentul în care detectăm 
că s-a întâmplat ceva, venim cu răspunsul) 
și recuperarea. Există și o a cincea etapă – 
administrație. În cazul dosarelor medi-
cale, nu există răspuns și recuperare. Iar 
detectare, cu atât mai puțin. Prevenția este 
singurul lucru pe care îl putem face. 

Ce s-ar întâmpla dacă am avea un sti-
mulator cardiac sau o pompă de insulină 
și cineva te-ar suna să îți spună: fie îmi 
plătești 2.000 de dolari în următoarele 
20 de minute, fie mori: îți voi manipula 
pompa de insulină și te voi ucide. Pare 
science fiction, dar nu este. Există softuri 
care codează toate fișierele din calculato-
rul tău și care îți vor solicita bani să poți 
deschide acele fișiere. Un alt lucru pe care 
îl vedem în lumea IT este deturnarea de 
active – un virus care va prelua controlul 
asupra mașinii tale, asupra dispozitivelor 
inteligente din casa ta și îți va cere bani 
pentru a le elibera. Nu știu dacă acest 
lucru se va întâmpla în cazul dispozitive-
lor medicale, însă, în prezent, un hacker 
nu are nevoie de un virus care să facă asta. 
Tot ce are nevoie este să fure o bază de 
date de la spital, să găsească toate persoa-
nele care au un stimulator cardiac sau o 
pompă de insulină și să le sune pentru a le 
cere bani ca să nu le omoare. 

Ca pacient, cum pot ști dacă 
dispozitivul medical pe care îl folosesc 
este protejat contra atacurilor?

Nu poți, dar ce aș sugera să faceți cu 
telefoanele, calculatoarele, mașinile, 
cu tot ce dețineți: folosiți ceva creat de 
o companie mare, un produs pe care îl 
folosește multă lume. Cu cât este utilizat 
de mai multă lume, cu atât sunt mai mari 
șansele de a descoperi dacă se întâmplă 
ceva rău. 

CUM VA EVOLUA  
INDUSTRIA DE SĂNĂTATE?

Vorbim de trei stadii de evoluție: 

1. Dispozitive care depistează când ceva 
nu merge bine – sunt cele obișnuite; 
2. Dispozitive care reglează automat o 
problemă (vom vedea tot mai multe, în 
anii ce vor veni) – de exemplu, ai un cip 
în organism care detectează că urmează 
o durere de cap și previne sau reglează 
problema;
3. Dispozitive medicale care vor înlocui 
părțile din organism care nu funcționează 
foarte bine – vor determina multe 
persoane să apeleze la ele. Însă aceste 
dispozitive medicale sunt mai sofisticate, 
mai inteligente, mai conectate, ceea 
ce înseamnă că vor apărea numeroase 
modalități noi de a le ataca.
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Este un lucru bine cunoscut că în Uniunea Europeană (UE) 
s-a manifestat, în ultimii ani, o creștere alarmantă a numă-
rului de medicamente detectate ca fiind falsificate în ceea 
ce privește identitatea, istoricul sau sursa acestora, ceea ce a 
reprezentat (și reprezintă în continuare) o  amenințare pen-
tru sănătatea publică. Medicamentele falsificate pot conține 
ingrediente, inclusiv substanțe active de calitate inferioară în 
raport cu standardele europene sau într-o concentrație neco-
respunzătoare,  sau pot chiar să lipsească din compoziție.

Experiențele anterioare au indicat faptul că astfel de 
medicamente falsificate nu ajungeau la pacienți numai 
prin mijloace ilegale, ci și prin intermediul lanțului de 
aprovizionare legal, autorizat de autoritățile naționale 
competente. Acest fapt reprezintă o amenințare continuă 
pentru sănătatea oamenilor și poate conduce la o neîncre-
dere a pacienților inclusiv în lanțul legal de aprovizionare. 
Drept urmare, Comisia Europeană, Agenția Europeană a 
Medicamentului (EMA) și autoritățile naționale compe-
tente (ANC) din statele membre (SM) ale UE au adoptat 
măsuri menite să asigure protejarea pacienților împo-
triva acestui flagel care se manifestă la nivel național și 
european, dar și, în egală măsură, la nivel internațional. 
Directiva 2001/83/CE care a instituit codul comunitar 
în domeniul medicamentului de uz uman a fost modifi-
cată de Directiva 2011/62/UE pentru a răspunde acestei 
amenințări în creștere. Ordonanța de Urgență a Guver-
nului 191 din decembrie 2012 a transpus în legislația 

națională această directivă, modificând Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, Titlul XVIII- Me-
dicamentul (în versiunea republicată a Legii). 

Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei, direct 
aplicabil în legislațiile naționale în UE, completează Direc-
tiva 2001/83/CE prin stabilirea de norme detaliate pentru 
elementele de siguranță care vor apărea pe ambalajul medi-
camentelor de uz uman. Acestea constau într-un identifica-
tor unic (un cod de bare bidimensional) și un dispozitiv de 
protecție împotriva modificărilor ilicite pe ambalajul anumi-
tor medicamente de uz uman, pentru a permite identificarea 
și autentificarea acestora.

Introducerea elementelor de siguranță va preveni pă-
trunderea medicamentelor falsificate în lanțul legal de apro-
vizionare, de la fabricant la distribuitorii angro și, respectiv, 
la farmacii și spitale, garantându-se astfel autenticitatea 
medicamentului.

Deținătorii de autorizații de punere pe piață (DAPP) sunt 
obligați să introducă aceste elemente de siguranță pe amba-
lajul majorității medicamentelor care se eliberează pe bază 
de prescripție medicală, dar și a anumitor medicamente care 
se pot elibera fără prescripție medicală, nu mai târziu de 9 
februarie 2019.

Ca regulă generală, într-un sistem de verificare de la un 
capăt la altul (de la producător la farmacie/spital), scoaterea 
din uz a identificatorului unic în sistemul de repertorii ar 
trebui să fie efectuată la sfârșitul lanțului de aprovizionare, 
atunci când medicamentul este furnizat populației. Cu toate 
acestea, anumite pachete de medicamente ar putea să nu fie 
furnizate în cele din urmă către populație și, prin urmare, 
este necesar să se asigure scoaterea din uz a identificatori-
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lor lor unici într-un alt punct din lanțul de aprovizionare. 
Acesta este cazul produselor care, printre altele, urmează 
să fie distribuite în afara UE, sunt destinate distrugerii, sunt 
solicitate ca eșantioane de către autoritățile competente sau 
sunt produse returnate care nu pot fi incluse în stocul de 
produse vandabile.

