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CÂȘTIGĂTORI ÎN LUPTA
CU TUBERCULOZA
„Cea de-a doua ediție a concursului pentru jurnaliști și bloggeri «Privește-mă prin
ochii mei», care s-a desfășurat sub egida
Administraţiei Prezidenţiale, constituie
o dovadă în plus a preocupării noastre
constante pentru promovarea prevenţiei
şi a educaţiei pentru sănătate. România
s-a confruntat recent cu o epidemie
de tuberculoză multidrog rezistentă
și extensiv rezistentă, iar subiectul şi
posibilele soluţii s-au regăsit pe agenda
de discuţii a Preşedintelui Românei,
E.S. Domnul Klaus Iohannis, în cadrul
întrevederii avute, în luna aprilie, cu
dr. Zsuzsanna Jakab, Director Regional,
Biroul pentru Europa al Organizației
Mondiale a Sănătății. Conştientizarea
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şi sensibilizarea asupra tuberculozei,
ca problemă de sănătate publică, se
fundamentează pe informaţie corectă şi
concretă, provenită din surse credibile,
transmisă prin canale de comunicare
adecvate, astfel ca fiecare dintre noi să
devină mai responsabil în ceea ce priveşte propria sănătate, dar şi să contribuie
la asigurarea echităţii şi calităţii vieţii
celor afectaţi de această boală, prin lupta
împotriva discriminării şi stigmatului cu
care aceştia şi familiile lor se confruntă“,
a declarat conf. dr. Diana Loreta Păun,
consilier de stat, Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Administrației
Prezidențiale.
Câștigătorii celei de-a doua ediții
a concursului sunt: Diana Brâncuș –
TVR, Adriana Turea – Radio România
Actualități, Emanuela Schweninger –
TVR, Ștefana Purcar – Realitatea TV, Ana
Maria Predilă – Gazeta de Sud, Ioana

Vlăsceanu – Prima TV, Gabriela Dumba –
Puterea, Alina Florentina Irimia – pentrudive.com, Dan Brumar – danbrumar.ro,
Elena Alexa – Click, Elena Stan – enigel.
blogspot.ro, și Carmen Dascălu – NaturapentruSanatate.com.
„Guvernul, societatea civilă,
profesioniștii din sănătate și mass-media
trebuie să colaboreze pentru a-i ajuta pe
cei vulnerabili și pentru a schimba statisticile privind tuberculoza“, a declarat dr.
Miljana Grbic, reprezentanta Organizației
Mondiale a Sănătății în România. „Este
important ca toți să fim conștienți ce înseamnă o boală transmisibilă, în speță, tuberculoza. Trebuie să fie un efort comun
al Ministerului Sănătății, al societății civile, al presei“, a completat Rodica Nassar,
secretar de stat în Ministerul Sănătății.
„Sperăm să putem ajuta România să
facă față creșterii numărului cazurilor de
tuberculoză multidrog rezistentă. Însă

STATISTICILE ARATĂ CĂ ROMÂNIA ARE O INCIDENŢĂ A TUBERCULOZEI DE CINCI ORI MAI MARE DECÂT MEDIA
UE. ÎN ACEST CONTEXT, CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI ASUPRA BOLII ESTE EXTREM DE IMPORTANTĂ.
ASOCIAȚIA PENTRU SPRIJINIREA PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ MULTIDROG REZISTENTĂ (ASPTMR), ÎN
PARTENERIAT CU QUINN THE MEDICINE MEDIA ȘI REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE, A ORGANIZAT, SUB EGIDA
ADMINISTRAȚIEI PREZIDENȚIALE, CEREMONIA DE PREMIERE A CELEI DE-A DOUA EDIȚII A CONCURSULUI
„PRIVEȘTE-MĂ PRIN OCHII MEI“. de Valentina Grigore

creșterea conștientizării și combaterea
stigmei reprezintă factori-cheie în această
luptă, iar presa are un rol vital“, a afirmat
și Stephanie Boscaino, ofițer economic al
Ambasadei SUA.

Fonduri pentru medicamente
Specialiștii au atras atenția asupra
imposibilității asigurării unui tratament
adecvat pentru bolnavii cu tuberculoză
rezistentă la tratament. „Până când
autoritățile nu vor înțelege că în țara
lor oamenii suferă și mor din cauza

tuberculozei, că această boală se
transmite și că are un impact financiar
major, nu se va întâmpla nimic în
România“, a spus Lucica Dițiu, director
executiv Stop TB Partnership. Începând
din 2016, fondurile internaționale puse

la dispoziție de Fondul Global de Luptă
Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi
Malariei (www.theglobalfund.org) şi
Mecanismul Financiar Norvegian 2009 –
2014, care asigurau medicația și detecția
eficientă a bolnavilor de tuberculoză,
s-au terminat.
„În 2016 s-a ridicat problema
obligativității implementării unor mecanisme legislative care să permită statului
român preluarea cheltuielilor aferente
tratamentelor pacienților cu forme rezistente de tuberculoză. Acum suntem în
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măsură să spunem că, prin modificarea
adusă criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale în vederea includerii de
noi molecule în lista de medicamente
compensate și gratuite, s-a creat posibilitatea includerii necondiționate în
listă a unor medicamente curative care
se adresează pacienților cu tuberculoză
rezistentă“, a declarat dr. Alexandru Velicu, vicepreședintele Agenției Naționale
a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale (ANMDM).

„Doar împreună putem reuși“
În acest moment, pentru tuberculoza
sensibilă la tratament sunt disponibile
toate medicamentele, în schimb pentru
tuberculoza rezistentă doar o parte sunt
accesibile bolnavilor români.
În plus, medicamentele pentru efectele adverse ale tratamentului pentru
tuberculoză rezistentă nu sunt compensate, ceea ce generează cheltuieli mari
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pentru pacienţii ale căror venituri sunt
deja afectate de imposibilitatea de a
munci. „Legea Tuberculozei, care este în
momentul de față în Parlament, încearcă
să oprească abandonul tratamentului,
pentru că aici este cea mai mare problemă“, a declarat jurnalistul Paula Rusu,
moderatorul evenimentului, ea însăși
fost pacient cu tuberculoză.

„Dacă nu vom trata corect, continuu
și complet pacienții cu tuberculoză
rezistentă, ne vom trezi în cel mai urât
coșmar: creșterea numărului de cazuri
cu tuberculoză extensiv de rezistentă,
adică suferință, moarte, costuri umane și
materiale. Singura soluție agreată la nivel
mondial este abordarea integrativă, multidisciplinară: din punct de vedere medical – prin detecție rapidă și tratament
adecvat, din punct de vedere psihologic
– prin asigurarea serviciilor de suport
psihologic și educatori per suport și din
punct de vedere social – prin asigurarea
asistenței sociale, protecției sociale și
reinserției sociale. Doar împreună putem
reuși și putem găsi resurse“, a concluzionat psiholog Cătălina Constantin,
președintele ASPTMR. 
EVENIMENT SUSȚINUT DE
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DISPOZITIVELE
MEDICALE,
în atenția ANMDM

Interviu cu
dr. Nicolae
Fotin,
președintele
Agenției
Naționale
a Medica
mentului
și a
Dispoziti
velor
Medicale
DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ ÎN CARE MEDICAMENTELE AU FOST VEDETA
COMUNICATELOR DE PRESĂ ȘI A REGLEMENTĂRILOR ANMDM, PREȘEDINTELE AGENȚIEI
ANUNȚĂ CĂ ÎN PERIOADA URMĂTOARE SE VA CONCENTRA INTENS PE TOT CEEA CE
ÎNSEAMNĂ PARTEA DE DISPOZITIVE MEDICALE. CARE SUNT, CONCRET, PAȘII URMĂTORI,
CITIȚI ÎN INTERVIUL DE MAI JOS. de Roxana Maticiuc
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În majoritatea declarațiilor dumneavoastră,
faceți referire în general la molecule, tratamente,
medicamente și mai puțin la partea de dispozitive medicale. Spuneați nu de mult că acest departament mai are nevoie de oameni. Care este rolul
ANMDM pe acest segment de piață?
Începând cu 2014, ANMDM a devenit autoritatea națională competentă în domeniul DM. Cu alte
cuvinte, activitatea Agenției
se desfăşoară în sensul
promovării şi protejării
sănătăţii publice, atât
prin garantarea autorizării unor medicamente
care respectă standardele europene de calitate,
eficacitate şi siguranţă,
prin includerea de noi
medicamente în Lista de
medicamente compensate
și gratuite, aprobată prin HG
720/2008, prin activitatea de
evaluare a tehnologiilor medicale
în baza unor criterii științifice bine stabilite, cât şi prin garantarea menţinerii unui
nivel ridicat al performanţelor şi securităţii DM utilizate în reţelele sanitare din întreaga ţară. Practic,
ANMDM desfășoară o activitate de control prin verificarea periodică a DM, pentru toate DM montate şi
puse în funcţiune şi cu un grad de risc ridicat, la toţi
utilizatorii de DM, atât din domeniul public, cât şi
din cel privat, şi constă în evaluarea performanţelor
şi securităţii acestora. Unitatea nucleară desfăşoară
acelaşi tip de activităţi ca Departamentul tehnic-laboratoare, dar pentru DM cu radiaţii ionizante.
Activitatea de inspecţie şi evaluare a unităţilor
tehnico-medicale constă în evaluarea capabilității
organizațiilor de a presta serviciile în domeniul DM
(optică medicală, protezare, reparare, mentenanță,
instalare/punere în funcțiune) pentru care se solicită avizul de funcționare și emiterea avizelor de
funcționare, atât pentru activitățile evaluate, cât și
pentru cele de import și/sau distribuție.
Activitatea de reglementare, autorizare și
supraveghere a pieței de DM se efectuează prin
departamentul de profil care, printre altele, controlează dacă DM îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici
acţionează conform obligaţiilor ce le revin; ANMDM
efectuează verificări formale și verificări de fond.
Ce presupun, mai exact, aceste verificări formale și de fond?
Prin verificările formale sunt evaluate prezenţa şi
modul de aplicare a marcajului CE, disponibilitatea
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declaraţiei de conformitate, documentaţia tehnică,
informaţiile ce însoţesc dispozitivul şi corectitudinea procedurilor de evaluare a conformităţii DM
alese de către producător.
Verificările de fond privesc verificarea conformităţii DM cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile. În 2015, acest departament
și-a concentrat atenția asupra informării pieței în
legătură cu prevederile legale în domeniu, iar în 2016
și în 2017 a verificat măsura în care au fost implementate aceste prevederi, cu întocmirea de procese-verbale de constatare şi aplicare de sancţiuni
contravenţionale, dacă a fost cazul. Au fost și situații
în care s-a solicitat ajutorul Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și chiar al
poliției, fiind vorba de constatarea unor modalități
de introducere pe piață a unor DM de proveniență și
calitate incerte.
În ceea ce privește elaborarea de acte normative
în domeniu, trebuie precizat că au fost emise în
2016 două acte normative, Ordinul nr. 1008 privind
Normele metodologice referitoare la avizarea activităţilor în domeniul DM și Ordinul nr. 1009 privind
înregistrarea DM în baza naţională de date.
În domeniul medicamentelor, reglementările
de la noi din țară sunt corelate cu cele europene.
Ce ne puteți spune despre regulamentul pentru
dispozitivele medicale și cât de implicați sunt
specialiștii ANMDM în elaborarea de reglementări în domeniul DM la nivel european?
Specialiștii ANMDM în domeniul DM participă la
ședințele tuturor grupurilor de lucru de profil atât la
nivelul Comisiei Europene (CE), cât și al Consiliului
UE. Cred însă că pentru această întrebare ar trebui
să mă refer în primul rând la faptul că reprezentanți
ai ANMDM au luat parte la dezbaterile privind
elaborarea celor două Regulamente privind DM și
respectiv DM pentru diagnostic in vitro, care au
intrat în vigoare în mai 2017 și care, după o perioadă
de tranziție de trei și, respectiv, cinci ani, vor înlocui
directivele existente.
Dintre numeroasele îmbunătățiri pe care le va
aduce implementarea celor două regulamente, aș
menționa în primul rând întărirea regulilor privind
datele de evidență clinică și elaborarea unei proceduri de autorizare a investigațiilor clinice multicentrice, fără a omite cerințele mai stricte impuse
producătorilor pentru supravegherea DM după
introducerea pe piață.
Ce vă propuneți în continuare?
În domeniul DM, ANMDM are în vedere realizarea
mai multor obiective, dintre care trebuie să enumăr:
- reglementarea publicităţii DM, așa cum am procedat și în cazul medicamentului, pentru că DM sunt
destinate aceluiași consumator: omul bolnav;

ANMDM va intensifica
supravegherea producătorilor,
importatorilor, distribuitorilor
și comercianților de DM.

-întocmirea, pe modelul Nomenclatorului de
medicamente de uz uman, a unui Registru public al
DM disponibile pe piața din România;
- crearea unui Birou de Vigilență pentru înregistrarea şi evaluarea informaţiilor privind incidentele
şi crearea unei baze de date, inclusiv comunicarea
în acest sens cu CE. Scopul sistemului de vigilență
în cazul DM este ca al farmacovigilenței, de a
îmbunătăți siguranța utilizatorilor prin cunoașterea
incidentelor posibile. În ultimii ani, ANMDM și-a
concentrat atenția asupra conștientizării pacientului
în ceea ce privește importanța raportării reacțiilor
adverse la medicamente și, într-o mare măsură, am
reușit în acest demers, ceea ce ne îndreptățește să
credem că vom avea aceleași rezultate și pentru DM;
- crearea unui Birou de Conformitate și Comunicare în domeniul DM cu atribuții în comunicarea cu
Statele Membre prin intermediul strategiilor stabilite
în cadrul Grupului de lucru COEN (Compliance and
Enforcement Group), care se referă la prevenirea introducerii pe piață a DM neconforme, contrafăcute;
din acest grup fac parte și reprezentanți ai ANMDM;
- clarificarea legislației referitoare la investigația
clinică și analiza oportunității creării unui Birou
pentru Investigații Clinice.
Permiteți-mi să mă folosesc de acest interviu
pentru a reitera apelul lansat de Agenție către

profesioniștii din Sănătate, pacienți, publicul larg
și mass-media de a informa ANMDM cu privire la
apariția pe piață a unor DM neconforme, fără marcaj
CE sau a căror funcționare poate pune în pericol
viața și sănătatea pacienților. Nu aș vrea să închei
fără să adaug că ANMDM va intensifica supravegherea de piață și controalele atât în ceea ce privește
producătorii, cât mai ales importatorii, distribuitorii
și comercianții de DM, astfel încât, printr-un efort
conjugat al ANMDM și al altor instituții competente
în domeniu, să fim în măsură să creăm un mediu
adecvat protejării sănătății cetățenilor.
Provocări, priorități în domeniul DM?
La această întrebare, nu pot să mă limitez la
domeniul DM. ANMDM trebuie să-și consolideze
statutul de autoritate europeană cu performanțe
competitive la nivelul UE, pe toate domeniile sale de
profil: medicamentul de uz uman, evaluarea tehnologiilor medicale și dispozitivele medicale. Atingerea acestui obiectiv strategic înseamnă o finanţare
corespunzătoare, într-un cadru de reglementare
favorabil, care să ofere posibilitatea asigurării resurselor umane motivate, cu un înalt grad de specializare, menţinut prin instruiri profesionale continue,
şi a unor echipamente de laborator şi IT compatibile
cu statutul de autoritate naţională pe aria sa de
competență, în cadrul reţelei UE. 
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„STATUL
va concura
serios cu
privatul“
de Roxana Maticiuc