Regulamentul delegat 2016/161 prevede ca sistemul de 
repertorii în care sunt păstrate informațiile privind ele-
mentele de siguranță (în conformitate cu articolul 54a din 
Directiva 2001/83/CE) să fie creat și gestionat de o entita-
te juridică non-profit sau de entități juridice non-profit 
înființată (înființate) în UE de către producători și DAPP pen-
tru medicamentele care prezintă elemente de siguranță. De 
asemenea, se prevede ca, la crearea sistemului de repertorii, 
entitatea sau entitățile juridice menționate să consulte cel 
puțin distribuitorii angro, persoanele autorizate sau abilitate 
să elibereze medicamente către populație și ANC relevante.

Sistemul de repertorii este format din următoarele reper-
torii electronice: un router central de informații și de date 
( „hub”); repertorii care deservesc teritoriul unui SM UE („re-
pertorii naționale”) sau teritoriul mai multor SM („repertorii 
supranaționale”). Aceste repertorii sunt conectate la hub.

De precizat că rolul ANMDM în acest proces va fi de a 
pune la dispoziția DAPP, a producătorilor, a distribuitorilor 
angro și a persoanelor autorizate sau abilitate să elibereze 
medicamente către populație, la cererea acestora, informații 
privind medicamentele puse pe piață pe teritoriul României, 
care prezintă elementele de siguranță și despre medicamen-
tele pentru care domeniul de aplicare a dispozitivului de 
protecție împotriva modificărilor ilicite se extinde în scopul 
siguranței pacienților.

De asemenea, ANMDM va avea obligația de a suprave-
ghea modul de funcționare a repertoriului național, pentru 
a verifica, dacă este necesar prin intermediul unor anche-
te, dacă repertoriul și persoana juridică responsabilă de 
instituirea și gestionarea repertoriului respectă cerințele din 
Regulamentul delegat 2016/161. 

ANMDM va transmite rapoartele de supraveghere a 
activității la EMA, care le va pune la dispoziția celorlalte 
ANC și a Comisiei.

ANMDM are dreptul de a participa în consiliul de 
administrație al entității  juridice care gestionează reperto-
riul național.

În acest sens, trebuie menționată înființarea Organizației 
de Serializare a Medicamentelor, ca parte a procesului de 
implementare a Directivei 2001/83/CE, ai cărei membri 
fondatori sunt Asociația Producătorilor Internaționali de 
Medicamete (ARPIM), Asociația Producătorilor de Medica-
mente Generice din România (APMGR), Asociația Distribu-
itorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), 
Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) 
și Colegiul Farmaciștilor din România (CFR). 

Procesul de implementare a directivei europene, până 
la data-limită de 9 februarie 2019, va fi rezultatul conju-
gării eforturilor susținute ale industriei farmaceutice și 
autorităților de profil din România, Ministerul Sănătății, 
ANMDM și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 
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POPESCU, DIRECTORUL CLINICII 
DE CHIRURGIE ȘI TRANSPLANT 
HEPATIC DIN CADRUL 
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ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 
AL ASOCIAȚIEI EUROPENE DE 
CHIRURGIE (EUROPEAN SURGICAL 
ASSOCIATION – ESA) REPREZINTĂ 
O MARE ȘANSĂ PENTRU 
CHIRURGIA ROMÂNEASCĂ. 
SPECIALISTUL NE-A DEZVĂLUIT 
CARE VOR FI PRIORITĂȚILE SALE  
ÎN MANDATUL CE URMEAZĂ. 
de Valentina Grigore

LA PREȘEDINȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE DE CHIRURGIE

Care sunt criteriile ESA pentru 
desemnarea președintelui?

European Surgical Association a fost 
de la început o asociație care și-a propus 
să selecteze elita chirurgilor europeni. 
Asociația are aproximativ 150 de membri 
și, în plus, are membri de onoare străini, 
proeminenți chirurgi din SUA, mai ales, 
și din Asia. Eu am avut șansa să fiu pro-
pus și votat de Consiliu și de Adunarea 
Generală în 2007 - la Congresul de la Du-
blin. Sunt singurul membru din România 
al Asociației. 

Asociația își propune să promoveze 
chirurgia de elită sub multiplele ei fațete. 
Unul foarte important este cel al cerce-

tării fundamentale și al publicațiilor. Se 
mai ține cont de volumul operator, de 
contribuția pe care specialiștii au avut-o 
la dezvoltarea chirurgiei europene și, 
în mod particular, a celei est-europene, 
precum și de prestigiul internațional. 
Pentru foarte mulți, a fost impresionant 
că în România a putut fi introdus un 
program de transplant hepatic care a 
ajuns, în anumite perioade, la peste 100 
de operații pe an. Prezentările cu activi-
tatea chirurgicală de la Fundeni, făcute 
de-a lungul anilor, au arătat că există o 
activitate deosebită și că mulți dintre 
membrii ESA au și vizitat centrul nostru, 
concluzionând că, pentru posibilitățile 
pe care le oferă sistemul de sănătate din 
România, aici s-au făcut lucruri cu totul 
remarcabile.

În al treilea rând, vorbind de stu-
dii și de cercetare, suntem destul de 
bine inserați în rețeaua europeană și 
internațională de cercetare și am apărut 
în multe studii multicentrice. 

Cum poate fi ajutată chirurgia 
românească prin acest mandat?

Eu mi-am permis, deși regulile sunt 
destul de stricte, să invit câțiva români 
să participe la lucrările acestei Asociații. 
Iar faptul că un reprezentant al României 
este acolo, chiar pe poziția de președinte 
în perioada 2018-2019, este important. În 
mandatul meu la președinția Asociației 
Europene de Chirurgie, îmi propun să 
aduc mai mulți membri din România. Dar 
cel mai important lucru este creșterea 
nivelului general al chirurgiei românești. 

Care sunt problemele cu care se 
confruntă chirurgia românească?