Sunteți, practic, la al doilea mandat
de ministru. Care sunt proiectele
prioritare în acest moment?
Aplic ceea ce am promis în programul de guvernare. Prin urmare, pe această linie
îmi fac agenda. Am început să lucrez la dotarea
spitalelor județene. Am demarat programul de
achiziție pentru un CT și un RMN pentru fiecare
spital județean care nu are. La momentul de
față, procedura de licitație este aproape încheiată. Ofertele au fost deschise, acum sunt
în etapa de evaluare și în maximum două
săptămâni vom avea câștigătorii celor două
licitații, pentru CT-uri și pentru RMN-uri.
S-a încheiat achiziția pentru prima
tranșă de acceleratoare liniare. Acestea
sunt aparate care fac radioterapie pentru
pacienții oncologici. Urmează a doua
tranșă și o vizită a Agenției Europene
pentru Energie Atomică de la Viena, pentru
a stabili parametrii aparatelor care vor fi
cumpărate în următorul val.
Statul va concura serios cu privatul
pe absolut toate domeniile, pentru că vom
crește nivelul tehnic de dotare în toate spitalele
județene, iar acolo unde există centre de oncologie
și unde sunt medici specialiști, le vom dota cu aparatele necesare. Nu există precedent în istoria Ministerului
Sănătății să se mai fi cumpărat atât de multe aparate de
radioterapie. Practic, se creează o rețea publică de radioterapie, iar aceasta va concura cu cea privată existentă.
În același timp, achiziționăm echipamente PACS – acestea
permit înmagazinarea imaginilor diagnostice și trimiterea lor
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Interviu cu prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sănătății

pentru telediagnostic. De asemenea, tot în cadrul programului de
guvernare, o altă măsură a fost aceea de a debloca fondurile europene. În momentul de față, suntem în linie dreaptă cu programele
de screening pentru cancerul de col, cancerul mamar, cancerul de
colon și pentru hepatită. Pentru unele dintre ele sunt deja lansate
aplicațiile, pentru altele sunt în lucru și colaborăm foarte strâns cu
Ministerul Fondurilor Europene să asigurăm o absorbție cât mai
bună a fondurilor alocate pe acest domeniu.
Managerii spitalelor spun că și-ar dori să aibă o ofertă la fel
de bună precum cea din mediul privat, însă există lipsuri foarte
mari la condițiile hoteliere. Credeți că se poate face ceva, din
acest punct de vedere?
Am demarat proiectele pentru trei din cele opt spitale regionale, iar acum suntem în faza de a identifica terenul pentru spitalul
republican. Deci practic încercăm să înnoim infrastrucura
publică de spitale și acest lucru le va da posibilitatea
managerilor acestor spitale să concureze în mod
direct cu privatul. De altfel, sunt foarte multe spitale
în țară care au fost reabilitate. Prin Banca Mondială, am finalizat lucrările pentru maternitatea de la
Brașov, un proiect care stagna și pe care urmează
acum să îl inaugurăm. Din păcate, așa cum
am spus de multe ori că mi-aș dori, nu există
nicio baghetă magică prin care să facem
lucrurile peste noapte.
Pe lista de medicamente compensate
au fost introduse recent nouă
molecule noi. Industria farma spune
că nu se poate menține același
buget pentru un număr mai mare
de medicamente și cere o alocare
financiară suplimentară. Aveți în
plan o astfel de măsură?
De la începutul mandatului,
am completat lista de medicamente compensate de patru ori.
De fiecare dată, industria farma,
și aici vorbim desprei cei din
zona medicamentelor generice,
a avut această temere că va crește
taxa clawback. Până în momentul
de față, nu a crescut clawback-ul, el s-a
menținut până la o valoare rezonabilă.
Ceea ce vom face însă din acest an, pentru
toate medicamentele, dispozitivele medicale și tot
ceea ce înseamnă consumabil sau servicii folosite în
spital, este un sistem de achiziții naționale. Acest lucru va
duce la scăderea prețului de cumpărare și la uniformizarea
prețurilor pentru medicamente. Acest lucru înseamnă că
spitalele mici care cumpără cantități mai mici dintr-un
anumit produs vor avea posibilitatea să cumpere la
același preț cu care cumpără un spital mare, acolo unde
se cumpără de obicei cantități mult mai mari. Pe de

altă parte, vom avea același preț nu numai la medicamente, ci și la
toate materialele sanitare. Practic, există o ordonanță de urgență
mai veche, dar care nu a fost aplicată niciodată, există și un ordin
de ministru cu reperele pentru care se face achiziție națională.
În acest an, am încheiat procedura de achiziție pentru 20 de
molecule la antibiotice și suntem în curs de încheiere pentru încă
un set de molecule care servesc la tratamentul pacienților oncologici și care sunt și cele mai costisitoare. Dar nu ne oprim aici.
Avem în pregătire proceduri pentru absolut tot ceea ce înseamnă
consum și, la începutul lunii octombrie, am trimis în fiecare spital
din țară o adresă din partea Ministerului Sănătății prin care le
aducem la cunoștință să-și ia toate măsurile pentru contractele
pe care le încheie din acest moment mai departe, pentru a putea
să treacă automat la prețurile pe care noi le vom obține prin
achiziție națională. Prin această licitație am estimat, împreună cu
specialiștii din domeniul financiar, că vom obține economii între
15 și 25 la sută. Asta înseamnă că vom putea cumpăra mai multe
medicamente și vom putea asigura și această diferență bugetară
despre care se tot vorbește. Pe de altă parte, bugetul în Sănătate a
crescut în fiecare an și acest lucru nu îl poate nega nimeni.
Atât firmele din industria farma, cât și pacienții spun
că ar fi nevoie de o bugetare multianuală, mai ales pentru
pacienții cronici despre care se știe că au nevoie de anumite
medicamente pe o perioadă mai mare de un an. Ar fi posibilă o
astfel de măsură?
Realizând procedurile de achiziție pentru vaccinuri pe o perioadă de doi până la patru ani, avem deja noțiunea de buget multianual. Și nu numai pentru vaccinuri, ci și pentru ceea ce urmează să
achiziționăm pentru medicamente și materiale sanitare.
În legătură cu exportul paralel, ați găsit o formă legală prin
care să-l stopați?
Noi am făcut procedurile la nivel național pentru a monitoriza
și a ști din timp momentul în care anumite medicamente dispar,
ca să putem solicita stoparea exportului paralel pe o perioadă
determinată, așa cum spun reglementările europene. Însă eu
am considerat că acest lucru nu este suficient. Și nu doar eu, ci și
ceilalți colegi miniștri din statele est-europene cu care am discutat,
motiv pentru care am solicitat convocarea de urgență a Consiliului
de miniștri ai Sănătății. Eu cred că trebuie să găsim o rezolvare
europeană a exportului paralel, astfel încât pacienții să aibă acces
la tratament în continuare, iar firmele de medicamente să nu mai
spună că retrag de pe piață medicamentul pentru că celelalte țări
se referențiază la prețul mic din România sau că din cauza prețului
de la noi din țară medicamentul pleacă la export în Germania.
Când va fi gata noua Lege a Sănătății?
Avem în lucru noul pachet de legi ale Sănătății din care până
la momentul de față avem trimise în Parlament Legea Vaccinării,
în dezbatere publică este Legea Transplantului, urmează Legea
Profesioniștilor din domeniul Sănătății care în momentul de față
se găsește la asociațiile profesionale pentru consultare, astfel că
până la sfârșitul anului vom avea un alt cadru general pentru acordarea asistenței medicale, mai puțin birocratic, deci mai prietenos
pentru pacient și pentru personalul medical. 
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Interviu cu
dr. Carmen
Ungurean,
coordonator al
Programului
național de
screening
pentru cancerul
de col uterin,
Institutul
Național de
Sănătate
Publică (INSP)

„CANCERUL DE COL UTERIN ESTE UN CANCER CUMSECADE:

poate fi vindecat, dacă este

depistat în stadii incipiente“
ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ POATE FI PREVENIT, CANCERUL
DE COL UTERIN ESTE AL DOILEA CEL MAI DES ÎNTÂLNIT
CANCER LA FEMEILE DIN ROMÂNIA, PROVOCÂND
PESTE 1.900 DE DECESE, ANUAL. POTRIVIT DR. CARMEN
UNGUREAN, COORDONATOR AL PROGRAMULUI
NAȚIONAL DE SCREENING PENTRU CANCERUL DE
COL UTERIN, INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ (INSP), ESTE VITAL CA POPULAȚIA FEMININĂ
SĂ ÎNȚELEAGĂ CARE SUNT CAUZELE ACESTEI
AFECȚIUNI ȘI CARE SUNT CELE MAI EFICIENTE
MODALITĂȚI DE PREVENIRE A BOLII, DE LA VACCINARE
LA MODIFICAREA STILULUI DE VIAȚĂ. PENTRU A
ÎMBUNĂTĂȚI ACCESUL FEMEILOR LA INFORMAȚII,
INSP A DERULAT, ÎN VARA ACESTUI AN, CARAVANA
„PROTEJEAZĂ-I ARIPILE!”, PARTE A CAMPANIEI
NAȚIONALE CU ACELAȘI NUME. de Valentina Grigore
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România are o incidență a cancerului de
col uterin de trei ori mai mare decât media
UE, deși vorbim de o boală care poate fi
prevenită. Cum poate fi remediată această
situație?
În fiecare an, peste 4.000 de românce sunt
diagnosticate cu cancer de col uterin, acesta
fiind al doilea cel mai des întâlnit cancer la
femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani
din țara noastră. De asemenea, anual se produc
peste 1.900 de decese prin cancer de col uterin
în țara noastră.
Această problemă de sănătate publică,
devenită deja urgență a sistemului de sănătate,
are două soluții, egale ca importanță și complementare. În primul rând, informarea corectă
și consecventă a publicului. Este important

ca populația feminină să înțeleagă care
sunt cauzele acestei afecțiuni, că ea
poate fi prevenită și care sunt metodele
de prevenție existente. În al doilea rând,
sistemul de sănătate trebuie să asigure
accesul egal și echitabil al tuturor femeilor
la serviciile preventive și de diagnostic
precoce, prin dezvoltarea și implementarea de programe naționale coerente și
consolidate. Cancerul de col uterin este
un cancer cumsecade, poate fi atât prevenit, cât și vindecat, dacă este depistat în
stadii precoce. Prin prevenție, se pot evita
până la 80% din cazurile de deces.
Care sunt cele mai eficiente metode
de prevenție a cancerului de col uterin?
Cancerul de col uterin este cauzat de
infecția persistentă cu genotipurile 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 și 59 ale virusului HPV. Infecția cu HPV este cea mai
frecventă infecție cu transmitere sexuală,
se estimează că peste 80% din femei se
vor infecta cu HPV de-a lungul vieții.
Modalitatea cea mai simplă prin care
o femeie se poate proteja este amânarea începerii vieții sexuale și limitarea
numărului de parteneri sexuali. Este
important de știut că utilizarea prezervativului reduce riscul infecției cu HPV,
însă nu îl elimină.
O altă metodă eficientă de a preveni infecția cu virusul HPV și apariția
cancerului de col uterin este vaccinarea.
Aceasta este recomandată fetițelor începând cu vârsta de 9 ani. Se pot vaccina și
tinerele cu vârsta peste 15 ani, care nu au

fost vaccinate, însă este ideal ca vaccinul
să fie administrat înainte de începerea
vieții sexuale.
În România, vaccinarea împotriva
infecției cu virusul HPV este disponibilă,
prin Programul Național de Vaccinare,
fetelor din grupa de vârstă 11 – 14 ani și
poate fi realizată la solicitarea părinților,
printr-o cerere la medicul de familie.
Este important de știut că riscul de cancer poate fi redus cu 40-70% prin vaccinare, însă numai în cazul unei proporții
de cel puțin 70% din fetițe vaccinate.
Mesajul meu către părinți este acela că
vaccinarea anti-HPV este, înainte de orice, împotriva unui cancer. Din cele peste
200 de tumori pe care o femeie le poate
face de-a lungul vieții, iată că există una
care poate fi prevenită prin vaccinare.
Vaccinarea este eficace. Este aproape 100% eficace în prevenirea infecției
persistente cu HPV 16/18 și a leziunilor
asociate acestei boli, cât și în prevenția
celorlalte boli asociate infecției cu HPV
(a cancerului vulvar, anal, orofaringian
și penian). Și nu în ultimul rând, pentru
cei care decid în sistemul de sănătate,
programele de vaccinare anti-HPV s-au
dovedit a fi mai cost-eficiente în țările cu
o incidență crescută a cancerului, cum
este cazul României.
Testarea Babeș-Papanicolau permite
depistarea leziunilor canceroase în
stadii incipiente. Cum poate fi facilitat
accesul femeilor la această analiză?
În cadrul „Programului Național
de Screening pentru depistarea activă
și precoce a cancerului de col uterin”,
femeile cu vârsta cuprinsă între 25
și 64 de ani au acces gratuit la testarea Babeș-Papanicolau. Programul se
adresează atât femeilor asigurate, cât și
celor neasigurate în sistemul național de
asigurări sociale de sănătate, care nu au
un diagnostic confirmat de cancer de col
uterin sau care nu au avut antecedente
pentru această boală. Testarea reprezintă
metoda de prevenție secundară a acestei
boli și poate contribui cu încă 30-50% la
reducerea riscului de cancer de col uterin. Condiția este ca femeile să se testeze
periodic, începând cu vârsta de 25 de ani.
Este important de știut că testarea periodică a femeilor adulte prin programele
de screening este necesară și femeilor
care au fost vaccinate anti-HPV.
Campania „Protejează-i aripile!” are
ca scop informarea româncelor privind

cauzele bolii și metodele de prevenție a
acesteia. Ce acțiuni au fost întreprinse
în cadrul campaniei? Care au fost
rezultatele?
Campania „Protejează-i aripile!”, o
inițiativă a companiei MSD România în
parteneriat cu Institutul Național pentru
Sănătate Publică, a fost lansată în luna
februarie a acestui an, printr-o dezbatere
amplă la care au fost prezenți, alături
de inițiatorii campaniei, reprezentanțicheie ai Ministerului Sănătății, Parlamentului, cât și profesioniști din sistemul
medical și reprezentanți ai organizațiilor
profesionale.
Cea mai recentă acțiune din cadrul
campaniei a fost Caravana „Protejează-i aripile!”, organizată în perioada
mai–iunie în nouă orașe, cu scopul de a
îmbunătăți accesul femeilor din întreaga
țară la informarea corectă cu privire la
prevenția cancerului de col uterin, prin
transmiterea de materiale informative
și discuții cu medici specialiști despre
prevenția acestei boli.
Această campanie urmărește coalizarea profesioniștilor din sistemul de sănătate, la toate nivelurile lui, în scopul dezvoltării unui program național coerent,
consecvent și consolidat de prevenire și
control ale cancerului de col uterin.
Care este atitudinea româncelor în
ceea ce privește prevenția cancerului
de col uterin?
Potrivit unui studiu realizat în luna
septembrie a anului trecut, 86% dintre
românce au auzit de cancerul de col
uterin, dar mai bine de jumătate dintre
acestea nu asociază această boală cu
infecția persistentă cu virusul HPV. Mai
mult, 68% dintre românce nu au auzit de
infecția cu virusul HPV. Foarte îngrijorător este faptul că 7 din 10 românce nu
și-au făcut în ultimii trei ani niciun test
pentru depistarea acestei boli.
Sunt date care, alături de cele ale
incidenței și mortalității, ne obligă
la acțiune urgentă pentru rezolvarea
acestei probleme de sănătate publică a
României. Mamele, surorile, prietenele
noastre merită și au dreptul la programe
de prevenire și diagnosticare precoce
ale cancerului de col uterin, cu atât mai
mult cu cât există toate aceste metode de
prevenire sigure și eficiente, care au dat
roade în statele care au implementat programe naționale de vaccinare și depistare
precoce a leziunilor. 
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Măsuri politice pentru un
mediu economic predictibil
CU POSTUL DE SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, A DAT STARTUL CARIEREI
POLITICE PE CARE O CONTINUĂ ACUM DIN FOTOLIUL DE MINISTRU. SPUNE CĂ DIN POZIȚIA DE ANGAJAT
LA STAT VREA SĂ AJUTE FIRMELE MICI ȘI MIJLOCII ȘI SĂ FACĂ MEDIUL ECONOMIC MAI PREDICTIBIL ȘI
PRIETENOS PENTRU IMM-URI. de Roxana Maticiuc
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Până nu de mult, erați un om eminamente
al privatului. Acum, ați trecut de cealaltă
parte a baricadei. Cum simțiți diferența
dintre cele două tabere?
Evident că atunci când lucrezi la stat,
ai o flexibilitate redusă în a-ți construi
o echipă, având în vedere că există deja
oameni angajați. În plus, în privat lucrezi
pentru compania ta. Deci responsabilitatea nu este decât în fața angajaților, a legii
și a ta în sine. În clipa în care ești în politică, lucrurile se schimbă. Ai o susținere
din partea colegilor din partid, faci parte
dintr-un guvern politic și evident că trebuie să fii alături de colegii tăi, indiferent de
situație. Asta înseamnă că atunci când
există o decizie politică, susținerea este
totală și cred că așa este și corect să fie și
așa am procedat de fiecare dată.
Dar cred că este obligația mea, ca
ministru, să fac tot ce pot cu resursele pe
care le am. Un exemplu foarte clar este
cu programul StartUp Nation. Și vreau să
mulțumesc și oficial colegilor din teritoriu care au depus un efort absolut uriaș
cu evaluarea planurilor de afaceri, cu
programarea la semnare a acordurilor de
finanțare, cu tot sprijinul pe care mi l-au
acordat. Deja am evaluat peste 7.500 de
dosare, aproximativ 3.000 de dosare s-au
semnat, în perioada imediat următoare
sunt programate la semnare încă 2.500
de dosare. Colegii mei lucrează peste
program de când a început perioada de
evaluare, chiar și în weekenduri. Să nu

I nterviu cu Ilan Laufer,
ministrul pentru
Mediul de Afaceri
uităm că au aplicat 20.000 de firme, cu un
potențial aproape de 45.000 de noi locuri
de muncă care urmează să fie create, iar
prin finanțare directă se vor crea 21.000
de noi locuri de muncă. Peste 70 la sută
dintre acestea urmează să fie ocupate de
tineri antreprenori absolvenți de liceu și
facultate, după 2012 până în prezent. Peste
45 la sută din noii antreprenori care încep
afacerile prin intermediul StartUp Nation
sunt femei și lucrul acesta ne bucură
foarte mult.