„ÎN MANDATUL MEU 
LA PREȘEDINȚIA 

ASOCIAȚIEI 
EUROPENE DE 

CHIRURGIE,  
ÎMI PROPUN SĂ ADUC 

MAI MULȚI MEMBRI 
DIN ROMÂNIA.“
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În ultima vreme, aș spune că se con-
turează niște tendințe. Una dintre ele a 
fost critica. Acesteia a trebuit să îi facă 
față corpul medical din România, uneori 
critica fiind dublată de o mediatizare 
excesivă nefavorabilă. În al doilea rând, 
sistemul de sănătate nu beneficiază de 
finanțarea necesară. Știu că dacă spun 
că sistemul este subfinanțat or să sară 
o sută de voci și or să spună că e bine 
finanțat, dar că se fură. Dați-mi voie să 
mă îndoiesc de povestea asta, mai întâi 
pentru că o țară care nu-și permite să 
piardă foarte mult trebuie să aibă meca-
nisme care să împiedice furturile. Apoi, 
trebuie să ne uităm la cifrele absolute, 
raportat la Produsul Intern Brut, cum fac 
toate țările, și o să vedem că finanțarea 
este foarte slabă, în comparație cu 

celelalte țări europene și chiar est-euro-
pene. Cu toate acestea, într-un aseme-
nea sistem de sănătate există oameni 
foarte determinați, cum se întâmplă, de 
exemplu, în transplantul de ficat, care 
își sacrifică existența ca să promoveze 
excelența în anumite zone. Excelența 
este un cuvânt care a deranjat foarte mult 
în România și care arată exact pe unde 
suntem cu mentalitățile, dar de care nu 
trebuie să ne ferim pentru că, fără astfel 
de inițiative și fără astfel de oameni care 
creează colective în jurul lor și promo-
vează anumite segmente ale chirurgiei, e 
greu să sperăm într-o dezvoltare la nivel 
european a medicinei românești. Avem 
numeroase exemple de excelență în 
chirurgie și pe aceste modele putem avea 
speranța că în viitor chirurgia româneas-
că va ajunge la nivelul de la care pleca-
sem. Asemenea zone de excelență trebu-
ie încurajate, însă, revin, mentalitățile nu 
sunt întotdeauna favorabile. Nu e chiar 
întâmplător faptul că România se află pe 
un loc codaș la mulți parametri sau în 
multe zone, inclusiv în medicină, și nu 
folosește nimănui să negăm realitățile 
românești care uneori înseamnă nu 
numai lipsa de încurajare a centrelor de 

excelență, ba chiar agresiunea împotriva 
lor și tendința de a le distruge. Asta este 
tipic pentru colectivitățile slabe și care 
nu vor ajunge niciodată la un potențial 
ridicat, pentru că în loc să folosească 
centrele respective ca locomotive care 
să tragă după sine și restul medicinei, ca 
modele pe care să le urmeze și ceilalți și 
să ajungem la o situație uniformă valo-
roasă și cu standard internațional, noi 
facem exact invers. 

Ce efect are reclama intensă a unor 
centre de sănătate din afara țării?

În momentul de față, este o 
competiție internațională foarte dură. 
Competiția este la ușă, uitați-vă la 
Turcia, care vine cu reclamă puternică 
și cu un spirit comercial uneori dincolo 
de deontologia medicală. Și atunci toată 

mediocritatea din România asta va fi 
desființată complet din afară. Pentru 
că numai anumite centre, cum este și 
cel de la Fundeni, vor reuși să reziste 
competiției cu centrele internaționale. 
Însă centrele ale căror rezultate nu 
probează acest lucru nu vor rezista 
competiției și România va fi o țară asista-
tă medical din afară. 

Sunteți șeful Centrului de 
Chirurgie Generală şi Transplant 
Hepatic Fundeni. Cum vedeți situația 
transplantului românesc?

E o mare șansă pentru România să 
aibă la dispoziție transplantul hepatic 
ca metodă, iar asta se datorează entuzi-
asmului și sacrificiului unei echipe care 
și-a dedicat foarte mulți ani din viață ca 
să construiască acest program. Cât de 
necesar este programul, cred că s-a văzut 
când a apărut discuția despre transplantul 
pulmonar: avem niște bolnavi care bat la 
porțile Occidentului și pe care Occidentul 
nu-i mai primește pentru că și acolo sunt 
probleme - au prioritate cetățenii acelor 
țări. Astfel, românii, chiar dacă nu sunt 
refuzați, au un statut de mâna a doua pe 
listele de așteptare. Deci faptul că Româ-
nia are un program de transplant hepatic 

care, la un moment dat, a ajuns la peste 
100 de operații, este o mare șansă. 

Al doilea lucru este că noi am avut 20 
de ani de luptă în care să ducem numărul 
de donatori de la 0, cât era în 1996, la 25, 
în 2006, la 140-150 în 2013 și 2014, ca să 
ne întoarcem de unde am plecat în 2016. 
Transplantul de ficat se poate face și de 
la donator viu și încercăm să promovăm 
această metodă, dar nu este specifică 
României. Europa, în general, mai ales 
Europa Occidentală, transplantează organe 
în primul rând de la donator decedat. Din 
păcate, numărul donatorilor s-a dus drama-
tic în jos pentru că medicii, speriați de toate 
scandalurile din ultima perioadă, nu mai 
declară persoanele în moarte cerebrală care 
ar putea deveni donatori de organe. 

Cum poate fi rezolvată situația 
transplantului, mai ales a celui 
pulmonar? 

Sunt două condiții care trebuie puse 
cap la cap: un suport total, instituțional, 
și asta înseamnă Ministerul Sănătății, și 
o echipă calificată care să-și asume acest 
lucru. În transplantul hepatic, lucrurile 
le-a făcut mai mult echipa, uneori chiar 
fără suport instituțional. Nu-i normal ca 
oamenii să bată la porțile Occidentului 
pentru niște lucruri care se pot face în 
țară. Dacă tot suntem ancorați la vârful 
medicinei europene, prin ESA, normal ar 
fi să existe suport pentru cei care au reușit 
să parcurgă acest drum și instituțiile sta-
tului să ajute formarea altor centre care să 
parcurgă aceeași cale. 

Cum ar putea fi îmbunătățită 
donarea de organe, în România?

Noi am promovat ambele tipuri de 
donare, atât de la donatorul viu, cât și de 
la cel aflat în moarte cerebrală. În Europa 
Occidentală, baza este donatorul decedat, 
față de Turcia sau Asia, unde baza este 
donatorul viu. O altă soluție ar fi să trecem 
la donatorul non-heart beating (cei care fac 
oprire cardiacă și pe care Anglia, Spania, 
Olanda îi folosește cu succes). Am cumpă-
rat acest aparat - Liver Assist -, care poate 
fi folosit în cazul unui ficat despre care 
avem dubii, pe care altădată poate l-am fi 
aruncat. Acum îl putem pune pe mașină și, 
dacă funcționează, îl transplantăm. Dacă în 
Europa media donatorilor este de 15 la un 
milion de locuitori, în România ar trebui 
să ne apropiem de 300 de donatori și cred 
că asta ar rezolva problemele transplan-
tului românesc în cea mai mare parte, în 
următorii ani. 

„CENTRELE ALE CĂROR REZULTATE NU 
PROBEAZĂ EXCELENȚA NU VOR REZISTA 
COMPETIȚIEI ȘI ROMÂNIA VA FI O ȚARĂ  

ASISTATĂ MEDICAL DIN AFARĂ.“
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Soluții pentru accesul pacienților 
la tratamente inovatoare

Evenimentul, organizat în parteneriat cu 
Șerban & Musneci Associates și cu supor-
tul Ambasadei Italiei în România, a adus 
față în față reprezentanți ai Administrației 
Prezidențiale, Guvernului României, 
Parlamentului, Ministerului Sănătății, 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
Agenției Naționale a Medicamentului, Mi-

nisterului Finanțelor Publice, Serviciului 
de Telecomunicații Speciale, Autorității 
Naționale pentru Protecția Datelor, 
medici și reprezentanți ai companiilor 
farmaceutice partenere în organizarea 
evenimentului: Janssen, companie far-
maceutică a Johnson & Johnson, Amgen, 
Bristol-Myers Squibb, Roche.

S-au discutat modele de bună practică 
utilizate în statele Uniunii Europene, 
cu focus particular pe  acordurile de 
partajare a riscurilor financiare încheiate 
între autoritățile plătitoare și companiile 
farmaceutice, acorduri numite generic 
scheme de acces. Aceste scheme, care 
includ acordurile tip cost-volum/cost-
volum-rezultat, presupun o împărțire a 
costurilor și a responsabilităților între 
companiile farmaceutice și casele de 
asigurări de sănătate. În cadrul statelor 
europene, sistemul implementat în Italia 
de peste 12 ani este recunoscut ca având 
eficiență și aplicabilitate mărite. Din 
dorința de a face cunoscut acest sistem 
care aduce beneficii directe și măsurabile 
atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul 

bugetar, la masa rotundă au fost invitați 
experții care au dezvoltat și implementat 
în Italia schemele de acces facilitat, Nello 
Martini – fost președinte al Agenției 
Italiene a Medicamentului și Maurizio 
Ortali, actual Project Manager CINECA. 

Acest eveniment face parte dintr-un 
amplu proiect care își propune facilitarea 
schimbului de experiență cu țările euro-
pene pentru a identifica soluții pe termen 
lung pentru creșterea accesului pacienților 
la tratamente inovatoare. S-a discutat 
despre importanța finanțării eficiente a 
inovației, despre actualizările legislative 
necesare derulării eficiente a contractelor 
cost-volum / cost-volum rezultat și a stu-
diilor nonintervenționale, fiind exprimate 
atât punctul de vedere al autorităților, al 
societăților medicale din România, cât și 
cel al companiilor farmaceutice.

Reprezentanții autorităților au anali-
zat, alături de experții italieni, oportunita-
tea dezvoltării și implementării schemelor 
de acces facilitat în sistemul de sănătate 
din România. Iată câteva declarații făcute 
de aceștia în cadrul evenimentului:

ÎN CADRUL MESEI ROTUNDE 
DESFĂȘURATE LA PALATUL 
PARLAMENTULUI, COMISIA PENTRU 
SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN SENAT I-A 
INVITAT LA DIALOG PE CEI CARE 
DECID ÎN SISTEMUL SANITAR ȘI PE 
REPREZENTANȚII COMPANIILOR 
FARMACEUTICE, PENTRU A GĂSI 
SOLUȚII CARE SĂ FACILITEZE 
ACCESUL PACIENȚILOR LA TERAPII DE 
ULTIMĂ GENERAȚIE. de Roxana Maticiuc
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Laszlo Attila,  
Președintele Comisiei pentru  
Sănătate Publică, Senatul României
„Avem un termen relativ scurt, încercăm să 
găsim soluții cât mai rapide pentru trimes-
trele 3, 4 și să pregătim sustenabilitatea cu 
schimbările majore care se impun pentru 
anul 2018 nu numai în domeniul schemelor 
de acces facilitat, ci și în alte domenii”.

Florian Buicu,  
Președintele Comisiei pentru Sănătate și 
Familie, Camera Deputaților
„Avem nevoie de inovație și asta va trebui 
pentru bolile rare, pentru partea de medica-
mente orfane, să dăm posibilitatea pacienților 
să beneficieze de tratament. Exemplul din 
Italia și alte exemple sunt bine-venite”. 

Diana Loreta Păun,  
Consilier de stat în Administrația Prezidențială, 
Departamentul Sănătate Publică
„Este clar că preocuparea în zilele noastre 
este aceea de a avea sisteme de sănătate 
sustenabile, iar țara noastră trebuie să se 
alinieze acestei traiectorii. Exemplele de bune 
practici sunt de un real folos, mai ales că, în 
cazul de față, vorbim despre un sistem testat 
care și-a dovedit eficiența în Italia. Întrebarea 
căreia trebuie să îi găsim răspunsul este: teh-
nic vorbind, cum putem adapta acest model 
contextului nostru național?”.

Tibor Ioan Pentek,  
Consilier de stat,  
Cancelaria Primului Ministru
„Cred că este foarte important pentru noi 
toți că ne-am așezat la aceeași masă, e un 
început. O prioritate a acestui Guvern, așa 
cum este și în Planul de Guvernare, este 
actualizarea listei medicamentelor, unde 
bineînțeles cele inovative sunt incluse și sunt 
foarte importante”.

Corina Pop,  
Secretar de stat, Ministerul Sănătății
„În România, pentru implementarea HTA și 
pentru a avea HTA eficient care să ajute la 
contractele pentru diverse medicamente 
inovatoare și nu numai, este nevoie de date 
de statistică importante pe care abia acum 
începem să le colectăm”.

Nello Martini,  
fost președinte al Agenției Italiene  
a Medicamentului
„Atât în Europa, cât și în SUA, este larg 
acceptată acum ideea că Schemele de 
Acces Facilitat sunt parte a acordurilor 
dintre sistemele de sănătate și companiile 
farmaceutice. Din experiența mea și conform 
dezbaterilor pe tema identificării de soluții 
din literatura de specialitate, acesta este 
singurul mod prin care pot fi împărtășite 
inovația și sustenabilitatea economică.”

Marian Burcea,  
Președinte CNAS
„Avem un sistem informatic la CNAS destul 
de performant. El comportă și îmbunătățiri: 
soluții tehnice, discuții, cadrul legislativ, 
trebuie să începem dezvoltarea registrelor.”

Oana Mocanu,  
Director CNAS
„Susținem implementarea registrelor de 
medicamente. Ele colectează informații 
clinice care ajută finanțatorul să evalueze 
dacă există o valoare adăugată, dacă se 
obține ceva sau dacă se poate negocia în alte 
condiții. Ele ajută și autoritatea de HTA, care 
și ea, la rândul ei, poate să facă o reevaluare 
a condițiilor prin care acel medicament a fost 
inclus în listă.”