Sunteți om politic?
Cu siguranță, sunt om politic. Și am
simțit lucrul acesta mai puțin când eram
secretar de stat pentru că, în opinia mea,
a fi om politic înseamnă să îți asumi să fii
parte dintr-o echipă care are o conducere și
o susținere politice.
De cât timp vă simțiți om politic?
Cred că de când am ajuns secretar de
stat, dar este un întreg proces, adică astăzi
nu se poate să fii om politic, iar mâine să
nu mai fii. Lucrul acesta îl înveți pe parcurs,
dar trebuie să ți-l dorești și să ți-l asumi,
iar eu mi-l asum. Cu fiecare ocazie pe care
o am, mulțumesc PSD că m-a susținut și că
mă susține în poziția în care mă aflu și, cu
siguranță, fac tot ceea ce ține de mine în
primul rând pentru implementarea măsurilor din programul de guvernare.
Nu vă era frică de stigmatul politicii
care vine la pachet odată cu lucrurile bune
pe care le poate oferi o funcție politică?
Este ceva care diferă de mediul privat
și cel mai important și atractiv lucru este
că pot face ceva pentru ceilalți. Asta am
făcut-o și în privat, pentru că mi-am dorit.
Dar, evident, atunci când ai încredere întrun program politic, îți dorești să faci parte
din el, dacă simți că ai capacitatea, că ai
dorința, că poți să te dedici sută la sută, iar
eu am simțit aceste lucruri.
Cine este Ilan Laufer?
Un om care a învățat foarte multe din
viață până la vârsta aceasta. Am avut ocazia
să mă aflu foarte de tânăr în anumite
situații care m-au ajutat să progresez foarte
mult pe plan personal, în relația interumană și în situații de business. M-am întâlnit
cu companii foarte mari și am dus negocieri
la un nivel foarte înalt când eram foarte tânăr. La 22 de ani, am început cariera la nivel
de top, lucram deja la un fond de investiții
private și am reușit să fac o treabă bună și
acolo. Am un mod de abordare puțin diferit:
prefer să promovez partea bună a lucrurilor
și să lucrez la îmbunătățirea neajunsurilor,
decât să merg mereu și să spun care sunt
problemele și cât de grave sunt.
Ajutați acum multe firme să se pună
pe picioare, dar atât acestea, cât și cele
care sunt pe piață de câțiva ani au nevoie
de stabilitate, de un mediu predictibil.
Așa cum ați spus, multe firme se închid,
în loc să prospere. Ce le oferiți acestor
firme care au nevoie de aceste elemente
de siguranță?
Trebuie să înțelegem că în România
există predictibilitate. Eu am fost și în alte
țări și vă pot spune că parte din democrație

*CIFRELE DIN INTERVIU SUNT VALABILE LA MOMENTUL REALIZĂRII ACESTUI MATERIAL

este să propui și să discuți în spațiul public
anumite propuneri, idei. Deci lumea ar
trebui să aibă încredere că cei care suntem
în această echipă facem tot ceea ce putem
și vă spun sincer că eu, la nivelul meu, fac
tot ceea ce pot și simt că există această stare
generală și în Guvern.
Ce se întâmplă cu celelalte proiecte,
despre care spuneați că se derulează în
paralel cu acest program?
Legea parteneriatului public-privat este
deja în curs de avizare interministerială și
sper că în cel mai scurt timp, după ce va
avea toate avizele, premierul să se mai uite
o dată peste lege, să îi dea un ok final și să
o adoptăm cât se poate de repede. Este un
venit suplimentar la PIB, din punctul meu
de vedere, pentru că vor veni, în principal,
bani externi în țară care ne vor ajuta să
ne dezvoltăm acum. Acești bani vor intra
în proiecte care țin de străzi, autostrăzi,
spitale, orice fel de clădire cu interes public,
până la servicii de interes public.
Legea prevenirii se află în Parlament,
la Senat, urmează să ajungă la Camera
Deputaților și sper ca până la sfârșitul lunii
octombrie să fie adoptată. Această lege
va proteja în principal companiile mici și
mijlocii. Cred că este una dintre cele mai
coerente, clare și indiscutabile măsuri pe
care vreun guvern le-a luat până acum în
ultimii 27 de ani, în sensul în care, pentru
peste 500 de contravenții, nu vor mai fi
amendați pe loc sau suspendați, sau închiși,
ci li se va da un plan de remediere pe o
perioadă de 90 de zile, să își pună lucrurile
în ordine. Dacă atunci când revine controlul
nu vor fi ok, vor fi sancționați.
Din perspectiva care vi s-a conturat
până acum, viitorul în carieră îl veți
construi în mediul politic sau există și
posibilitatea să vă întoarceți în privat?
Am un mandat de ministru și sper să
îl duc cu bine la bun sfârșit. Acum mă
gândesc doar că avem un program de
guvernare foarte ambițios, iar pentru mine
acela este Biblia. Sincer să fiu, am recuperat
toate întârzierile care erau pe acest minister
în mai puțin de trei luni. Sunt cu toate la
zi. Acumulez restanțe doar acasă, cu fata
mea și cu părinții mei. Mi-am asumat acest
lucru, dar am, pe de altă parte, satisfacția că
fac treabă bună. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR
2014-2020, ROMÂNIA TREBUIE
SĂ PREGĂTEASCĂ INVESTIȚIILE ÎN
CENTRE AMBULATORII, UNITĂȚI
DE URGENȚĂ ȘI ÎN CENTRE
COMUNITARE INTEGRATE,
ÎN CONFORMITATE CU
ANGAJAMENTUL ASUMAT
ÎN CADRUL STRATEGIEI
NAȚIONALE ÎN MATERIE
DE SĂNĂTATE PENTRU
CONSOLIDAREA
SERVICIILOR DE
TRATAMENT
AMBULATORIU. CE A
FĂCUT PÂNĂ ACUM
ȚARA NOASTRĂ
ȘI CARE SUNT
PRIORITĂȚILE, AFLAȚI
DIN INTERVIUL DE
MAI JOS.
de Roxana Maticiuc

Investiții europene în
sănătatea românească
Recent, ați spus că 60% din investițiile
publice din România s-au făcut cu
fonduri europene. În exercițiul financiar
2007-2013, 17 miliarde de euro au intrat
în economia românească. Cât la sută
din acești bani au intrat în domeniul
sănătății și câte locuri de muncă au fost
create în acest exercițiu financiar?
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Eu vă pot spune despre fondurile
europene de dezvoltare regională și despre
Fondul de coeziune, de care sunt direct
responsabilă și care au vizat investiții, în
principal, în infrastructură și echipamente. Astfel, în perioada 2007-2013, au fost
reabilitate 99 de unități (centre ambulatorii, clinici municipale, spitale județene
etc.), care au impact direct asupra a peste 4
milioane de persoane anual.
Conform datelor raportate de România,
Programul operațional regional, cel mai
diversificat program în ceea ce privește

sectoarele vizate (inclusiv politica de sănătate), a creat aproape 25.000 de locuri noi
de muncă. Acesta este rezultatul a aproximativ 4.500 de proiecte finalizate, care
au generat beneficii pentru comunitățile
locale și regiuni din întreaga țară.
Ați declarat, de asemenea, că domeniul transporturilor este cel mai în urmă.
Cum stăm la capitolul Sănătate? Care sunt
proiectele „fruntașe” din Sănătate care au
absorbit cei mai mulți bani?
În ansamblu, investițiile în infrastructura de Sănătate au funcționat bine. În

Interviu cu
Corina Crețu,
comisar
european
pentru
politică
regională

total, au fost semnate și puse în aplicare
101 contracte în valoare de 319 milioane de
euro, din care 213 milioane de euro sunt
din fonduri UE.
Există numeroase cazuri demne de
menționat. De exemplu, am investit în
modernizarea și echiparea ambulatoriului
Spitalului de copii „Sf. Ion” din Galați, de
care au beneficiat peste 120.000 de copii
din întreaga regiune. Spitalul are în prezent
300 de paturi și oferă un mediu curat și
bine echipat pentru pacienți și pentru
practicienii din domeniu. La fel, au fost
achiziționate mai mult de 50 de unități de
echipament de asistență medicală specializată. Tot prin intermediul acestui proiect, a
fost făcută trecerea de la sistemul digital la
dispozitivele de radiologie IRM.
Ce se putea face mai bine?
Punerea în aplicare a fondurilor UE este
un proces de învățare și vom continua să

învățăm și să folosim aceste noi cunoștințe.
Privind retrospectiv, putem spune acum
că rețeaua de spitale este o componentă esențială a sistemului de sănătate.
Investițiile în spitale trebuie să fie orientate
mai bine pentru a contribui la creșterea
eficienței și a accesibilității serviciilor
spitalicești, în complementaritate cu serviciile comunitare, primare și cele ambulatorii. Spitalele sunt deseori supraîncărcate
de pacienți ale căror condiții ar trebui
soluționate la nivele mai joase de furnizare
a asistenței medicale (primară, ambulatorie), în timp ce serviciile preventive și
paliative sunt încă insuficient dezvoltate.
Acesta este motivul pentru care,
pentru actuala perioadă de programare
și în conformitate cu evaluarea nevoilor și a strategiei naționale de Sănătate,
efectuată de România, se pune accentul
pe dezvoltarea de servicii de tratament
ambulatoriu, pentru a crește calitatea
și accesibilitatea serviciilor, în special
pentru grupurile vulnerabile și populația
din mediul rural. Acest lucru ar contribui,
de asemenea, la reducerea costurilor de
spitalizare pe termen lung și la gestionarea mai eficientă a numărului de paturi
disponibile din spitale.
Începem exercițiul financiar 20142020. Ce absorbție avem acum, în 2017,
și ce înseamnă acest lucru?
Implementarea, atât fizic, cât și financiar, s-a accelerat. Deja aproximativ 14% din
resursele financiare disponibile în cadrul
politicii de coeziune au fost alocate pentru
proiectele selectate. Pentru anumite programe operaționale, cum ar fi Programul
Operațional Regional, nivelul este chiar
mai mare.
După ce structura instituțională a
programelor a fost adoptată la nivel
național, Comisia a putut începe rambursările - aproximativ 450 de milioane
de euro au fost plătiți deja. Acest lucru
poate că nu pare mult, în special în ceea
ce privește execuția financiară, totuși
reprezintă o mare îmbunătățire față de
începutul acestui an. În plus, contractarea rapidă din ultimele luni oferă o bază
bună pentru viitoarele cheltuieli generate de proiecte pe teren.
Ce ar trebui făcut pentru a utiliza
cât mai bine bugetul din perioada 20142020?
În vederea celei mai bune utilizări a
alocărilor în materie de sănătate pentru
perioada 2014-2020 (în principal, 326 de

milioane de euro în cadrul Programului
Operațional Regional), este esențială coordonarea intervențiilor în diferite programe
și să se asigure o implementare eficientă
prin simplificare, angajament politic clar și
alinierea la prioritățile strategice naționale.
Măsuri importante au fost deja luate. În
timpul verii, autoritatea națională de audit
a validat desemnarea sistemelor de gestiune și de control pentru toate programele
pentru România. În prezent, calea este larg
deschisă pentru contractare și executare.
Ar trebui să acordăm o atenție deosebită
pregătirii investițiilor în cele trei spitale
regionale (în Craiova, Cluj-Napoca și Iași),
prin care proiectele majore vor fi elaborate
pe baza expertizei internaționale a Băncii
Europene de Investiții. Alte elemente
care necesită atenție sunt pregătirea
investițiilor în centre ambulatorii, unități
de urgență și centre comunitare integrate,
în conformitate cu angajamentul asumat
în cadrul strategiei naționale în materie
de Sănătate pentru consolidarea serviciilor de tratament ambulatoriu, precum și
investițiile planificate în domeniul telemedicinei, în cadrul Programului Operațional
Competitivitate.
Cartea albă prezentată de Comisia
Europeană enumeră câteva posibile
scenarii pentru viitorul Europei. Care ar
fi riscurile dacă s-ar merge pe varianta
Europei cu două viteze, așa cum vor
Germania și Franța? Care variantă, din
cele cinci, vi se pare potrivită?
Am subliniat de fiecare dată importanța
solidarității în Europa. Președintele Juncker
a prezentat în luna martie cinci scenarii
pentru a lansa o dezbatere privind viitorul
continentului. Această dezbatere are loc
în prezent și suntem mulțumiți să constatăm o largă implicare a tuturor părților. Și
acesta este un lucru bun, deoarece publicul
și liderii au început să se gândească mai
bine cu privire la viitorul Europei. Toate
aceste discuții ne-au determinat să ne
îndreptăm către un al șaselea scenariu.
Acest scenariu pune accentul pe o Europă
care este mai mult decât o piață, este o
Uniune a libertății și egalității în vederea
obținerii unei Europe mai puternice și mai
democratice. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro

octombrie 2017 17

Politici
de Sănătate | POLITICI NAŢIONALE

Interviu cu Pascal Robin,
General Manager Sanofi Pasteur
România și Moldova

IMUNIZAREA
ANTIGRIPALĂ
intră într-o nouă eră.
ROMÂNIA, ÎN PRIMUL VAL DE ȚĂRI
CARE ADOPTĂ INOVAȚIA
de Roxana Maticiuc

Aș dori să începem
discuția cu câteva detalii
referitoare la angajamentul
Sanofi Pasteur, divizia de
vaccinuri a Sanofi, pentru sănătatea
publică – performanță și evoluție.
Moștenirea Sanofi Pasteur datează de
mai bine de un secol și este strâns legată
de primele descoperiri ale lui Louis
Pasteur, care au pus bazele dezvoltării de
vaccinuri. Am dus mai departe această
moștenire consolidându-ne activitatea
cărămidă cu cărămidă, propunându-ne
permanent să fim deschizători de drumuri în ceea ce privește dezvoltarea de
vaccinuri. Fie că lucrăm pe cont propriu,
fie în colaborare cu partenerii noștri,
căutăm mereu noi abordări pentru a
combate bolile infecțioase în fiecare
etapă a vieții.
Astăzi producem peste un miliard
de doze de vaccinuri în fiecare
an, în fabricile noastre de pe toate
continentele, cu ajutorul unei echipe
formate din 15.000 de angajați dedicați
sănătății publice. Astfel, sprijinim
imunizarea a peste 500 de milioane de
oameni din întreaga lume.
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Sanofi Pasteur este cel mai mare
producător mondial de vaccinuri antigripale sezoniere, cu 200 de milioane
de doze furnizate în 2016. Suntem un
lider mondial în industria farmaceutică,
propunând o gamă largă de vaccinuri:
vaccinuri combinate pentru nou-născuti,
adolescenți și adulți, pentru a susține
prioritățile naționale de imunizare,
vaccinuri pentru călători și țări cu risc
endemic. Avem un rol-cheie în inițiative
de asistență medicală globală, cum ar
fi eradicarea poliomielitei alături de
Organizația Mondială a Sănătății și
introducerea primului vaccin împotriva
febrei Dengue.
Care sunt cele mai mari provocări
cu care se confruntă un producător de
vaccinuri, în momentul de față?
Fabricarea vaccinurilor presupune
un drum lung și complex, deoarece sunt
necesare până la 36 de luni pentru a
produce, ambala și livra vaccinurile către
cei care au nevoie de ele. Procesul de
fabricare a vaccinurilor include testarea
fiecărui lot în fiecare etapă de producție,
precum și retestarea loturilor de către
diferitele autorități din lume, în vederea

asigurării controlului calității. Aproximativ 70% din timpul de fabricare a
vaccinurilor este dedicat controlului
calității. Orice eveniment imprevizibil
poate duce la întârzieri în eliberarea
vaccinurilor și, implicit, la deficiențe în
furnizarea acestora către comunitățile
care au nevoie de ele.
O altă provocare majoră este să răspundem tuturor nevoilor de vaccinuri la
nivel mondial. Cererea globală privind
soluțiile de vaccinare este în creștere, cu
izbucniri endemice dificil de prevăzut, cu
schimbări în politicile locale de vaccinare.
Dacă ținem cont și de înăsprirea periodică a cerințelor de reglementare și de
îmbunătățirile aduse procesului de ambalare (serializare), puteți ghici cu ușurință
că anticiparea nevoilor de vaccinare devine o știință în toată puterea cuvântului.
Odată produse, distribuția vaccinurilor reprezintă o altă provocare, deoarece
acestea trebuie transportate și depozitate
la rece, între 2 și 8 grade C, până în momentul administrării la pacienți.
În pofida tuturor acestor provocări, ne
respectăm angajamentul de a furniza
vaccinuri de înaltă calitate. În ultimii

SCURT PROFIL AL LUI PASCAL ROBIN

Pascal Robin este General Manager Sanofi Pasteur
România și Moldova, începând cu iulie 2017. S-a alăturat
Sanofi Pasteur Franța în 2002, deținând cu succes mai
multe funcții de management la nivel global, în lanțul de
aprovizionare și distribuție. În 2011, a fost numit
Head of Business Operations pentru
Europa de Est și Asia Centrală.
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ani am îmbunătățit infrastructura, am
actualizat procesele și am investit în pregătirea angajaților din întreaga lume astfel încât să ne valorificăm la maximum
capacitățile de producție - toate acestea,
pentru a putea face față cererii globale,
tot mai mare, pentru vaccinurile noastre.
Credem că fiecare persoană trebuie să
aibă acces la vaccinurile existente, indiferent de țară sau regiune.
Cum arată viitorul Sanofi Pasteur?
La ce ar trebui să ne așteptăm în următorii ani în ceea ce privește investițiile
și inovația?
Inovația este, fără doar și poate,
esențială pentru îmbunătățirea sănătății
oamenilor din întreaga lume. Investim
în fiecare zi peste un milion de euro în
cercetare și dezvoltare.
Investițiile și eforturile noastre merg
în două direcții principale - optimizarea portofoliului actual de vaccinuri
(îmbunătățirea formulelor sau dezvoltarea
de combinații noi) și dezvoltarea de noi
vaccinuri împotriva unor boli infecțioase,
pentru care nu există vaccinuri.
În prezent, avem 16 vaccinuri în
dezvoltare sau pentru care am depus
dosarele de aprobare, adresate nevoilor specifice diferitelor segmente de
populație.
Care este situația în România? Ce ne
puteți spune despre ratele de acoperire
a vaccinării?
Societățile medicale și autoritățile din
domeniul sănătății au dezvoltat cu succes
condițiile necesare pentru introducerea
de vaccinuri inovatoare în țară și pentru
ca populația României să poată beneficia
de un program de vaccinare modern.
Conform unui raport al Institutului
Național de Sănătate Publică din aprilie
2017, rata-țintă de acoperire vaccinală este
atinsă pentru copiii sub 18 luni, cu 95%
imunizați în 2016 cu vaccinurile principale recomandate (HEP B 3, DTP 4, IPV
4, Hib 4 și MMR 1). Acesta este rezultatul
eforturilor intense și permanente de
educare, menite să mențină nivelul corect
de conștientizare și informare cu privire la
beneficiile vaccinării și să asigure sprijinul
și acceptul părinților în actul de vaccinare.
Din păcate, acoperirea vaccinală
scade odată cu vârsta - o consecință a
percepției greșite a actului de vaccinare
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dincolo de primul an al vieții. Nu trebuie
uitat că imunizarea nu este doar pentru
copii! Fie că este vorba de un student, de
un adult sau de o persoană în vârstă, toți
adulții au nevoie de imunizare pentru a
menține sănătatea lor și a familiilor lor.
Care este angajamentul Sanofi
Pasteur față de piața plină de provocări
a României?
Avem o istorie de peste 27 de ani în
România. În această perioadă, ne-am
valorificat experiența și moștenirea
dobândite la nivel global. Am devenit un
partener de încredere pentru sistemul de
sănătate din România, oferind vaccinuri
de înaltă calitate atât pentru programul
național de imunizare, cât și pentru
piața privată. Prin portofoliul nostru
diversificat de vaccinuri inovatoare,
acoperim principalele probleme de
sănătate publică: imunizare pediatrică,
vaccinare antigripală sezonieră,
vaccinare pentru călători și zonele
endemice.
Sezonul gripal va începe în curând.
Care sunt planurile Sanofi Pasteur?
Suntem cel mai mare producator
de vaccinuri antigripale , asigurand
aproximativ 40% din dozele distribuite
la nivel mondial în 2016.