Christian Rodseth,  
Managing Director Janssen Romania
„În România, contractele de tip cost-volum, 
cost-volum rezultat au constituit primii pași 
în îmbunătățirea accesului pacienților la 
medicamentele de care au nevoie cel mai 
mult. Schemele de acces facilitat reprezin-
tă instrumente care pot continua această 
tendință pozitivă, oferind posibilitatea de a 
asigura accesul pacienților la medicamente 
inovative într-un ritm rapid, susținând în 
același timp eficiența sistemului de sănătate. 
Astfel de scheme sunt deja implementate în 
mai multe țări din Europa Centrală și de Vest, 
ele dovedindu-și deja potențialul de a con-
tribui la accesul sustenabil al pacienților la 
tratamente inovative, precum și la economia 
sistemului de sănătate.”

Roberto Musneci,  
Senior Pharma Expert
„Nu există succes comercial fără a avea succes 
în a asigura sustenabilitate pentru autoritățile 
statului și fără a furniza pacienților medica-
mentele de care au nevoie.”

Printre concluziile evenimentului se 
numără faptul că introducerea în sistemul 
legislativ românesc a schemelor de acces 
facilitat ar permite accesul mai multor 
pacienți la tratamente noi fără a fi generate 
costuri suplimentare pentru bugetul de 
sănătate. Preluarea modelului italian este 
posibilă prin semnarea unui acord intersta-
tal de transfer gratuit a platformei electro-
nice, nefiind necesară asumarea de costuri 
de mentenanță ale sistemului din fonduri 
publice, acestea urmând a fi asumate de 
către companiile farmaceutice. 
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„NICIO GUVERNARE  
DE PÂNĂ ACUM NU A 
AVUT FORȚA MORALĂ

  INTERVIU CU PROF. DR. CRINA SINESCU, ȘEFA CLINICII DE CARDIOLOGIE 
DE LA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR-ARSENI”, BUCUREȘTI

În 1993, deveneați prima femeie șef 
de secție de cardiologie și ați rămas 
pe această funcție până astăzi. Ce s-a 
schimbat totuși în tot acest timp, din 
punctul de vedere al managementului 
unei secții dintr-un spital public, având 
în vedere legislația, fondurile alocate, 
personalul medical?

În mare vorbind, n-am sentimentul 
că s-ar fi schimbat ceva în bine de atunci 
și până acum, în materie de legislație, 
care să intervină în managementul 
unei unități sanitare. Însă, de la înce-
put vă spun, nu am condus și nici nu 
voi conduce o instituție care are prin 
definiție personalitate juridică, deci 
nu eu gestionez fondurile, ceea ce, din 
punctul meu de vedere, este un lucru 
foarte bun, pentru că în sistemul sanitar 
de stat, chiar dacă fondurile au mai 
crescut de-a lungul timpului, continuă 
să fie insuficiente din multe motive și în 
multe privințe. 

Cum ar fi?...
Nu vin întotdeauna la timp, legislația 

te împiedică, tu fiind instituție publică, să 
faci achiziții până când ai banii în cont, și 
atunci se produc sincope de aproviziona-
re. Ceea ce este parcă mai greu în prezent 
față de acum 20 de ani se întâmplă din 
cauză că a apărut posibilitatea medicilor 
și a asistenților medicali de a migra din 

sistemul public în sistemul privat, în 
România, sau de a migra din România în 
străinătate. S-a produs astfel o adevărată 
hemoragie de medici și asistenți medicali. 

V-ați confruntat cu o astfel de 
problemă aici? Ați avut vreo perioadă  
de criză?

Am avut o perioadă mare de criză de 
personal superior când au plecat cinci-
șase colegi, unii dintre ei în străinătate, 

alții, în sistemul privat, mai ales după ce 
un fost președinte al României a zis că 
nu avem bani să plătim doctorii și că pot 
pleca oriunde. Și au plecat.

Ce ați făcut atunci, cum ați 
reacționat?

Cei care au rămas au preluat și 
atribuțiile plecaților, până când am reușit 
să scoatem posturi la concurs. Și este ceva 
ce m-a deranjat mereu: se spunea că în 

SĂ STABILEASCĂ PACHETUL DE SERVICII“
de Roxana Maticiuc
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„SUB DENUMIREA DE EGALITATE PENTRU  
TOȚI ȘI SERVICII MEDICALE GRATUITE PENTRU 

TOATĂ LUMEA, AJUNGEM LA O IPOCRIZIE  
MAXIMĂ ÎN SISTEMUL PUBLIC.“

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

București trebuie să ai o pilă ca să intri într-
un spital public. Nu este adevărat. Dificul-
tatea constă strict în formalitățile și în toată 
birocrația scoaterii la concurs a unui post. 
Pe de altă parte, ni s-a întâmplat să scoatem 
posturi la concurs, posturile să fie anunțate 
în revistele de profil și în Monitorul Oficial, 
și locurile de muncă să rămână neocupate, 
că n-a venit nimeni. Asta, pentru că pe 
salariile care erau până acum câțiva ani 
oferta a fost foarte limitată, având în vedere 
dificultatea cazurilor din spitalul public, 
mai ales în spital de urgență, în condițiile 
în care activitatea în spitalul privat este la 
jumătate, iar salariile până acum câtva timp 
erau duble sau chiar triple. 

De ce nu ați plecat și dumneavoastră? 
Ați fost măcar tentată?

Am fost tentați imediat după Revoluție, 
dar n-am mai plecat. Pe măsură ce-ți faci 
o situație aici și începi să construiești, 
nu mai vrei să pleci. Pentru că, fără să fiu 
înfumurată, am construit aici o clinică. Am 
plecat de la zero și am construit un serviciu 
și atunci îți dorești să finalizezi ceea ce ai 
construit.

Care este secretul unui bun manager 
de clinică?

Nu știu să vă răspund, dar vă spun ce 
îmi repetă din când în când o fostă colabo-
ratoare de-ale mele care, plecând de aici, 
a ajuns, la rândul ei, șefă de secție într-un 
spital privat și care, adesea, îmi spunea la 
telefon: „Nici nu știți de câte ori vă pome-
nesc și vă dau dreptate. Și acum îmi dau 
seama cum vă boscorodeam în mintea mea 
când eram sub conducerea dumneavoastră 
și câtă dreptate ați avut când am ajuns eu 
însămi să mă confrunt cu poziția de șef”.  
Ești pus șef nu ca să fii iubit de toată lumea 
sau, când ești șef, nu pleci de la premisa că 
toată lumea o să te iubească. Nu se poate să 
nu deranjezi sau să nu superi pe unii dintre 
colaboratori. 

Care este cea mai grea parte din 
managementul unei clinici?

Să te lupți zi de zi, în sistemul public, 
cu lipsurile materiale din toate categoriile. 
Nu că poate n-ar fi bani, dar legislația este 
greoaie, achizițiile se fac cu mare dificulta-
te, cu întârziere. Noi avem nevoie de niște 
lucruri atunci, pe loc, dar nu se pot obține 
și avem nevoie de tot felul de formalități. 
Este spaima aceasta a noastră, că toți sun-
tem hoți, și atunci legiuitorul a complicat 
din ce în ce mai mult legile ca să se ferească 
de hoți. Pe când în sistemul privat, tu, ca 
doctor sau ca șef de secție, spui la început 

de lună sau de săptămână de ce anume ai 
nevoie și serviciul de achiziții ți le pune pe 
toate la dispoziție. 

Vorbiți foarte des despre echipa 
dumneavoastră. Cum ați descrie-o? 

Foarte tânără și foarte bună. Foarte 
tânără neînsemnând că sunt tineri de 20 
de ani, pentru că noi terminăm la 24-25 de 
ani facultatea, intrăm apoi în rezidențiatul 
care durează cinci-șase ani și devenim 
specialiști cel mai devreme la 30 de ani, 
dar la 30 de ani suntem încă foarte tineri și 
plini de entuziasm. Toți medicii au intrat în 
clinica aceasta prin concurs, iar concur-
surile au fost absolut ferme și cinstite, și 
foarte complicate.

Cum priviți această majorare salarială 
pentru cadrele medicale? S-a schimbat 
starea de spirit a medicilor pe care îi 
coordonați, contează în decizia lor de a 
pleca sau de a rămâne în țară?

Mă bucur mult că urmează să se mă-
rească salariile, îmi pare rău și sunt chiar 
dezamăgită că Guvernul nu este capabil să 
se țină de cuvânt și să le mărească de la 1 
iulie, așa cum a spus, și acest lucru este un 
mare rău. Dacă această țară chiar dorește să 
mai aibă doctori, trebuie să îi plătească așa 
cum trebuie și să le recunoască eforturile. 
Deci sunt convinsă că nu vom ajunge repe-
de să avem salariile din străinătate, dar nici 
să se rămână la salariile actuale nu cred că 
o să mai meargă. 

Sunt două lucruri care contează în 
decizia de a pleca sau de a rămâne a unui 
doctor și pot afirma asta cu toată tăria. Pe 
de o parte, este problema salariului, pe 
de altă parte, poate chiar mai important, 
este modul în care societatea răsplătește 
activitatea unui doctor, dar și modul în 
care societatea se comportă cu un medic. 
În ultimii 10 ani, atmosfera generală 
împotriva doctorilor a fost foarte viciată 
de agresivitate. Nu poți să pleci de la un 
caz concret al unui doctor, al unui asistent 
medical care nu se comportă conform unui 
cod etic și să generalizezi anatema asupra 
întregii tagme. 

Internetul este foarte bun pentru că 
ne ajută să înțelegem ce se întâmplă și în 
alte țări, dar ar trebui să citim toți tot ce 
scrie pe internet și ce anume postează 
pe internet doctori români care pleacă și 
lucrează în străinătate și care spun așa: 
„Am salariul foarte bun, muncesc la fel 
ca în țară, uneori mai mult, alteori mai 
puțin, însă am salariul mult mai mare 
decât în România. Mai mult, în afară nu 
vezi agresivitatea aceasta a pacienților 
față de medicii care îi tratează. Vreau să vă 
spun că așteptarea la Unitatea de Primiri 
Urgențe în Anglia, în Scoția, în Austria 
este de la 60 de minute la 240 de minute, 
în funcție de gravitatea bolii, iar oamenii 

stau liniștiți până când le vine rândul. 
Unii medici români plecați în străinătate 
sunt revoltați că oameni drogați sau în 
criză alcoolică sunt tratați, pentru că 
așa este politica, cu prioritate înaintea 
unei persoane care stă liniștită la rând 
la Unitatea de Primiri Urgențe. Iar acele 
persoane care așteaptă, sub nicio formă, 
nu fac gălăgie, nu urlă și nu înjură”. 

În legătură cu politicile de sănătate 
publică – ce decizii ar trebui luate la 
nivel guvernamental pentru ca pacienții 
să aibă acces mai bun la servicii 
medicale de calitate?

Spun deja de multă vreme că nicio 
guvernare de până acum nu a avut forța 
morală să stabilească pachetul de servicii. 
Pentru că, sub denumirea aceasta de egali-
tate pentru toți și servicii medicale gratuite 
pentru toată lumea, ajungem la o ipocrizie 
maximă în sistemul public de sănătate. 
Adică, plătesc, nu contează cât, și am drep-
tul și la rețeta de guturai, și la transplant de 
inimă. Nu se întâmplă nicăieri așa. Nu se 
întâmplă nici în România în spitalele sau în 
policlinicile private. 
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Dovezile  
și studiile  
de impact,  
BAZA  
TRATĂRII 
BOLILOR 
CRONICE

 
INTERVIU CU DR. 
JOAO BREDA, ȘEFUL 
PROIECTULUI OMS 
PENTRU NOUL  GDO 
(GEOGRAPHICALLY 
DISPERSED OFFICE),  
PE TEMA BOLILOR 
NETRANSMISIBILE  
ÎN MOSCOVA,  
FEDERAȚIA RUSĂ
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În România, există o mare problemă 
în ceea ce privește managementul 
bolilor cronice: hepatita B, hepatita 
C, cancerul, diabetul de tip 2, 
epilepsia, bolile cardiovasculare. 
Iar probleme sunt pe toate liniile: 
finanțare, diagnostic și tratament, 
eficiență, calitate, siguranță, 
reducing loss, accesul la medicamente 
inovative. Ce putem face pentru a 
îmbunătăți toți acești parametri?

Cu acest nou birou care este stabilit 
în Moscova, susținem țările membre 
OMS din regiune, care, apropo, sunt 
53, pentru a lupta împotriva bolilor 

cronice precum diabetul, cancerul, 
bolile cardiovasculare. Aceste boli sunt 
generate de o serie de factori de risc sau 
sunt exacercebate de factorii de risc: 
ceea ce mâncăm, ce fumăm, mâncarea 
nesănătoasă și lipsa exercițiilor fizice. 
De asemenea, prognoza și rezultatele 
depind de capacitatea de a pune 
un diagnostic timpuriu corect. 