În ceea ce privește gripa, permiteți-mi
să vă mărturisesc mai întâi o preocupare personală, care mi-a atras atenția în
prima săptămână petrecută în România
și pe care o împărtășesc cu mai mulți
specialiști din domeniu: percepția greșită
a impactului bolii și creșterea dezinteresului pentru vaccinarea anuală antigripală. Însă gripa nu este o boală minoră, este
o povară reală pentru societate!
Sanofi Pasteur și-a asumat angajamentul de a crește în continuare gradul
de conștientizare cu privire la impactul
și povara gripei și de a-și îmbunătăți
portofoliul cu cea mai extinsă protecție
pentru populație.
Având în vedere evoluția
epidemiologiei gripale sezoniere și
recomandările OMS, lansăm pentru
acest sezon și pentru următoarele un
nou vaccin antigripal cu patru tulpini.
România se află în primul val de 24 de
țări cu acces timpuriu la această soluție
inovatoare, care asigură o protecție
antigripală extinsă a populației cu
vârsta peste 3 ani.
Potrivit unei estimări pentru un
deceniu, în 27 de țări UE, utilizarea
vaccinurilor gripale tetravalente în locul
celor trivalente ar putea avea ca rezultat
o reducere cu până la 1,6 milioane de
cazuri de gripă, 37.300 de cazuri de spitalizare asociată gripei și 14.800 de decese
asociate gripei.
În concluzie, o protecție extinsă prin
imunizarea antigripală ar putea deveni
noul standard de prevenție, în beneficiul oamenilor și al sănătății publice.
Care sunt direcțiile strategice ale
Sanofi Pasteur România pentru următoarea perioadă?
Ne propunem să contribuim în
continuare la sănătatea românilor prin
asigurarea accesului la soluții inovatoare
de vaccinare împotriva diferitelor boli
infecțioase, cu accent pe:
• Vaccinarea pediatrică, prin continuarea eforturilor noastre de sprijinire a
programului național de imunizare.
• Vaccinarea antigripală, prin asigurarea unei protecții extinse nu doar
în rândul populațiilor cu risc ridicat, ci
și în rândul populației generale (copii,
adolescenți, adulți).
• Soluții de vaccinare pentru călătorii. 
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Priori
Interviu cu Răzvan Vulcănescu,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Prioritățile

noului președinte CNAS
Firmele din industria farma cer de
mult eliminarea sau micșorarea taxei
clawback. Ce rezolvare vedeți dumneavoastră pentru această problemă?
Fondurile totale alocate de CNAS pentru medicamentele cu și fără contribuție
personală, inclusiv pentru cele utilizate
în programele naționale de sănătate, s-au
dublat în intervalul de șase ani de la introducerea contribuției claw-back. Totodată,
lista substanţelor active (DCI) de care
beneficiază asiguraţii s-a lărgit, poate nu în
ritmul dorit de pacienţi şi de reprezentanţii
industriei farmaceutice, dar nu trebuie
uitat faptul că există limite, constrângeri
bugetare, iar ritmul de creştere a finanţării
tratamentelor medicamentoase, chiar în
aceste condiţii, a fost mult peste ratele de
creştere economică a României. Inclusiv la
această dată, nouă molecule noi urmează
să intre pe lista medicamentelor compensate, conform unui proiect de hotărâre de
guvern aflat în curs de aprobare. Dintre
acestea, cinci molecule se adresează
pacienţilor care suferă de HIV/SIDA, iar
celelalte sunt pentru tratamentul cancerului renal, diabetului, psoriazisului şi bolilor
cardiovasculare.
Deci domeniul este într-o continuă
dinamică și în contextul în care consumul
de medicamente a crescut semnificativ
de la un an la altul, consider contribuţia
clawback un instrument necesar pentru

modularea/moderarea consumului. Însă
acest mecanism trebuie să răspundă pe
termen mediu şi pe termen lung principiilor de transparenţă, predictibilitate şi
sustenabilitate.
Ce pot să vă spun este că după discuțiile
avute cu toți reprezentanții industriei
farma, s-au centralizat propunerile, iar la
acest moment am finalizat și analizele de
impact pentru variantele propuse. Aş mai
menţiona, în context, că nici la ora actuală,
în calculul contribuţiei clawback nu intră
întregul consum de medicamente. Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
sunt excluse din acest calcul. Iar afirmaţiile
conform cărora nivelul contribuţiei ar fi în
continuă creştere nu sunt de actualitate, în
prezent nivelul contribuţiei fiind în scădere, de la 19,86% în trimestrul I al anului, la
18,59% în trimestrul al II-lea.
Care sunt perspectivele de dezvoltare
pentru contractele cost-volum și costvolum-rezultat?
Pentru viitor, avem în vedere modificarea actelor normative care reglementează
modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului
de implementare şi derulare a contractelor
de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.
Am organizat dezbateri publice pe această
temă, iar prima modificare va fi că dacă în
timpul derulării unui contract apare o nouă
schemă terapeutică pentru medicamentul
respectiv decât cea din contract, să se poată
renegocia contractul iniţial, cu încadrarea
în acelaşi număr de pacienţi eligibili. Ne
gândim, de asemenea, la posibilitatea introducerii în acelaşi contract a mai multor

medicamente, fie prin stabilirea unui buget
pe arie terapeutică, fie prin stabilirea unui
cost fix pe pacient.
Unul dintre dezideratele din Sănătate
este debirocratizarea sistemului. Fiind
la final de an și la final de cadru legislativ, aveți în vedere modificări privind
contractul-cadru?
Debirocratizarea este un obiectiv pe
care-l avem permanent în atenţie. După
cum ştiţi, în acest an s-au adoptat deja
măsuri în acest sens şi aş aminti aici doar
de renunţarea la avizarea unor tratamente
scumpe prin comisiile de experţi ale CNAS/
CAS. Am prezentat recent guvernului un
set de măsuri de debirocratizare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în
conformitate cu obiectivele asumate prin
programul de guvernare. Acest set vizează
revizuirea reglementărilor legale referitoare
la concediile medicale, simplificarea relaţiei
furnizorilor de servicii medicale cu casa de
asigurări de sănătate, precum şi o serie de
măsuri referitoare la aplicaţiile informatice
gestionate de CNAS. Îndeplinirea acestui set
de măsuri implică şi modificări în legislaţia
specifică sistemului asigurărilor sociale de
sănătate. Totodată, ne dorim reașezarea
tuturor domeniilor de asistență medicală,
în funcţie de rolul şi de responsabilitatea
în gestionarea problemelor cu care se confruntă pacienții. De aceea, am demarat un
amplu proces de consultare cu toți factorii
de decizie, dar şi cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale şi ai asociaţiilor de
pacienţi, pe toate aceste teme.
Prin legea salarizării unitare, vor
crește veniturile medicilor. Însă aici nu
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sunt incluși și medicii de familie. Vor
urma schimbări și pentru această categorie profesională?
Medicii de familie, după cum ştiţi, sunt
plătiţi prin alt mecanism decât cel salarial.
Însă suntem în discuţii cu reprezentanţii
lor şi vom ţine cont de solicitările pe care
le-au formulat în elaborarea Contractuluicadru şi a normelor de aplicare ale acestuia. Ne dorim să existe un echilibru între
nivelul veniturilor medicilor de familie cu
echivalentul legii unice a salarizării, printro creştere a valorii punctelor per capita şi
per serviciu.
Bugetul Casei, oricât ar fi de mare,
niciodată nu ajunge pentru nevoile
existente în sistemul de sănătate din
România. Credeți că ar fi posibilă accesarea altor forme de finanțare, în afară de
alocările bugetare?
Sigur că explorăm şi evaluăm orice
posibilitate de suplimentare a finanţării
FNUASS. Astfel, avem în evaluare soluţiile
de finanţare pe proiecte europene pentru
instrumentele informatice pe care intenţionăm să le construim în locul actualelor
bilete medicale de trimitere şi al actualelor
formulare pentru concediile medicale. Astfel de finanţări s-au mai obţinut în trecut,
pentru proiecte precum cardul naţional de
sănătate şi dosarul electronic de sănătate.
În ultimul interviu pe care ni l-ați
acordat, ați vorbit despre faptul că este
important să se dezvolte piața asigurărilor private de sănătate. De atunci și
până acum, ați observat vreo schimbare
în acest sens? Aveți vreo strategie pentru
a încuraja această dezvoltare? Dacă da,
spre ce anume ar trebui să tindem?
Prin reglementările introduse în Codul
Fiscal, am reușit să creăm premisele asigurării unor resurse financiare suplimentare care să infuzeze sistemul de sănătate
prin intermediul deductibilității crescute
pentru polițele de asigurare private de
sănătate. Piaţa asigurărilor private de
sănătate a căpătat amploare în ultimul an,
deci putem aprecia că ceea ce nu s-a reușit
prin demersurile consecutive de creștere
a bugetului alocat domeniului sănătății se
poate realiza dacă sunt înțelese beneficiile
și respectate principiile deductibilității
crescute. Astfel se poate atinge inclusiv
dezideratul prevăzut în programul de guvernare de 6% din PIB alocați domeniului
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sănătății. Însă dezvoltarea sistemului de
asigurări complementare trebuie să se facă
etapizat și echilibrat, cu susținerea tuturor
factorilor implicați, inclusiv a Autorității de
Supraveghere Financiară, alături de care ne
dorim construcția acestor pachete de servicii complementare/suplimentare care să
asigure o completare corectă și sustenabilă
a pachetului de bază. Sistemul public de
asigurări de sănătate nu-şi poate permite
să-şi aleagă asiguraţii şi nici să calculeze
contribuţii în funcţie de riscul de îmbolnăvire al asiguratului, iar furnizorul public
de servicii medicale nu-şi poate permite să
se axeze pe acele proceduri şi tratamente
cu înaltă profitabilitate, în detrimentul
celorlalte tratamente. În aceste condiţii,
este uşor să se vorbească despre ineficienţa
fie a sistemului public de asigurări de sănătate, fie a furnizorului public de servicii

„CEEA CE ÎMI DORESC
ESTE UMANIZAREA
INSTITUŢIEI ŞI
REPOZIŢIONAREA EI
ÎN REPREZENTAREA
ASIGURATULUI.“
medicale, în comparaţie cu finanţatorul
sau furnizorul privat. Dar depinde şi cum
măsurăm eficienţa sau ineficienţa. Criteriul
profitului financiar nu poate fi absolutizat
când este vorba despre viaţa şi sănătatea
oamenilor. Dacă tot am ajuns în acest
punct cu discuţia, daţi-mi voie să vă spun
că am observat o tendinţă de acreditare
a tezei existenţei a două sisteme sanitare
în România, unul public, altul privat. În
opinia mea, avem un singur sistem de
sănătate, compus din furnizori publici şi
privaţi şi finanţat din două surse distincte:
cea publică şi cea privată. Şi consider drept
complementare atât cele două tipuri de
furnizori, cât şi cele două surse financiare.
Dacă, aşa cum aţi afirmat, criteriul
financiar nu poate fi absolutizat când
este vorba de sănătate, cum vedeţi dvs.,
pe viitor, rolul CNAS?
Când am spus despre criteriul financiar că nu poate fi absolutizat, am înţeles
prin asta că trebuie să facem toate efor-

turile posibile pentru accesul asiguraţilor
la tratamente, inclusiv la cele inovatoare.
Asta nu înseamnă că fondurile nu trebuie
utilizate cât mai eficient, dimpotrivă. Ceea
ce îmi doresc foarte mult este umanizarea
instituţiei şi repoziţionarea ei în tot ceea
ce înseamnă context și rol în reprezentarea asiguratului. Şi de aceea am demarat
o serie de consultări cu asociaţiile de
pacienţi, în scopul cooptării în procesul
decizional şi al derulării transparente a
acestui proces, ca să plecăm de la nevoile
asiguraţilor în configurarea viitoare a
instituţiei, dar şi ca să îmbunătăţim feedbackul direct faţă de activitatea instituţională. Totodată, dorim ca asiguraţii să
devină participanţi activi la depistarea
eventualelor nereguli din sistemul de sănătate, de aceea intenţionăm să informăm
asigurații cu privire la serviciile de care
aceștia au beneficiat în ultimele 12 luni,
astfel ca eventualele discrepanţe să poată
fi sesizate uşor.
Va trebui, de asemenea, să facem
eforturi de informare a asiguraţilor despre
modul corect de utilizare a cardului naţional de sănătate. Chiar în această lună,
CNAS a început distribuirea unui lot de
386 de mii de carduri care au fost tipărite
şi personalizate, beneficiari fiind asiguraţii care nu au dispus de acest document
electronic până în prezent. Acest lot se
adaugă altor 124 de mii de carduri care au
fost emise şi transmise către beneficiari
pentru înlocuirea documentelor similare pierdute, deteriorate, furate etc. În
total, în acest an au fost emise 510 mii de
carduri naţionale de sănătate. Facem toate
demersurile necesare pentru continuarea
emiterii cardurilor pentru persoanele
asigurate care nu au dispus de acest document până în prezent, precum şi pentru
pregătirea emiterii unor noi carduri în
locul celor care vor depăşi durata de
valabilitate de cinci ani, începând cu anul
2018. Ceea ce trebuie să conștientizăm
cu toții este că pe lângă scopul principal de instrument de acces la serviciile
medicale din sistemul de asigurări sociale
de sănătate, cardul național de sănătate
corect utilizat de către beneficiar constituie un instrument esenţial în prevenirea
raportării de servicii medicale neefectuate
și asigurarea continuității în finanțarea
actului medical către pacienți. 