Oricare ar fi serviciile, focusul nostru 
nu ar trebui să fie asupra celor care 
profesează în sistemul sanitar sau asupra 
serviciilor în sine. Atenția ar trebui să se 
oprească asupra pacientului. Este extrem 
de teoretic, însă este un nou mod de a 

adresa problemele. Plasarea pacientului 
în centru înseamnă, în mod normal, 
întărirea sistemului sanitar primar. 
Acesta implică medicii de familie, 
intrarea corectă a acestora în sistem. 

Ați studiat îndeaproape efectele 
consumului de alcool asupra tinerilor, 
însă dacă este să mărim intervalul de 
vârstă, considerați că acest consum de 
alcool poate fi cauza bolilor hepatice?

Absolut. O parte semnificativă a 
bolilor de ficat sunt în directă corelație 
cu alcoolul. Fie în mod direct, fie că 
alcoolul influențează alți factori agresori, 
consumul de alcool înrăutățește situația. 

de Roxana Maticiuc
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Deci, în mod categoric, consumul excesiv 
de alcool este corelat cu diferite tipuri 
de boli de ficat. Și nu doar la tineri, chiar 
dacă tinerii sunt cei care consumă mult 
alcool și practică binge drinking, care 
presupune să bea deodată minimum 
cinci beri sau alte băuturi, precum votcă. 

Însă dacă privești consumul de alcool 
în cadrul populației per ansamblu, 
cei care consumă mai mult sunt, de 
fapt, adulții, în special bărbații. Ei 
prezintă un risc mult mai ridicat. 
Aceștia mai și fumează. De aceea, 
investițiile ar trebui să se orienteze 
spre prevenția consumului de alcool 
la bărbați de vârsta a doua: bărbați 
între 35 și 60 de ani. În unele cazuri, 
după ce se căsătoresc, după ce își 
finalizează studiile, există o creștere 
mai însemnată a consumului de alcool. 

Asta se întâmplă în Europa. 
Avem 87% moarte prematură, deci 
înainte de 65 de ani, corelată cu 
bolile netransmisibile de tip cancer, 
cardiovasculare, diabet etc. Și nu 
este doar riscul de a muri, ci și acela 
de a trăi o viață inferioară calitativ. 
Mulți oameni din Europa, în mod 
deosebit în sudul Europei, între 65 și 
75 de ani, au o calitate a vieții foarte 
redusă. Sunt mai puțin independenți 
și trăiesc cu boli care vin cu multe 
provocări în ceea ce privește viața lor.

Deoarece este atât de important 
pentru pacienți să aibă acces la un 
tratament și la un diagnostic specifice, 
iar radioterapia în România nu este 
foarte eficientă și sunt liste de așteptare 
foarte lungi, aceasta a ajuns să fie 
mult mai dezvoltată în privat, însă nici 
acolo nu este suficient dezvoltată. A 
avut loc un mare progres în Europa. 
Nu aș spune în România, în mod 
specific, dar pot spune că există o 
îmbunătățire. Totuși, sunt lipsuri care 
trebuie acoperite în toate țările. 

Care sunt bolile cronice apărute 
ca urmare a unei diete nepotrivite?

Desigur, în mod special, obezitatea, 
dar, cu siguranță, și diabetul, deoarece 
diabetul de tip 2 este rezultatul 
activității fizice reduse și al dietelor 
nesănătoase. În privința activității fizice, 
recomandarea OMS este de minimum 
30 de minute/zi. Deci dacă pentru 
persoanele mature este suficient să 
meargă rapid, să alerge sau să practice 
ciclism o jumătate de oră pe zi, chiar și 

în intervale mai scurte, la copii necesarul 
este dublu, deci minimum o oră. La 
adulți sunt 30 de minute zilnic, care 
înseamnă un total de 150 de minute/
săptămână. Deci dacă mergi la sală timp 
de o oră și ești foarte viguros, aproape 
că ți-ai atins obiectivul. Însă trebuie 
să faci asta. Mai este foarte important 
să nu fii sedentar și să stai pe scaun 
cât mai puțin. Are un efect protectiv. 

Apoi, mai sunt importante grăsimile 
saturate din țara dumneavoastră. 
Acestea sunt un tip de grăsimi foarte 
dăunătoare sănătății. Eliminarea 

acestor grăsimi este un lucru de care 
Danemarca s-a ocupat în 2005. Este 
foarte ușor să le elimini. Majoritatea 
sunt artificiale și sunt introduse în 
alimente de către industria alimentară. 

Care vă sunt planurile și 
prioritățile pentru acest mandat?

Planul nostru este să lucrăm cu 
statele, în prevenirea bolilor cronice, 
prin abordarea factorilor de risc. Deci 
scăderea consumului de alcool în 
special în rândul tinerilor, întrucât 
vrem să acționăm pentru viitor și 
să atingem țintele de dezvoltare 
sustenabilă până în 2030. Un alt aspect 

este stoparea consumului de tutun. 
Pe alte probleme avem deja povești 
de succes în unele state. Șapte state 
europene au abandonat grăsimile 
saturate (Danemarca, Austria, Ungaria, 
care nu este departe de aici, etc.). 
Unele state au cinci ore obligatorii de 
activitate fizică în școli, spre exemplu, 
Slovenia și Ungaria. Sunt multe exemple 
pozitive. Unele țări impun impozitarea 
băuturilor răcoritoare, deoarece acum 
devine tot mai problematic să ai zahăr 
în băuturi. Dăunează sănătății bucale și 
prezintă riscul de obezitate infantilă. 

În România, accesul la tratamentele 
de ultimă generație este adesea 
imposibil, iar unii dintre pacienți 
au boli rezistente la medicamente. 
Nu avem fonduri speciale pentru 
aceste cazuri. Considerați că ar 
fi necesar un asemenea fond? 
Cum se descurcă alte țări?

Ceea ce face OMS este să lucreze 
la medicamentele esențiale pentru 
tratarea bolilor normale și cronice și este 
important ca statele să urmărească acest 
lucru. Țările membre ale UE se asigură 
că medicamentele foarte scumpe, dar 
esențiale pentru viața pacienților, vor 
fi accesibile. Toate statele se luptă cu 
această problemă. De la cele mai bogate 
până la cele mai sărace. Important este 
să conștientizăm ce este cu adevărat 
esențial și ce trebuie furnizat către 
populație. OMS furnizează ghidaj și 
asistență statelor membre, în această 
privință. Iar discuțiile au loc la nivelul 
întregii Uniuni Europene. În încheiere, 
da, cred că este o provocare, dar facem 
progrese, iar din ce în ce mai multe 
țări furnizează aceste medicamente 
foarte importante către cetățeni.