e

Analiza pe termen lung a studiului direct comparativ de fază III conﬁrmă faptul că tratamentul cu
KYPROLIS® (carﬁlzomib) îmbunătăţeşte supravieţuirea generală a pacienţilor cu mielom multiplu recidivat
Datele pe termen lung ale studiului ENDEAVOR arată că tratamentul cu KYPROLIS® și dexametazonă
a redus riscul de deces cu 24% faţă de tratamentul cu Velcade® (bortezomib) și dexametazonă
Pacienţii trataţi cu KYPROLIS® au supravieţuit cu 9,0 luni mai mult decât cei trataţi cu de Velcade® și dexametazonă
Monitorizarea pe termen lung a demonstrat un proﬁl de siguranţă consecvent
Amgen a anunţat rezultate pozitive înregistrate în urma unei analize post-hoc solicitate de către Administraţia Alimentelor și
Medicamentelor din SUA (FDA) privind studiul comparativ de fază III ENDEAVOR, care a urmărit pacienţii timp de cel puţin trei ani
de la înrolare. Analiza a evaluat supravieţuirea generală și siguranţa pe termen lung a tratamentului cu KYPROLIS® (carfilzomib),
administrat în doză de 56 mg/m2, de două ori pe săptămână, în asociere cu dexametazonă (Kd), în comparaţie cu tratamentul cu
Velcade® (bortezomib) în asociere cu dexametazonă (Vd) pentru pacienţii cu mielom multiplu recidivat sau refractar. Kd a redus
riscul de deces cu 24% faţă de Vd (supravieţuire generală mediană: 47,8 luni cu Kd faţă de 38,8 luni cu Vd, RR=0,76, 95% IÎ,
0,63-0,92; p=0,0017). În prezent, regimul Kd este aprobat în Statele Unite, Uniunea Europeană și alte ţări, pe baza analizei primare
care a demonstrat supravieţuirea fără progresia bolii din studiul ENDEAVOR.
„Studiul de urmărire pe termen lung confirmă medicilor prescriptori siguranţa și eficienţa unei terapii și crește încrederea în tratament”, a declarat Robert Orlowski, doctor în medicină, șeful interimar al catedrei de cercetare a cancerului Florence Maude
Thomas, membru al departamentului dedicat limfoamelor și mieloamelor din cadrul Centrului de cancer MD Anderson al Universităţii Texas. „Analiza curentă a studiului de urmărire pe trei ani demonstrează că acest inhibitor al proteazomului demonstrează în
continuare că prelungește creşterea supravieţuirii generale și că are un profil de siguranţă consecvent atunci când este prescris în
asociere cu dexametazonă pacienţilor cu mielom multiplu recidivat.”
„Suntem foarte încântaţi de rezultatele studiului de urmărire după trei ani de la ENDEAVOR, deoarece îmbunătăţirea supravieţuirii
generale demonstrează atât eficienţa, cât și siguranţa pe termen lung a tratamentului cu KYPROLIS® pentru pacienţii cu mielom
multiplu recidivat”, a declarat dr. Sean E. Harper, vicepreședintele executiv al departamentului de cercetare și dezvoltare al Amgen.
„Rezultatele confirmă faptul că, atunci când un pacient recidivează, KYPROLIS® este tratamentul pe care trebuie să îl primească și
care trebuie să înlocuiască Velcade ca standard terapeutic.”
Efectele adverse observate în această analiză actualizată au fost în concordanţă cu cele raportate anterior în ENDEAVOR. Efectele
adverse cu cea mai mare frecvenţă (mai mare sau egală cu 20%) observate în braţul cu KYPROLIS® au fost: anemia, diareea, febra,
hipertensiunea, dispneea, oboseala, tusea, insomnia, infecţii la nivelul tractului respirator superior, greaţa, bronșita, astenia, durerea de spate, trombocitopenia, edemul periferic, migrenele și spasmele musculare.
Rezultatele analizei primare a supravieţuirii generale din studiul ENDEAVOR au fost publicate recent online, în The Lancet Oncology.
Datele arată că Kd a redus riscul de deces cu 21% faţă de Vd. Pacienţii trataţi cu KYPROLIS® au trăit cu 7,6 luni mai mult decât cei
trataţi cu Velcade (supravieţuire generală mediană: 47,6 luni cu Kd faţă de 40,0 luni cu Vd, RR=0,79, 95% IÎ, 0,65-0,96). Pe 30
august 2017, Amgen a anunţat faptul că FDA a acceptat să examineze suplimentarea datelor pentru KYPROLIS® (supplemental
New Drug Application - sNDA) în vederea includerii datelor referitoare la supravieţuirea generală, rezultate în urma studiului
comparativ de fază III ENDEAVOR, în informaţiile despre produs. FDA a stabilit data de acţiune conform Legii prescrierii medicamentelor (Prescription Drug User Fee Act) pe 30 aprilie 2018.
Evenimentele adverse observate în cadrul acestei analize actualizate au fost concordante cu cele raportate anterior în studiul
ENDEAVOR. Cele mai frecvente evenimente adverse (≥20%) în braţul de tratament cu KYPROLIS au fost: anemia, diareea, febra,
dispneea, fatigabilitatea, hipertensiunea arterială, tusea, insomnia, infecţiile de tract respirator superior, edemul periferic, senzaţia
de greaţă, bronşita, astenia, durerea de spate, trombocitopenia şi cefaleea.
Despre ENDEAVOR
Studiul randomizat ENDEAVOR (RandomizEd, OpeN Label, Phase 3 Study of Carfilzomib Plus DExamethAsone Vs Bortezomib Plus DexamethasOne in Patients
With Relapsed Multiple Myeloma) a inclus 929 de pacienţi și a evaluat tratamentul Kd versus Vd pentru pacienţii al căror mielom multiplu a recidivat după
minim una, dar nu mai mult de trei linii de tratament. Obiectivul primar al studiului clinic a fost supravieţuirea fără progresie, definită ca intervalul de timp
de la începerea tratamentului până la progresia bolii sau deces. Analiza primară a fost publicată în The Lancet Oncology și este descrisă în Informaţiile de
prescriere.
Pacienţii au fost trataţi până la progresie cu KYPROLIS® sub formă de perfuzie de 30 de minute în zilele 1, 2, 8, 9, 15 și 16 ale ciclurilor de tratament de 28
de zile, în asociere cu dexametazonă în doze mici (20 mg). Doar în cursul ciclului 1, KYPROLIS® a fost administrat în doză de 20 mg/m2 în zilele 1 și 2 și, dacă
a fost tolerată, pacienţilor li s-a administrat o doză de 56 mg/m2 începând cu ziua 8 a ciclului 1. Pacienţii care au primit bortezomib (1,3 mg/m2) în asociere
cu dexametazonă în doze mici (20 mg) au fost trataţi cu bortezomib administrat subcutanat sau intravenos, la aprecierea investigatorului și în concordanţă
cu cerinţele autorităţilor regionale de reglementare privind bortezomib. Peste 75% dintre pacienţii din braţul de control au primit bortezomib subcutanat.
Acest studiu a fost efectuat în 235 de centre din întreaga lume.
Pentru informaţii despre acest studiu clinic, vizitaţi www.clinicaltrials.gov sub numărul de identificare al studiului NCT01568866.
Despre KYPROLIS®
Proteazomii joacă un rol important în funcţionarea și creșterea celulară prin distrugerea proteinelor deteriorate sau care nu mai sunt necesare.5 S a demonstrat că KYPROLIS® blochează proteazomii, ducând la o acumulare excesivă a proteinelor în interiorul celulelor.5 În cazul anumitor celule, KYPROLIS® poate
cauza moarte
celulară, mai ales în celulele mielomatoase, deoarece există o probabilitate crescută ca acestea să conţină o cantitate mai mare de proteine
anormale.5,6
KYPROLIS® este aprobat în Uniunea Europeana în asociere cu lenalidomidă şi cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă pentru tratamentul pacienţilor
adulţi cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puţin o terapie anterioară.
Referinţe
5.Moreau P, Richardson PG, Cavo M, et al. „Proteasome Inhibitors in Multiple Myeloma: 10 Years Later”. „Blood”. 2012; 120(5):947-959.
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„NU POȚI SĂ
AI O ȚARĂ
BOGATĂ
CU OAMENI
BOLNAVI“
de Roxana Maticiuc

Cum v-a influențat experiența internațională,
având în vedere diferențele dintre alte sisteme
de sănătate europene și cel din România?
Am avut privilegiul să lucrez câțiva ani cu filiale
ale Amgen din țări central și est-europene, nordice, baltice,
Rusia și Israel și să înțeleg mai bine asemănările și deosebirile
dintre diferitele sisteme de sănătate. Întorcându-mă în țară,
după cinci ani de când am plecat din România, am realizat că
multe lucruri au evoluat în direcția corectă, însă cu o viteză mai
mică decât își doresc pacienții, ceea ce a condus la frustrări și
crize de comunicare. Autoritățile au început să miște lucrurile:
au fost introduse noi medicamente în lista de compensare, tot
mai mulți pacienți au acces la medicamente inovatoare, iar dialogul dintre pacienți și autorități, pacienți și industrie, industrie
și autorități a început să fie unul de tip parteneriat și nu de tip
confruntativ cum era în urmă cu câțiva ani, ceea ce mă bucură.
Rămân în continuare preocupat de întârzierile care apar între emiterea unor acte legislative și implementarea acestora de
facto în interesul pacienților. Între momentul deciziei de includere a unui medicament nou în compensare și până când
pacienții au acces la tratamentul respectiv, trece foarte mult
timp. De cele mai multe ori, am constatat că aceste întârzieri
țin de lipsa de resurse, de birocrație și de dificultățile de management. Din păcate, cei care plătesc prețul acestor întârzieri de
fiecare dată sunt pacienții care nu beneficiază de tratamentul
care le poate salva viața sau crește calitatea acesteia.
Nu pot să nu compar ce se întâmplă la noi cu experiența
din Israel: în Israel, creșterea economică este de 1,5-2%, dar
creșterea finanțării pentru sănătate este undeva între 8 și 10%
pe an, ceea ce dovedește că dacă vrei să ai o nație robustă, sănătoasă și eficientă, trebuie să investești în sănătate și pe termen
scurt. Și nu întâmplător, israelienii au una dintre cele mai mari
speranțe de viață, în același timp fiind clasificați de OECD ca
fiind una dintre cele mai sănătoase nații.

26 www.politicidesanatate.ro

Interviu
cu Sorin
Popescu,
director
general
Amgen
România și
Israel

„DEȘI LEGILE EXISTĂ,
TERMENELE
NU SE RESPECTĂ.“
Ați spus că în alte țări nu este nevoie
să fii vocal. Cum funcționează lucrurile?
Nu este nevoie, într-un stat civilizat, ca
industria farmaceutică sau pacienții să facă
presiuni asupra Guvernului pentru ca el să
respecte legile. Guvernul ar trebui să fie primul care respectă legile, însă, din păcate, în
România nu se întâmplă întotdeauna așa.
Vă pot oferi un exemplu în acest sens
– deși legile există, termenele prevăzute
în legislație nu se respectă întotdeauna.
Sunt numeroase cazuri în România, din
păcate, în care medicamente care au fost
evaluate pozitiv de ANMDM pentru a fi
incluse pe lista de compensare au deve-

nit disponibile efectiv pentru pacienți
mai bine de un an mai târziu. O situație
cât se poate de recentă: Guvernul României
a aprobat la sfârșitul lunii septembrie a.c. o
hotărâre de guvern pentru extinderea listei
de medicamente compensate și iată că au
trecut câteva săptămâni, iar pacienții încă
nu au acces la medicamentele respective.
Ce modele de bună practică am
putea implementa la noi în țară, având
în vedere experiența internațională de
până acum?
Experiența îmi demonstrează că foarte
multe state central și est-europene se
confruntă cu aceleași probleme cu care ne
confruntăm și noi în România, respectiv
cu lipsa de bani. În schimb, aceste state au
rezolvat partea de predictibilitate și de sustenabilitate economică mult mai bine. Țări
precum Cehia, Polonia, Ungaria au decis
să publice lunar, pe site-ul oficial al caselor
de sănătate, consumul de medicamente.

Astfel, prin a face transparente cheltuielile publice, se poate realiza o analiză din
care poate reieși dacă s-au făcut sau nu
s-au făcut excese în prescriere sau dacă,
dimpotrivă, pacienții nu au beneficiat de
tratamentul la care aveau dreptul. România
își dorește transparență, dar nu are curajul
să meargă până la capăt.

„NE DORIM CA AMGEN
SĂ DEVINĂ UN MOTOR
DE DEZVOLTARE
PENTRU ROMÂNIA.“
Care sunt ariile terapeutice în care
Amgen investește în acest moment în
studii de cercetare și dezvoltare de noi
medicamente?

Bolile cardiovasculare, care sunt principala cauză de mortalitate în România,
sau osteoporoza sunt arii terapeutice
în care Amgen a investit și continuă
să investească. România se numără
însă printre ultimele țări din Uniunea
Europeană în care pacienții au acces la
terapiile inovatoare dezvoltate de Amgen
pentru aceste afecțiuni. Vorbim de două
terapii care, potrivit legislației actuale,
nu vor avea niciodată șansa să fie evaluate pozitiv pentru includerea în lista de
compensare, întrucât criteriile impuse
acum de legislație nu au corespondent în
eficiența terapeutică a acestora.
De asemenea, continuăm să investim
foarte mult în oncologie și hematologie,
în dezvoltarea unor tratamente care se
adresează unor afecțiuni precum leucemia acută limfoblastică, o boală rară
mortală, sau altor boli onco-hematologice severe, cum este mielomul multiplu.
Atât în România, cât și la nivel european, Amgen își dorește să dezvolte relații
de colaborare, în interesul pacientului,
cu principalii parteneri, de la autorități
publice centrale, locale, medici până la
pacienți, ONG-uri, și colaborează cu toți
cei care vor să se implice. Noi numim
aceste proiecte „value based healthcare
partnerships”. Nu vrem să fim doar cei
care plătim pentru ca anumite servicii să
se desfășoare în interesul pacientului (ex:
taxa clawback), ci ne dorim foarte mult să
folosim experiența acumulată și să îi aducem pe diferiți parteneri la aceeași masă
astfel încât să găsim împreună cea mai
bună soluție pentru pacient. Eu cred că
încă nu înțelegem cu adevărat prin ce trec
pacienții. Prin urmare, ar fi bine să investim mai multe resurse pentru a-i înțelege,
înainte de a investi pentru a-i ajuta.
Ce planuri aveți pe termen mediu și
pe termen lung?
Ne dorim ca Amgen să devină, alături
de alte companii similare, un motor de
dezvoltare pentru România. Nu poți să
ai o țară bogată, dar cu oameni bolnavi
și credem că dacă noi vom participa
activ la păstrarea nivelului de sănătate al
populației, prin asta, indirect, putem să
participăm la starea de bine a țării.
Îmi doresc să văd că România
accelerează în direcția în care a plecat
bine și că românii nu își vor pierde
speranța de a ajunge cetățeni europeni
cu drepturi egale ca și cei de la Viena,
Londra sau Paris. 
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ACOPERIREA VACCINALĂ
ANTIGRIPALĂ ÎN ROMÂNIA
ESTE LA UN NIVEL ATÂT DE
REDUS, ÎNCÂT NICI NU POATE FI
LUATĂ ÎN CALCUL CA MĂSURĂ
PROFILACTICĂ ÎMPOTRIVA
GRIPEI LA NIVELUL POPULAȚIEI
ȚĂRII NOASTRE, AVERTIZEAZĂ
PROF. DR. VICTORIA ARAMĂ,
DE LA INSTITUTUL NAȚIONAL
DE BOLI INFECȚIOASE „PROF.
DR. MATEI BALȘ”, UMF „CAROL
DAVILA”, BUCUREȘTI.

Acoperirea vaccinală antigripală
în România, una dintre cele mai
mici din Europa:

de Valentina Grigore

Care este situația acoperirii vaccinale în
România?
Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
și-a propus o creștere a acoperirii vaccinale împotriva gripei la nivel mondial în
așa fel încât să putem ajunge la o scădere
semnificativă a morbidității și mortalității
prin gripă. Astfel, OMS a stabilit ca obiectiv
principal atingerea unei rate de acoperire vaccinală de peste 75% la populația
vârstnică. Din păcate, la nivel european,
România se situează pe unul dintre ultimele locuri, din punctul de vedere al acoperirii vaccinale împotriva gripei la vârstnici,
raportând un procent de numai 14%. Prin
urmare, vaccinarea antigripală în România
este mai mult decât deficitară.
Principalul motiv este reprezentat de
faptul că populația privește gripa ca pe o
răceală banală, ca pe o infecție ușoară care
trece de la sine, care nu are complicații
și care nu conduce la deces. Prin urmare,
populația nu conștientizează riscurile pe
care le implică o formă severă de gripă.
Altfel spus, populația nu înțelege de ce
trebuie să se vaccineze contra unei boli pe
care o consideră ușoară.
În ultimii ani, s-a înregistrat anual un
număr mare de decese din cauza gripei.
Spre exemplu, anul trecut, s-a raportat la
nivel național un număr de 161 de decese
prin gripă, la care diagnosticul de gripă
a fost confirmat prin metode specifice
de laborator. Cu siguranță, la cele 161 de
decese se adaugă multe alte sute provocate

28 www.politicidesanatate.ro

Populația privește
gripa ca pe o

răceală
banală

Interviu cu prof. dr. Victoria Aramă,
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”,
UMF „Carol Davila”, București
de gripă, la care însă diagnosticul de gripă
nu a fost confirmat prin metode specifice
de laborator. La Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, înregistrăm anual zeci de decese prin gripă
la pacienți tineri, nevaccinați antigripal,
care dezvoltă forme severe de gripă, cu
insuficiență respiratorie acută și care au
nevoie rapidă de ventilație asistată. Dacă

populația ar înțelege și ar conștientiza
faptul că vaccinarea antigripală poate
preveni decesele datorate formelor severe
de gripă, atunci probabil că ar crește rata
de vaccinare. Vă amintiți, probabil, că în
urmă cu câțiva ani, după mediatizarea decesului prin gripă al unui actor cunoscut,
bucureștenii au luat cu asalt, într-o sâmbătă dimineața, Institutul Național de Boli

Infecțioase „Matei Balș” și au așteptat ore
în șir pentru a fi vaccinați antigripal. Din
păcate, în următorul an, puțini bucureșteni
și-au mai amintit de decesul îndrăgitului
actor, iar rata vaccinării antigripale în
București s-a prăbușit din nou.
Cât de importantă este o campanie
de comunicare eficientă pentru a-i
convinge să se vaccineze pe cei care nu
vor să se vaccineze?
Este imperios nevoie de o mai bună colaborare între oamenii de presă (mai ales cei
cu pregătire medicală) și profesioniștii din
Sănătate. Este absolut necesară preluarea și
transmiterea unor mesaje corecte din punct
de vedere medical către populație. Din
păcate, în presă continuă să se audă mult
mai puternic vocile celor care fac parte
din curentul antivaccinare, în detrimentul
vocilor profesioniștilor din Sănătate, și
asta se întâmplă deseori cu acordul tacit
sau chiar cu sprijinul oamenilor de presă.
Populația trebuie să înțeleagă că nu trebuie să confunde gripa cu răceala banală,
diferența majoră dintre acestea fiind aceea
că de gripă se poate muri. Aceste decese
pot fi prevenite prin vaccinarea antigripală, care trebuie efectuată în fiecare an, în
sezonul rece, începând cu luna octombrie.
Vaccinarea antigripală trebuie recomandată
cu prioritate populațiilor la risc pentru formele severe de gripă: copii mici, vârstnici
(peste 65 de ani), pacienții cu boli cronice
cardiace, renale, hepatice, pulmonare etc.
În ultimii ani, pe lista recomandărilor
OMS pentru vaccinarea antigripală s-au
adăugat și alte categorii la risc pentru formele severe de gripă: fumătorii, pacienții
cu diabet zaharat și/sau obezitate, gravidele, indiferent de trimestrul de sarcină.
Trebuie subliniat că femeile gravide au risc
crescut pentru formele severe de gripă,
care sunt deseori letale. Vaccinarea antigripală la gravide în sezonul rece al anului
este ferm recomandată de către OMS,
fiind considerată în ultimii ani o prioritate
majoră, indiferent de trimestrul de sarcină
în care se află gravida în sezonul rece.
Ce măsuri credeți că ar trebui luate
pentru îmbunătățirea ratei vaccinării ?
Medicii de familie primesc în fiecare
an un număr de doze de vaccin pe care le
administrează gratuit pacienților cu vârsta
de peste 65 de ani, precum și pacienților cu
diverse boli cronice, indiferent de vârstă.
Din păcate, aceste doze rămân în mare
parte neutilizate, deoarece pacienții cu
indicație pentru vaccinarea antigripală

refuză să se vaccineze. Este necesară o
campanie extinsă de educare medicală a
populației, astfel încât oamenii să înțeleagă
că astăzi nu mai avem nici poliomielită,
nici tuse convulsivă, nici tetanos, nici difterie datorită faptului că populația a fost și
este vaccinată împotriva acestor boli. Din
păcate, în ultimii ani asistăm la o scădere
alarmantă a acoperirii vaccinale la copii,
inclusiv pentru vaccinurile obligatorii din
programul național de vaccinare. Asta
înseamnă că ne putem aștepta ca într-un
viitor apropiat să reapară în țara noastră
boli cum ar fi difteria, tetanosul, tusea
convulsivă sau poliomielita.
Care sunt beneficiile vaccinării
antigripale la adulții sănătoși?
Beneficiile vaccinării antigripale sunt la
fel de mari și în cazul vaccinării tinerilor și
adulților sănătoși, aflați în plină activitate
profesională. Gripa impune în cele mai
multe cazuri repaus și îngrijiri medicale
la domiciliu sau în spital, ceea ce înseamnă absenteism profesional și școlar și,
implicit, scăderea productivității muncii în
sectorul respectiv. Vaccinarea antigripală,
prin prevenția gripei, va reduce absenteismul profesional și va diminua impactul
economic generat de absența de la slujbă a
unui număr mare de angajați, fapt observat
în timpul epidemiilor de gripă.
De asemenea, adulții nevaccinați care
fac gripă vor transmite boala membrilor
familiilor lor (copii, bunici) sau colegilor
de birou, fapt ce poate declanșa adevărate
focare epidemice în familii sau colectivități.
Prin urmare, vaccinarea antigripală este
extrem de benefică și la adulții sănătoși,
pentru că scade rata de îmbolnăvire cu
gripă la această categorie de populație și
reduce diseminarea infecției către restul
populației.
Virusurile gripale își modifică
continuu structura antigenică și au
devenit din ce în ce mai virulente. Ce ne
așteaptă?
Din cifrele raportate de Institutul
Național de Sănătate Publică, în ultimele
două-trei sezoane gripale s-a observat o
creștere progresivă și semnificativă a numărului cazurilor de gripă ce au fost confirmate prin metode specifice de laborator.
S-a observat, de asemenea, de la un an la
altul o creștere a severității formelor clinice
de gripă, precum și o creștere de trei ori a
numărului anual de decese prin gripă, ceea
ce ne arată că ne putem aștepta în acest an
la un număr mai mare de cazuri și la un

număr mai mare de forme severe și de decese. Virusurile gripale au capacitatea să-și
schimbe de la un an la altul configurația
antigenică, motiv pentru care compoziția
vaccinului antigripal este stabilită în fiecare
an de către OMS, în funcție de tulpinile
de virus gripal care circulă în sezonul rece
respectiv. Toate companiile farmaceutice
producătoare de vaccin antigripal din
lume vor respecta compoziția vaccinului
antigripal stabilită de OMS, astfel încât nu
există diferențe din punctul de vedere al
compoziției între vaccinurile antigripale
disponibile.
În 2016, a fost obținut un aviz favorabil de punere pe piață în Europa a unui
vaccin antigripal tetravalent. Care sunt
beneficiile acestui vaccin?
Vaccinurile existente și utilizate pe scară largă la nivel mondial conțin trei tulpini
de virus gripal: două tulpini de virus gripal
A și o tulpină de virus gripal B. Deoarece la
nivel mondial s-a observat în ultimii ani o
creștere semnificativă a circulației tulpinilor de virus gripal B, precum și o creștere a
severității cazurilor de gripă produse de virusurile gripale B, OMS a ajuns la concluzia
că se impune adăugarea la vaccinul clasic
trivalent a încă unei tulpini de virus gripal
B, ceea ce a condus la prepararea vaccinului tetravalent, care asigură o protecție
antigripală lărgită. Prin urmare, vaccinul
tetravalent conține două tulpini de virus
gripal A și două tulpini de virus gripal B.
Menționez că inclusiv în România s-a observat în ultimii ani o creștere importantă a
circulației virusurilor gripale de tip B.
Vaccinul tetravalent va fi lansat la nivel
european în sezonul rece 2017 - 2018.
Recomandarea OMS este ca ori de câte ori
este posibilă vaccinarea cu un vaccin tetravalent, aceasta să fie făcută. Atunci când
în țara respectivă este disponibil vaccinul
tetravalent, dacă există fondurile necesare
pentru a fi achiziționat și utilizat pe scară
largă, este de preferat să fie folosit vaccinul
tetravalent în locul celui trivalent. În țările
care nu își permit să utilizeze pe scară largă
vaccinul antigripal tetravalent este extrem
de important să se facă toate eforturile necesare pentru creșterea acoperirii vaccinale
cu vaccinul antigripal trivalent. În același
timp însă, ar trebui să informăm populația
de existența acestui nou vaccin antigripal,
care asigură o protecție sporită, astfel încât
pacienții la risc pentru forme severe de gripă să poată opta pentru achiziționarea din
surse proprii a vaccinului tetravalent. 
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Interviu cu Rodica
Nassar, secretar de stat
în Ministerul Sănătății

UN NOU
ROL,
ACEEAȘI
SCENĂ,
DAR CU
ALTE
REGULI
DUPĂ PATRU MANDATE
DE PARLAMENTAR, ÎN
CARE A ACTIVAT CA
DEPUTAT ÎN COMISIA
PENTRU SĂNĂTATE
ȘI FAMILIE, RODICA
NASSAR A RENUNȚAT LA
LEGISLATIV ȘI A INTRAT ÎN
EXECUTIV, CA SECRETAR
DE STAT ÎN MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII. ARE PLANURI
MARI PENTRU NOUA
FUNCȚIE ȘI SPUNE CĂ
VREA SĂ LASE ÎN URMĂ
SCHIMBĂRI VIZIBILE, CARE
SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ
ATÂT SERVICIILE MEDICALE
OFERITE PACIENTULUI
ROMÂN, CÂT ȘI SISTEMUL
DE SĂNĂTATE, ÎN
ANSAMBLU. de Roxana Maticiuc
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Ce v-ați propus să faceți în noua funcție pe care o aveți, cea de secretar
de stat în Ministerul Sănătății?
După cum se știe foarte bine, funcția de secretar de stat este o funcție
politică. Prin urmare, având în vedere că partidul pe care îl reprezint
are un program de guvernare foarte bun și la capitolul Sănătate, până la
urmă ideea este de a aplica acest program pas cu pas, astfel încât până
la sfârșitul ciclului de guvernare de patru ani să realizăm ceea ce ne-am
propus și ceea ce le-am promis cetățenilor în alegeri.
Care este portofoliul pe care l-ați preluat aici, în minister?
Prin Ordinul Ministrului Sănătății, am în coordonare Direcția Relații
cu Presa, Afaceri Europene și Relații Internaționale, Inspecția Sanitară de
Stat, precum și funcția de președinte al Comisiei pentru aprobarea solicitărilor de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate.
Care sunt lucrurile care ar trebui îmbunătățite în sistemul de
sănătate de la noi din țară?

zia să mă implic din punct de vedere poÎn sistemul de sănătate din România se vorbește de foarte multă
litic și zic că am făcut acest lucru timp de
vreme despre multiplele probleme ale sistemului. Cred că, în timp, s-au
25 de ani, fiind și președinta organizației
făcut progrese, dar este loc de mai bine. Prin aplicarea acestui program
PSD sector 2, activând și încercând să am
de guvernare, eu sper ca în România să nu mai auzim de criză de medicao legătură cât mai apropiată cu oamenii
mente, de pacienți plimbați între spitale, să ducem serviciile de sănătate
și să mă implic, și să ajut acolo unde mi
cât mai aproape de cetățean, iar asta înseamnă dotarea cabinetelor de
medicină de familie și a cabinetelor medicale școlare, deschiderea de centre de permanență în
„SPER SĂ COORDONEZ CU SUCCES
localități despre care știm că sunt
la distanțe mari de primul spital
ATRIBUȚIILE DELEGATE PRIN ORDINUL
și, pentru că în centrul politicii
DOMNULUI MINISTRU, FLORIAN BODOG.“
noastre se află pacientul, dorim ca
prin tot ceea ce facem să asigurăm
servicii medicale de calitate pens-a cerut sprijinul. În anul 2000, am
tru toată lumea. Pe același nivel de importanță este și încercarea de a asicandidat pentru prima dată pentru un
gura profesioniștilor din sistem condiții pentru a-și face meseria, până la
mandat de parlamentar și timp de 16
urmă. Un alt lucru foarte important este legat de dotările care urmează să
ani am avut patru mandate în Camera
fie făcute, în special acolo unde nu există deloc. Știm foarte bine că avem
Deputaților.
în program dotarea cu un CT și cu un RMN a tuturor spitalelor județene și
Cum a fost pentru dumneavoastră să
înlocuirea lor acolo unde aparatele sunt folosite deja de foarte mult timp
nu fiți medic, dar să conduceți Comisia
și nu mai corespund noilor tehnologii. Foarte importantă va fi construirea
pentru Sănătate și Familie?
a opt spitale regionale și a Spitalului Republican în București, organizat
Atât în Parlamentul României, cât și
drept centru de urgență, excelență și cercetare pe toate specialitățile.
în Ministerul Sănătății nu se fac operații
Cum a fost pentru dumneavoastră trecerea de la legislativ la executiv?
pe cord deschis, nu se fac injecții, nu
Din punctul meu de vedere, calitățile de membru și de președinte al
se dau tratamente, prin urmare, a fi un
Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților mi-au dat
bun administrator, un bun manager,
ocazia să cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România, problecred că și formația mea de economist
mele cu care se confruntă, dar sunt două probleme diferite. Legislativ și
mă ajută foarte mult să am experiența
executiv înseamnă deja că intri pe un alt plan, într-o altă zonă. În urmă
și cunoștințele necesare pentru a
cu câteva zile, atunci când au venit la minister câțiva membri din grumanageria un domeniu de activitapul parlamentar PMP, în discuțiile cu ei mi-am amintit când eram și eu
te. Implicarea mea însă, pe domeniul
parlamentar, în special parlamentar de opoziție, și le-am înțeles, într-un
sănătății, a fost încă din 2006, când, în
fel, atitudinea. Dar eu cred că un dialog permanent între parlamentari și
calitate de vicepreședinte al partidului
executiv este foarte important, iar idei foarte bune pot să vină și din partea
la nivel național, am avut ca domeniu
partidelor de opoziție.
de competență politică sănătatea și de
Ce anume v-a determinat să faceți această schimbare?
atunci am făcut eforturi să înțeleg, să
Schimbarea este legată în primul rând de faptul că anul trecut am decis
mă informez, să citesc foarte mult și să
să nu mai candidez. Am considerat că patru mandate în Parlament sunt
am discuții cu profesioniștii și cu toți
suficiente și că pot foarte bine să-mi continui cariera făcând și altceva. Iar
cei implicați în sistemul de sănătate din
la acel moment chiar mă gândeam să intru în mediul privat. Dar a venit
România. Acele eforturi mi-au folosit
această propunere a colegilor care au considerat, probabil, că experiența
foarte mult și în calitate de președinte al
mea parlamentară ar fi de folos aici, în minister.
Comisiei de Sănătate. Acolo făceam legi,
Din diverse motive, în Parlament sunt multe proiecte de lege și
până la urmă, nu tratamente. La fel s-a
inițiative, unele chiar foarte bune, care se pierd prin sertarele diferitelor
întâmplat și cu miniștrii Sănătății, de-a
comisii. În ceea ce privește sănătatea, aveți un astfel de exemplu?
lungul timpului. Știm foarte bine că am
Am avut o idee, dar nu am găsit înțelegere la guvernele care s-au
avut și miniștri care aveau alte profesii:
succedat pe timpul mandatului meu la comisie. Se lega de motivația
juriști, economiști. Sper să coordonez cu
tinerilor medici de a-și practica meseria în zonele rurale. Am încercat,
succes atribuțiile delegate prin Ordinul
prin amendamente, să oferim condițiile prin care să fie atractivă pentru
domnului ministru, Florian Bodog. 
ei practicarea meseriei în zona rurală. Este vorba despre asigurarea unor
condiții legate de locuință, de un teren pe care ar putea să îl obțină într-o
zonă rurală, dar asta ține de administrația locală și de un venit motivant.
Nu am găsit la amendamentul meu înțelegere pe vremea când eram în
INTERVIUL COMPLET
opoziție, în Parlament.
POATE FI CITIT PE
Cine este Rodica Nassar?
Eu am terminat o facultate de finanțe. Am activat foarte mult pe zona
www.politicidesanatate.ro
afacerilor atât în România, cât și în afara țării. Încă din ’93, am luat deci-
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Maternitatea,
în contextul bolilor
reumatismale
autoimune
32 www.politicidesanatate.ro

BOLILE REUMATISMALE AFECTEAZĂ TOT MAI
MULTE FEMEI AFLATE LA VÂRSTE TINERE,
ÎN PERIOADA CÂND ACESTEA ȘI-AR DORI
SĂ RĂMÂNĂ ÎNSĂRCINATE, ATRAG ATENȚIA
SPECIALIȘTII. TRATAMENTE EXISTĂ, DAR
MULTE NU POT FI FOLOSITE ÎN PERIOADA
SARCINII SAU A ALĂPTĂRII, EXISTÂND
RISCUL DE A FI TRANSMISE FĂTULUI SAU DE
APARIȚIE A MALFORMAȚIILOR ORI A NAȘTERII
PREMATURE. CE ALTERNATIVE TERAPEUTICE
EXISTĂ PENTRU GRAVIDELE CU BOLI
REUMATISMALE AUTOIMUNE ȘI CARE SUNT
MAI SIGURE PENTRU COPIII LOR - ACESTEA
SUNT ÎNTREBĂRILE LA CARE AU ÎNCERCAT SĂ
RĂSPUNDĂ PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL
„MATERNITATEA, ÎN CONTEXTUL BOLILOR
REUMATISMALE AUTOIMUNE”, SUSȚINUT
DE UCB ÎN CADRUL CELUI DE-AL XXIV-LEA
CONGRES NAȚIONAL DE REUMATOLOGIE.
de Valentina Grigore

Datele statistice arată că aproximativ 50%
dintre sarcinile femeilor cu boli reumatismale sunt neplanificate, ceea ce nu permite
un control optim al afecțiunii. Înainte de
concepție, boala trebuie să fie în remisiune sau să aibă o
activitate scăzută, deoarece bolile autoimune inflamatorii active scad fertilitatea. Pe de altă parte, riscul de avort
spontan sau de naștere prematură la pacientele care au o
boală activă este foarte mare.
„De foarte multe ori, debutul bolii are loc
la vârsta reproductivă, iar sarcina trebuie
planificată, pentru a se evita orice risc.
Vârsta, nuliparitatea și stadiul bolii sunt
factorii de risc principali ai infertilității la
pacientele cu boli reumatice. Deși există
medicamente pentru a trata aceste afecțiuni, majoritatea
au ca efect secundar scăderea fertilității sau creșterea
perioadei necesare pentru obținerea unei sarcini. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene și dozele ridicate
de glucocorticoizi au fost asociate, de-a lungul timpului,
cu întârzierea concepției. În ultima perioadă, din fericire,
au apărut generații noi de medicamente biologice care,
potrivit studiilor, nu alterează fertilitatea și pot fi folosite
în perioada concepției“, a declarat prof. Gabriella Szucs,
specialist medicină internă și reumatologie, Universitatea
din Debrecen (Ungaria).

Controlul bolii în timpul sarcinii
Orice medic care are o pacientă însărcinată trebuie să își pună trei întrebări: care este importanța
menținerii controlului bolii în timpul sarcinii și cum
poate fi obținut acest lucru, cum pot fi gestionate
sarcinile cu risc crescut și cine face acest lucru și, nu în
ultimul rând, dacă există medicamente care să arate un
profil risc/beneficiu acceptabil.