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 
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Înainte de orice consideraţie, două 
lucruri trebuie înţelese despre funcţio-
narea sistemului medical: sistemul este 
furnizor de sănătate, iar pacienţii au şi 
drepturi, dar şi obligaţii. Premisele de 
la care plecăm sunt următoarele: toţi 
cetăţenii au dreptul să acceseze servicii 
de sănătate, gratuit, iar sistemul este 
obligat să asigure aceste servicii. Adaug 
ca deziderat faptul că aceste servicii 
trebuie duse la nivelul de civilizaţie al 
secolului 21.

Poate veţi crede că rostirea acestor 
„axiome” este inutilă, considerând atât 
funcţionarea serviciilor de sănătate, cât şi 
accesul la acestea fireşti. Viaţa reală, ca să 
mă exprim astfel, demonstrează însă alt-
ceva: nici pacienţii (nu toţi, desigur), nici 
medicii (nu toţi, nici aceştia) nu au depăşit 
nivelul exerciţiului democratic şi nu au 
trecut la firescul comunicării şi la înţele-
gerea corectă a responsabilităţilor lor. 

A doua opinie eficientizează 
actul medical
Primul lucru la care vreau să mă refer este 
cel al dreptului oricărui pacient la a doua 
opinie medicală. Orice om are dreptul 
să ştie adevărul despre suferinţa sa. În 
contextul în care nu toţi pacienţii înţeleg 
diagnosticul care li s-a pus (de multe 
ori, diagnosticele sunt foarte complexe), 
iar medicii sunt supuşi la nenumărate 
presiuni (număr mare de pacienţi, stres, 
subfinanţare, gărzi, lipsă de echipamente 
medicale etc.), o a doua opinie medicală 
poate face bine ambelor părţi. 

Sunt şi situaţii în care diagnosticul este 
corect, tratamentul este bun, dar procesul 
de comunicare dintre medic şi pacient 
este denaturat de modul personal de 

Democrația, vaccinarea 
și dreptul la a doua 
opinie medicală

comunicare al medicului. Realitatea unui 
cancer se poate comunica abrupt sau poa-
te furniza mai multă  speranţă decât s-ar 
cuveni. Sigur că adevărul trebuie spus, 
dar relaţia de încredere şi cooperarea cu 
bolnavul fac parte din tratament. Dar sunt 
şi situaţii în care medicul este tributar 
unei mentalităţi de tip feudal, în care doar 
el are dreptate, el le ştie pe toate şi, chiar 
dacă diagnosticul este greşit, medicul nu 
permite o a doua opinie.

Dincolo de stabilirea unui diagnostic şi 
de indicarea unui tratament, comunicarea 
medic-pacient trebuie înţeleasă în toată 
complexitatea ei, chiar dacă – sau, cu atât 
mai mult – timpul alocat unei consultaţii 
este limitat. Este nevoie de răbdare, de 
calm şi… de scris. Pe de altă parte, chiar 
dacă în stabilirea diagnosticelor folo-
sim tehnologii moderne, şi noi, medicii, 
putem greşi. 

În acest sens, Occidentul a implemen-
tat un instrument benefic ambelor părţi. 
Un instrument care, în fapt, eficientizează 
actul medical. Instrumentul se numeşte 
„a doua opinie”. Există chiar clinici care 
oferă preponderent acest serviciu. În ca-
drul uneia dintre cele mai mari şi moder-
ne clinici de neurochirurgie, INI Center 
(International Neuroscience Institute) din 
Hanovra, a doua opinie este cuprinsă în 
raportul instituţiei!

O cercetare sociologică făcută recent în 
România a stabilit că majoritatea pacienţi-
lor din ţara noastră nu ştiu că „a doua opi-
nie” este un drept legal. Iar cei care ştiu nu 
apelează la această variantă decât foarte 
rar, în cazuri grave, iar lipsa de reacţie este 
o urmare a faptului că nu vor să îşi supere 
medicul curant. 

Pacienţii au dreptul la adevăr, dar 
au dreptul şi la o a doua opinie. Niciun 
medic, oricât ar fi de pregătit şi oricâte re-
uşite a avut în cariera sa, nu este infailibil. 
Sunt nenumărate situaţiile complicate, 
cu diagnostice dificile sau cu mai multe 

posibilităţi terapeutice. O a doua opinie 
poate fi salvatoare sau poate să confirme o 
realitate constatată deja.

Vaccinarea este mai mult  
decât o opțiune personală
În aceeaşi cheie, a drepturilor şi obligaţiilor 
celor care compun sistemul medical – de la 
pacient la medicul cu cea mai înaltă pregă-
tire –, trebuie privită problema vaccinării. 
Am scris mai multe articole pe această temă 
şi am fost surprins să constat că foarte mulţi 
români refuză vaccinarea şi chiar o combat 
în mass-media sau pe paginile de socializa-
re. O atitudine de Ev Mediu în plin secol 21!

Ceea ce vreau să subliniez aici, dincolo 
de părerile personale care fac o prea mare 
audienţă, este legat de obligaţia socială 
a cetăţeanului. Dacă dreptul la a doua 
opinie este firesc şi ar trebui cultivat mai 
mult, obligativitatea vaccinării (nu neapă-
rat prin lege, dar printr-o continuă muncă 
de informare) este la fel de firească. 

Prin schema de vaccinare, în democra-
ţie nu înţelegem libertatea de a nu te vac-
cina. Refuzul de a-ţi vaccina copilul nu are 
consecinţe doar asupra propriului copil. 
Un copil nevaccinat poate fi doar o victi-
mă, dar poate deveni şi un focar pentru 
cei din jur. Astfel, o comunitate (şcoală, 
grădiniţă) are dreptul să refuze înscrierea 
în grup a copilului nevaccinat. Nimeni nu 
poate refuza dreptul celorlalţi la sănăta-
te. Am scris mai de mult că mentalitatea 
părinţilor care refuză vaccinarea copiilor 
lor îi poate condamna la izolare, deci 
„apartheid!”. În această situaţie, oricât nu 
ne-ar plăcea acest lucru, comunitatea are 
dreptul să decidă împotriva individului. 

Definirea şi implementarea politicilor 
de sănătate sunt responsabilitatea celor 
care, aleşi şi numiţi, totodată, conduc 
societăţile. Dar reuşita depinde şi de înţe-
legerea şi asumarea lor de către „publicul 
larg”. Un exerciţiu care, iată, încă este 
dificil în România, membră UE. 

Prof. Univ. Dr. MSc 
Alexandru Vlad Ciurea 

Director ştiinţific, 
Spitalul Sanador
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