„Trebuie să cântărim într-o balanță
foarte fină, pe de o parte care este riscul
asupra fătului al medicamentului pe care
trebuie să-l administrăm mamei bolnave și,
pe de altă parte, care este riscul, netratând
o boală activă, ca afecțiunea să lezeze și
mama, și fătul“, a atras atenția dr. Magda
Pârvu, medic primar medicină internă, medic primar reumatologie cu competenţă în
capilaroscopie şi densitometrie clinică.
Potrivit studiilor internaționale citate
de specialist, antiinflamatoarele nesteroidiene trebuie întrerupte în timpul sarcinii
(în cazuri foarte rare, tratamentul poate
fi continuat până în săptămâna 32 de
gestație). În ceea ce privește TNF inhibitorii
(terapii biologice), ghidurile spun că tratamentul trebuie continuat pe toată perioada
sarcinii, conform lunii de gestație corespunzătoare recomandărilor internaționale.
Doar dacă pacienta este foarte bine poate fi
luată în discuție posibilitatea opririi tratamentului cu TNF inhibitori.
„Medicația cu TNF inhibitori poate fi
continuată în prima parte a sarcinii, iar
anumite molecule pot fi luate în considerare pentru tratamentul pacientei pe tot
parcursul sarcinii, datorită ratei scăzute de
transfer transplacentar al medicamentului“, a declarat dr. Magda Pârvu.

Trecerea medicamentului
în laptele matern
După naștere, încep problemele legate
de boală și de alăptare: ce se întâmplă cu
boala, se agravează sau nu după ce pacienta
a născut, bolnava poate fi lăsată să alăpteze
sau nu și ce medicamente pot fi folosite
pentru a putea controla boala mamei?
„Trecerea medicamentului în laptele matern
depinde de mărimea
moleculei. Agenții
biologici sunt molecule
mari, din start va trebui să
ne temem. Apoi, trebuie să ținem cont de
nivelul lor de lipofilie: cele care sunt intens
lipofilice trec foarte bine. Contează foarte
mult și vârsta copilului, pentru că dacă
acesta a fost prematur sau are vârsta sub 2
luni, riscul este mai mare deoarece copilul
nu poate să metabolizeze medicamentul,
sistemele lui enzimatice nu sunt complet
funcționale. Există și puncte de vedere
privind medicamentele cu moleculă mare
care trec mai greu în sângele matern - de
exemplu, terapia anti-TNF. Potrivit
recomandărilor internaționale, dacă
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pacienta s-a simțit bine cu această terapie în
perioada sarcinii, o poate continua în
perioada alăptării. Studiul privind transferul
de medicament în laptele matern a arătat o
concentrație infimă a medicamentelor
biologice în laptele matern“, a afirmat prof.
univ. dr. Ruxandra Ionescu, președintele
Societății Române de Reumatologie.

Vaccinarea copiilor
Chiar dacă noile terapii biologice pot fi
administrate, după cum o demonstrează
studiile, în timpul sarcinii și după naștere,
mai există o problemă pentru copii, și
anume cea legată de vaccinarea lor atunci
când mama a fost tratată în timpul sarcinii
cu o terapie anti-TNF.
„Acești copii pot fi imunizați, dar nu
cu vaccinuri vii – acestea trebuie evitate în
primele 6 luni. Dacă vrem totuși să vaccinăm copilul imediat, ar trebui să măsurăm
nivelul de TNF în momentul nașterii, din
cordonul ombilical. Dacă găsim un nivel
cât de mic de anti-TNF, atunci vaccinarea
trebuie amânată până la dispariția medicamentelor din organismul copilului“, a atras
atenția prof. Ruxandra Ionescu.

Disponibilitatea tratamentului
în România
Deși aceste terapii
biologice și-au dovedit
eficacitatea prin studiile
internaționale, încă nu
sunt disponibile
pacientelor din România.
„Ce facem cu o pacientă cu spondilită, de
exemplu, care este pe tratament biologic și
a rămas însărcinată? Cum pot să-i prescriu
mai departe tratamentul, legal vorbind?“, a
întrebat conf. dr. in loc de dr. Daniela
Opriș, medic primar medicină internă și
reumatologie.
În momentul de față, terapia biologică
este contraindicată în sarcină, existând
însă studii submise Agenției Europene a
Medicamentului, a cărei aprobare ar putea
permite medicilor să folosească medicamentele pentru femeile însărcinate și
proaspetele mămici.
„Cred că este cel mai important să se
schimbe RCP-ul (n.r., Rezumatul Caracteristicilor Produsului), ulterior se
poate schimba și protocolul. Degeaba
menționăm în protocol că poate fi utilizată
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CONGRESUL NAȚIONAL DE REUMATOLOGIE

Cel de-al XXIV-lea Congres Național de Reumatologie, care a avut loc, în perioada 4-7
octombrie 2017, la Palatul Patriarhiei, a adus noutăți în domeniul reumatologiei, o serie
de provocări întâlnite în practica clinică, sesiuni dedicate tratării unor boli reumatice
sau sesiuni dedicate unor cazuri dificile. „Ca în fiecare an, am invitat și la acest congres
reumatologi de prestigiu din țară și din străinătate, care au prezentat noutăți de interes
general din domeniul specialității noastre. Tinerii specialiști au avut comunicări privind
activitatea lor de cercetare, fie ca postere electronice, fie comunicări orale“, a declarat
prof. univ. dr. Ruxandra Ionescu.

terapia biologică în sarcină, când în RCP
sarcina este contraindicată. Companiile
farmaceutice trebuie să revizuiască RCPurile pentru că au adunate date suficiente
ca să poată schimba lucrurile“, a afirmat
prof. Ruxandra Ionescu.
„Trebuie să avem studii
randomizate controlate
ca să obținem includerea
în RCP a unei recomandări. Rezultatele
studiului pe noua terapie
biologică sunt submise Agenției Europene
a Medicamentului și așteptăm recomandările“, a declarat Carina Manda, UCB
Pharma. Ghidurile europene au formulat
deja niște recomandări (în absența
aprobării EMA), care să ajute specialiștii să
gestioneze tratamentul pentru femeile
însărcinate. „Pe lângă schimbarea RCP care
se așteaptă, experții internaționali au venit
deja în întâmpinarea acestei nevoi a
pacientelor și lucrăm alături de specialiști
ca și la nivel local ghidurile societății să
transpună recomandările internaționale,
astfel încât Protocolul să poată include un
update de RCP, fiind aliniat, în același timp,
cu ghidurile experților din România“, a
completat reprezentantul UCB.

Alternativă pentru pacientele
fără opțiuni terapeutice
„UCB încearcă să vină cu niște soluții
pentru categorii de pacienți care nu au
foarte multe, sau nu au deloc, opțiuni terapeutice. Angajamentul nostru este să încercăm să găsim o soluție pentru aceste femei
tinere care sunt afectate de boli reumatice,
boli autoimune, pentru că noi credem
că avem un produs care are o structură
moleculară diferită. S-a plecat de la ipoteza
că, datorită acestei structuri moleculare, el
nu ar traversa bariera placentară, nici nu

ar trece mai departe în laptele matern. Pe
baza acestor dovezi, am depus la Agenția
Europeană a Medicamentului și la FDA alte
inițiative de studiu care vor viza pe termen
lung siguranța și eficacitatea. Am depus
dosarul pentru actualizarea informațiilor
de prescriere a produsului și pentru că
aceste rezultate, care au fost comunicate
în 2017, sunt pozitive și ne îndreptățesc să
credem că ipoteza noastră științifică este
validată, așteptăm ca autoritățile europene
să recunoască acest lucru și să includă, sub
o formă sau alta, recomandarea utilizării acestei molecule biologice înainte, în
timpul și după sarcină“, a afirmat Carina
Manda, UCB Pharma. 

CONCLUZII

 O pacientă aflată la vârsta fertilă
și diagnosticată cu o afecțiune
autoimună necesită o medicație
personalizată, în funcție de planurile
acesteia legate de maternitate;
 Sarcina unei femei cu boli
reumatismale autoimune trebuie să
fie planificată;
 Pacienta trebuie să fie în
remisiune și să urmeze o terapie cu
medicamente care sunt compatibile
cu sarcina;
 Există medicamente care pot
fi recomandate pentru controlul
eficient al bolii, chiar și în timpul
sarcinii;
 Comunicarea pacientului cu echipa
multidisciplinară de medici trebuie
să fie foarte bună;
 Există medicamente compatibile și
cu alăptarea;
 RCP-ul noilor terapii existente
trebuie actualizat, pentru ca acestea
să poată fi prescrise femeilor
însărcinate și celor care alăptează.
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Interviu cu dr. Renică Diaconescu, vicepreședintele
Comisiei pentru Sănătate Publică, Senatul României,
șeful secției Neurologie a Spitalului Județean de
Urgență Slatina

UNITĂȚILE
DE STROKE,
în agenda Parlamentului

PACIENȚII CU ACCIDENTE VASCULARE ISCHEMICE
AR PUTEA AVEA ȘANSA UNEI VIEȚI NORMALE DACĂ
ÎN SPITALE S-AR PUNE ÎN PRACTICĂ UN ORDIN DE
MINISTRU CARE REGLEMENTEAZĂ ÎNFIINȚAREA
UNITĂȚILOR DE STROKE. SOLUȚIA – TRANSFORMAREA
ORDINULUI ÎN „LITERĂ DE LEGE”, ALĂTURI DE MULTE
ALTE PROIECTE LEGISLATIVE CĂRORA COMISIA
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN SENAT TREBUIE SĂ LE
GĂSEASCĂ CEA MAI BUNĂ FORMĂ.
de Roxana Maticiuc

În ultimul interviu pe care l-ați acordat revistei noastre,
ne vorbeați despre înființarea unor departamente pentru
bolnavii în stare vegetativă. Ce proiecte aveți acum în lucru?
Pentru mine, prioritar ar fi acum să demarăm o acțiune mai
largă de înființare, în fiecare spital județean de urgență, a unei
unități de neurologie vasculară, mai exact, de stroke. Pentru că
din experiența pe care o am pot să vă spun că pierdem foarte
mulți bolnavi cu AVC neexistând aceste unități specializate în
care să li se ofere tratamentul de urgență. Mai precis, mă gândesc
la faptul că, în ultimul timp, pacienților cu accidente vasculare
ischemice care vin într-o fereastră de patru ore de la debut li se
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poate face tromboliza. Asta înseamnă că,
la fel ca în cardiologie, cheagul poate fi
topit. Dacă infarctul este bine pus la punct
printr-un sistem de tromboliză care se
efectuează încă din unitatea de primire
urgență și în fiecare zi este delegată câte o
clinică care preia infarctul miocardic și se
intervine ulterior prin punerea de stenturi
sau prin bypass-uri, pacientul își poate
reveni foarte bine. În neurologie, aceste
unități încă nu au luat ființă, deși au fost
promulgate prin ordin de ministru. Ele
există doar la nivel de București și în clinicile mari din Timișoara, Cluj, Iași, dar asta
nu este suficient. Nu doar pentru că sunt
neurolog, dar și pentru că eu cred că deja
s-a întârziat foarte mult cu acest proiect și
este păcat, pentru că o astfel de intervenție
salvează vieți. Pacientul respectiv nu mai
rămâne cu deficit motor și, ce este cel mai
important, trăiește.
Ați spun că sunt pierderi foarte mari.
Aveți cifre în acest sens?
Sunt pierderi foarte mari pentru că
vârsta de debut a accidentelor vasculare
este tot mai mică. Am foarte mulți pacienți
care la 40 de ani fac accidente vasculare. Și
aici s-ar putea impune tratament trombolizant.
Ce presupune o secție pentru stroke?
Presupune să ai un tomograf și un
RMN, dar nu este absolut obligatoriu, iar
tomografe sunt acum în toate spitalele
județene de urgență. Trebuie să mai ai un
medic neurolog, un medic de urgență de
ATI și, eventual, un neurochirurg. Deci
nu ar fi necesare eforturi financiare foarte
mari. De altfel, ele, teoretic, sunt înființate
printr-un ordin de ministru, dar, din păcate, a rămas pe hârtie.
De ce?
Nu știu. Probabil că nu sunt nici presiuni din partea managerilor de spitale.
Și atunci cum ați putea să
impulsionați ca aceste lucruri să se
întâmple?
Transformând ordinul de ministru în
lege, iar proiectul de lege urmează să îl
depunem împreună cu proiectul pentru
bolnavii în stare vegetativă. Ar degreva
foarte mult unitățile de terapie intensivă
din spitale. Un bolnav care este în stare
vegetativă îl duci într-un coma center , îl
intubezi și rămâne acolo până când i se
sfârșesc zilele. Am mai spus și repet, în

acest moment, acești bolnavi stau în spitale prin mila unor doctori.
Înțeleg că aceasta este agenda dumneavoastră personală, cu proiecte dragi
pe care doriți să le vedeți finalizate.
Dar dacă ar fi să vorbim despre agenda
Comisiei, care ar fi prioritățile?
Vrem să participăm la finalizarea
Legii Sănătății, să participăm la Legea
Prevenției, Legea Malpraxisului. Noi le
gândisem de sine stătătoare, dar vom
integra toate aceste legi într-una singură,
Legea Sănătății.
În plus, trebuie să ne gândim la o formă
de secundariat cu așteptare, cum este și în

vaccinurile sunt grave, că distrug viața copiilor. Va fi o rezistență din partea acestor
oameni, dar trebuie să înțelegem din acest
lucru că binele oamenilor este să se continue această vaccinare, iar noi ar trebui să
îndepărtăm din lege tot ce ar putea să pară
coercitiv pentru oameni.
Cum vedeți sistemul de sănătate din
România acum, la 10 luni de la începutul
noii guvernări?
Ca să fiu sincer, sunt cel puțin două
măsuri bune: creșterea salariilor personalului sanitar și dotarea spitalelor județene
cu tomograf și cu aparatură de înaltă
performanță. Însă mai trebuie schimbat

„ MAJORITATEA PACIENȚILOR CRED CĂ CEL
MAI BUN SPITAL LOCAL ESTE TRENUL
SPRE BUCUREȘTI. SE POT REZOLVA
MULTE ȘI ÎN JUDEȚE.“
celelalte țări, pentru că în actualul sistem
foarte mulți tineri care termină facultatea
pleacă din țară. Chiar dacă nu intră în
primul an, absolventul poate să aștepte pe
o listă și să își continue procesul de specializare într-o clinică. Trebuie adusă această
pregătire a medicului foarte aproape de
spitalul unde își va desfășura activitatea.
Avem acum o lege pe diabetul zaharat,
care este în dezbatere la noi, și controversata lege a farmaciilor, care ne va da bătăi
de cap pentru că a aruncat cineva o vorbă
negândită în opinia publică, spunând că
farmaciile sunt bombe ecologice, și pe
bună dreptate opinia publică s-a sesizat
și a intrat în panică. Eu cred că oamenii
care se joacă și aruncă astfel de afirmații
ar trebui să se gândească de două ori,
pentru că românii sunt foarte sensibili la
ceea ce spun demnitarii sau reprezentanții
din minister sau cei care sunt cu funcții
didactice. Nu poți să afirmi ceva care nu
are conținut și să trezești un val de psihoză
căruia este greu să-i mai pui capăt.
În lucru la noi, la Comisie, este și Legea
Vaccinării. Iar pe această temă a fost o dezbatere foarte aprigă în comisie între două
tabere, una mai zgomotoasă decât alta,
mai ales a celor care sunt prost informați
sau manipulați pe internet și care spun că

foarte mult în partea hotelieră a acestor
spitale, să fie mult mai primitoare și mai
confortabile pentru pacienți. Foarte mulți
refuză să se interneze din cauza acestor
condiții și cred că și factorii locali, mai
ales, ar putea avea o contribuție. Acolo
unde autoritățile locale s-au implicat,
spitalele arată superb.
Mai este o problemă: majoritatea
pacienților cred că cel mai bun spital local
este trenul spre București. Vreau să spun
că și în județe au început să apară medici
performanți, aparatură de performanță și
foarte multe lucruri se pot rezolva și acolo.
Eu aș gândi din nou o lege a medicilor de familie, care la ora actuală sunt
transformați în simpli scribi de rețete.
Aș regândi acele centre de permanență
din teritoriu care ar degreva unitățile de
primiri urgență. Se pornise în trombă
acest proiect, dar din păcate ele au eșuat
și au mai rămas foarte puține centre de
permanență. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
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de Roxana Maticiuc

„Dorim să fim
în continuare
căutați și doriți“
Care sunt principalele proiecte în care sunteți
implicată în acest moment?
Academia Română, împreună cu Ministerul Sănătății,
are un proiect de evaluare a situației unor programe
naționale, iar în acest proiect eu sunt implicată în evaluarea
Registrului Național de Donatori de Celule Stem Hematopoetice.
Sunt opt domenii finanțate de minister ca programe naționale și este
evaluată situația acestor instituții pentru a găsi soluții de dezvoltare și
perfecționare a activității lor în viitor. Este un proiect SIPOCA în care
sunt și eu evaluator și consider că este un reper foarte bun pe care
ministerul îl preia ca sugestie și recomandări pentru dezvoltare.
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Interviu cu
prof. univ. dr.
Anca Lupu,
manager
Spitalul
Clinic Colțea

Care sunt cele mai mari provocări pe
care le aveți în ceea ce privește managementul acestui spital?
Cred că din momentul în care am
hotărât să candidez la postul de manager, totul a fost o provocare. Una dintre
provocări este ca în fiecare an să estimăm
cam ce am putea face să mergem la
contractare la CNAS, Casa să ne accepte
și ulterior să ne ramburseze ceea ce am
estimat. De exemplu, anul acesta am
estimat mai multe internări de zi decât
am făcut. Sigur că ceea ce am făcut a fost
decontat, dar se poate face mai mult pe
partea de internări de zi, ceea ce este
iarăși o provocare pe care trebuie să o
rezolvăm mai departe.
Mai mult, în ultimul timp avem o
mare provocare: competiția cu privatul.
În esență, privatul ar trebui să fie o
alternativă, dar de ce nu ar putea și
spitalele de stat să intre în competiție cu
privatul? Iar pacienții să aleagă spitalul
de stat din punctul de vedere al activității
medicale. Dorim să fim în continuare
căutați și doriți.
Care sunt specialitățile din privat
care concurează cu cele de la stat?
Suntem un spital care a fost încadrat,
din punctul de vedere al DSP și al ministerului, în categoria 1, pe monoprofil
oncologic. Deși suntem în administrarea
Primăriei Capitalei, noi avem un procent
destul de mare de pacienți din afara
Capitalei care se adresează spitalului
pentru că nu pot fi rezolvați în județele
lor. În aceste condiții, specialitățile pe
care le avem și care sunt beneficiare și de
programe naționale sunt:
 oncologia medicală (programul de
oncologie acoperă tratamentul acestei
categorii de pacienți); - radioterapie
oncologică - în cadrul programului de
radioterapie, avem două acceleratoare
liniare și suntem pe cale să îl obținem pe
al treilea pentru că există o nevoie foarte
mare și o lipsă de accesibilitate la această
procedură terapeutică pentru pacienți
oncologici;
 hematologie, în principal hematologie oncologică, adică leucemii și limfoame. Din acest punct de vedere, avem
compartiment de transplant de celule
stem hematopoetice acreditat, funcțional
și peste trei ani vom face transplant.
Suntem al doilea centru din București pe
acest domeniu. Momentan, în țară mai
fac Iași, Timișoara și Spitalul Fundeni.

Mai departe, avem secții chirurgicale:
chirurgia generală, care face chirurgia
oncologică a tubului digestiv și a sânului,
și ORL, care face chirurgia cancerului de
cap și de gât. Avem și secție de medicină internă, care este în spatele tuturor
investigațiilor, diagnosticelor și consulturilor. Avem o secție de ATI bine utilată
și, cred eu, performantă ca rezultate, iar
speranța este să intrăm și în programul
național de ATI finanțat tot de minister.
De asemenea, noi avem un ambulator
pe care am reușit să îl dezvoltăm în ultimul timp pentru ca pacientul din spital
să aibă pe cât posibil toate specialitățile,
spitalul neavând toate specialitățile

m-a întrebat dacă eu cred că voi putea
face față. Eu i-am răspuns că nu știu, dar
că știu cu siguranță că mă voi strădui. Și
asta am făcut toată viața. Mi-am făcut
doctoratul și a doua specializare în hematologie și, din 1993, de când s-a deschis a
doua secție de hematologie din București,
sunt aici, la Colțea. În momentul de față,
sunt profesor universitar, astfel încât și
activitatea didactică mă ajută foarte mult
și mă întinerește. Am fost un timp și șefă
de secție la hematologie și am realizat și
compartimentul de transplant medular.
Sunt președinta Societății Române de
Hematologie și în acest fel avem contacte
și cu alte societăți europene, în principal

„ÎN ESENȚĂ, PRIVATUL AR TREBUI
SĂ FIE O ALTERNATIVĂ, DAR DE CE NU AR
PUTEA ȘI SPITALELE DE STAT SĂ INTRE
ÎN COMPETIȚIE CU PRIVATUL?“
în structură. Pentru aceasta am extins
ambulatorul cu obstetrică-ginecologie,
neurologie, psihiatrie, endocrinologie, dermatologie, alergologie și boli
infecțioase, secții care nu sunt în spital și
pe care se poate să existe adresabilitate
prin bilete de trimitere de la medicul
de familie al persoanelor din București.
Există, de asemenea, nevoia pacienților
deja internați de aceste consultații
de specialitate. Avem un laborator de
anatomie patologică deosebit de bun
și cu experiență în diagnosticul cancerelor, un laborator de analize care este
acreditat RENAR și asemănător cu cele
din privat și cu aceleași performanțe, un
laborator specific de hematologie care
are finanțare pe diagnosticul leucemiilor
acute printr-un subprogram din programul de oncologie. Costul diagnosticului
este foarte ridicat, iar noi avem finanțare.
Mai avem laborator de radiologie și
imagistică medicală în care există direcții
în care ne putem dezvolta: de exemplu,
ne-am dori un RMN, noi având doar CT.
Cine este Anca Lupu?
Eu sunt medic, în primul rând, și am
terminat facultatea ca șefă de promoție,
după care am rămas în Spitalul Universitar de Urgență la secția Medicină internă,
unde fostul meu șef, care este o personalitate și acum, profesorul Gherasim,

cu cele balcanice, din apropierea noastră:
cu grecii, cu turcii, cu bulgarii, iar în
ultimul timp ne-am apropiat de colegii
din Republica Moldova și ne-am dori
să avem cu ei un parteneriat la nivel de
societăți, de universități și, probabil, la
nivel de minister.
Am fost angrenată în comisii de
specialitate de experți de la minister
și de la CNAS, motiv pentru care sunt
destul de în temă. Pe partea de program
de diagnostic al leucemiilor, s-a făcut un
pas pe leucemii acute și pe monitorizarea
răspunsului la tratament, dar poate că ar
fi de făcut pași de rambursare a diagnosticului și pe alte boli maligne, nu numai
pe leucemii acute, pentru că tratamentul
costă mult. Programele acoperă tot ceea
ce înseamnă tratament, dar ca să ai un
tratament cu șanse, trebuie să ai un
diagnostic performant și de multe ori
diagnosticul ajunge la nivelul cheltuielilor pe spital. Deci aici cred că ar fi ceva
de făcut și programele naționale sunt
o soluție importantă pentru accesarea
fondurilor necesare. 
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Care este cea mai mare provocare pentru
un manager de spital, având în vedere
că sunteți și medic chirurg practician, în
același timp?
Cea mai mare provocare este să schimb
mentalitatea doctorilor, în ideea diversificării actului medical. Asta înseamnă să încerci să te adaptezi cerințelor de patologie
care apar în timp. De exemplu, în Spitalul
Cantacuzino se operează anual 1.400 de
pacienți cu cancer. În mod normal, un bolnav cu cancer ar trebui să treacă printr-o
comisie formată dintr-un oncolog, chirurg,
imagistician, anatomopatolog sau internist
și să se stabilească o conduită de tratament unitară. De exemplu, noi nu avem
un oncolog și atunci am făcut demersurile
necesare ca să creăm într-o anumită zonă
a spitalului un serviciu de oncologie în așa
fel încât bolnavii aceștia să beneficieze de
o abordare complexă, așa cum se întâmplă
peste tot în lume în această patologie. Este
foarte greu să convingi colegii că trebuie
să luăm din fiecare secție un număr de
două-trei paturi ca să constituim acest mic
compartiment. Și ca dovadă că problema
aceasta a oncologiei este una din ce în ce
mai serioasă stă faptul că în ultimii ani s-au
deschis trei centre private de oncologie în
București. Ceea ce arată că nevoia există,
pentru că altfel privatul nu ar fi dispus să
facă o investiție care nu este deloc mică.
O altă provocare pentru noi ar fi
înființarea unui compartiment și a unei

Ce bolnav trebuie
să fie tratat în spital?
ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE DE MULTE ORI PATURILE DE SPITAL SUNT INSUFICIENTE, PERIOADA DE SPITALIZARE
DE TREI ZILE ARATĂ CĂ, DE FAPT, ACEI BOLNAVI NU TREBUIAU SĂ FIE INTERNAȚI. EI PUTEAU FI TRATAȚI
ÎN POLICLINICĂ. PENTRU CEI CARE AU CU ADEVĂRAT NEVOIE DE SPITALIZARE ÎNSĂ, MANAGERUL IULIAN
BREZEAN SE ZBATE SĂ OBȚINĂ CELE MAI BUNE CONDIȚII HOTELIERE, CEI MAI BUNI MEDICI DIN CÂT MAI
MULTE SPECIALITĂȚI ȘI INTERVENȚII CHIRURGICALE CÂT MAI DIVERSIFICATE. de Roxana Maticiuc
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Interviu cu
conf. univ.
dr. Iulian
Brezean,
managerul
Spitalului
Cantacuzino

secții de gastroenterologie în spital. Este
o necesitate pentru că există două secții
de chirurgie digestivă și pentru că foarte
multe dintre manevrele chirurgicale,
în ultima decadă, au trecut în sarcina
gastroenterologilor: rezecții endoscopice, montarea de stenturi, tratamentul
varicelor esofagiene din ciroză, tratamentul hemoroizilor și multe alte manevre
pe care acum le fac gastroenterologii
într-o manieră minim invazivă și, evident,
mult mai bună pentru bolnav decât o
intervenție chirurgicală. Chiar și crearea
unui astfel de compartiment este dificilă, tot din aceleași motive: colectivele

medicale nu vor să accepte de principiu
diversificarea, adică să vină și alți colegi
din alte specialități, pentru că nu vor să își
piardă paturile.
O problemă ar putea fi, poate, infrastructura acestui spital?
Da, acest spital este unul vechi și cu
circuite deficitare. Noi am găsit un teren în
curtea spitalului, am făcut un proiect pentru ca în acest spațiu să ridicăm o clădire de
șapte etaje după toate regulile actuale de
amenajare a spațiului unui spital. Aș vrea
să pot reloca anumite secții acolo și în acest
fel să creăm ceea ce ne dorim.
Acum, cu schimbarea echipei de la Primăria Generală, colaborarea a devenit mai
bună decât era înainte și am speranța că în
noua configurație de la primărie vom găsi
sprijin și pentru acest proiect. Am speranțe
că în doi-trei ani se va încheia construcția.
Sunteți de părere că banii din Sănătate sunt suficienți, dar prost administrați,
sau că sistemul de sănătate este slab
finanțat de la bugetul de stat?
Eu cred că trebuie revăzut sistemul
medical în ansamblu. La ora actuală,
spitalul este supus unei presiuni foarte
mari, motiv pentru care anumiți bolnavi ar
trebui rezolvați la celelalte două niveluri,
medic de familie și policlinică, iar bolnavul
care ajunge la spital să fie într-adevăr un
pacient care trebuie internat. Sunt mulți
bolnavi care ajung să fie internați în spital,
dar care ar putea fi foarte bine tratați de către medicul de familie și de către specialistul din policlinică. Dar ei șuntează, nu știu
din ce motive, și ajung la spital, iar mulți
dintre ei n-ar trebui să fie internați din
cauză că în acest fel se cheltuiește pentru
un bolnav care ar putea să fie la fel de bine
diagnosticat și tratat, cu mai puțini bani, în
policlinică.
De ce îi internați și nu-i trimiteți la
medicul de familie?
E foarte greu să trimiți un bolnav la
medicul de familie, când el a venit direct la
spital. E greu de întors din drum. Bolnavul are sentimentul că în spital i se poate
asigura un tratament mult mai bun.
Sunt și medici care cer multe paturi
pe secție, dar mare parte din ele rămân
neocupate.
Sunt și situații în care paturile rămân
neocupate, dar sunt și situații în care bolnavii sunt internați două sau trei zile, iar
când durata de spitalizare este foarte mică,
acesta este un semn clar că acel bolnav nu
prea avea ce căuta în spital și că problema
lui de sănătate se putea rezolva în policli-

nică sau de către medicul de familie ori în
ambulator.
Sistemul de sănătate va trebui să
răspundă, cel puțin din punctul meu de vedere, al medicului de spital, la o întrebare:
„Ce bolnav trebuie să ajungă să fie tratat în
spital?”. În momentul în care vom putea să
răspundem la această întrebare, atunci și
restul lucrurilor s-ar putea așeza. Pentru
că dacă spitalul n-ar fi asaltat de bolnavi,
unii dintre ei putând fi tratați în policlinică,
am constata că și numărul paturilor ar fi
suficient și s-ar degreva foarte mult din
cheltuielile date pe spital.
Ce planuri aveți pentru perioada
următoare?
În secția de chirurgie în care lucrez,
mi-am propus să cresc calitatea actului
medical prin abordarea unei noi patologii.
Pentru a realiza acest lucru, toți colaboratorii, în frunte cu mine, am facut cursuri
de oncologie și am obținut atestat de
competență în oncologie, am făcut un curs
de doi ani de chirurgie hepato-bilio-pancreatică și am obținut competență în această arie, iar în tot acest interval am făcut și
operații de acest gen. Astfel, la ora actulală
avem peste 100 de operații hepatice, multe
operații pe pancreas și multe operații oncologice, stimulând colaboratorii să diversificăm gama de operații pe care o făceam în
mod tradițional.
Am reușit să aduc doi tineri gastroenterologi, care au crescut semnificativ
calitatea pe segmentul acesta. Am cooptat
un tânăr care este chirurg și ginecolog și
este specializat în chirurgie oncologică
avansată, și care a crescut numărul de
intervenții oncologice în secția de ginecologie. Am reușit să aduc o doctoriță foarte
bună la radiologie imagistică. A ridicat
foarte mult standardul diagnosticului
imagistic și încercăm în continuare să
diversificăm. Vreau să lărgesc activitatea
de radiologie intervențională, pentru că
avem mulți bolnavi diabetici arteriopați și
procedurile acestea endoarteriale sunt cele
care le-ar oferi o șansă ca să nu ajungă la
amputație. Suntem, de asemenea, pe cale
să achiziționăm un aparat performant pentru radiologie intervențională și am scos la
concurs un post pentru radiolog care, sper,
să fie ocupat cât mai curând. 
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Interviu cu dr. Alexandru Ștefănescu, manager Spitalul „Nicolae Malaxa“

Spitalul Malaxa,

în plin proces de dezvoltare
de Roxana Maticiuc

Ați preluat spitalul într-un moment de
criză: criză de imagine și economică,
având în vedere acuzațiile care i
s-au adus fostului manager. Cum
ați gestionat situația și care au fost
primele măsuri pe care le-ați luat?
Da, este adevărat, la momentul preluării responsabilităților de manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”, adică la
sfârșitul anului 2016, pot spune că spitalul
era într-o condiție delicată. Am făcut o
radiografie a acestei situații ca să văd care
sunt necesitățile imediate și m-am asigurat în primul rând de faptul că actul medical se poate derula în condiții optime,
am demarat procedura de achiziție pentru
aprovizionarea cu materiale sanitare și
medicamente. Totodată, am pus la punct
un plan de măsuri pe termen scurt și mediu pentru buna funcționare a spitalului.
Prin urmare, am elaborat o serie de reguli
de bună practică medicală și de respectare
a unor standarde cât mai înalte în ceea ce
privește actul medical.
Spitalul Malaxa aparține Primăriei
Capitalei. Banii, însă, vin și de la
Ministerul Sănătății. Sunt suficiente
cele două surse de venit?
Într-adevăr, acest spital face parte
dintr-un patrimoniu de 19 spitale ce
aparțin Primăriei Capitalei care ne asigură
fondurile necesare pentru ca spitalul nostru să poată funcționa așa cum
trebuie. De asemenea, Primăria a alocat
fonduri și pentru dotarea cu aparatură
medicală, fapt ce va crește posibilitatea
de investigare și diagnostic a pacienților,
la nivelul spitalului, și implicit va crește
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calitatea serviciilor medicale pe care
le oferim. Totuși ne gândim că există și
varianta unor proiecte de dezvoltare prin
fonduri europene și luăm în calcul acest
aspect. Printre primele proiecte la care
mă gândesc în acest moment este acela de
dezvoltare a sistemului informatizat de
management integrat la nivel de spital, un
proiect de eficientizare a fluxului parcurs
de pacient de la internare până la externare. Îmi doresc foarte mult să avem un
management eficient și eficace al timpului
și al resurselor materiale, ceea ce se va reflecta cu siguranță și în gestionarea cazului medical și va îmbunătăți și percepția, și
gradul de satisfacție ale pacientului.
Care este specificul acestui spital,
în funcție de specialitățile medicale
disponibile pentru pacienți?
Dacă ar fi să facem o analiză SWOT,
punctul nostru forte îl reprezintă, cu
siguranță, personalul medical, specialiștii

pentru ca în viitor să devenim un centru
de referință pentru diabet. Avem de
asemenea o clinică de medicină internă, o
secție de recuperare medicală și o clinică
universitară de obstetrică-ginecologie.
În cadrul spitalului, funcționează și o
clinică universitară de alergologie, clinică
unde se formează rezidenți, se formează
specialiști în domeniu și ne putem mândri
cu acest lucru, mai ales că este printre
puținele. Mai mult, având în vedere că
patologia aceasta din sfera alergologică
este în creștere în ultima perioadă din
cauza schimbărilor de mediu și a celorlalți
factori care contribuie la această sensibilitate tot mai des întâlnită, este un loc unde
ne putem gândi și la o investiție în resursa
umană, în tot ce înseamnă aparatură,
fiind o specialitate cu adresabilitate mare
pe care trebuie să o promovăm.
Din punctul de vedere al dotărilor, în
cadrul spitalului mai avem un CT desti-

„AVEM ÎN VEDERE DEZVOLTAREA UNUI
AMBULATOR NOU, ÎNTR-O CLĂDIRE NOUĂ, CARE
VA SCĂDEA PRESIUNEA PE SPAȚIILE EXISTENTE
ÎN ACEST MOMENT ÎN SPITAL.“
din sănătate ce activează în toate secțiile
acestui spital.
Clinica Universitară de diabet cu
adresabilitate largă, alături de chirurgie
și oftalmologie, poate asigura un management complet al pacientului diabetic
și al patologiei asociate (oftalmologice,
obezității morbide, piciorului diabetic
și altele). Prin urmare, mi-am propus să
dezvolt acest segment ca să putem oferi
pacienților o soluție terapeutică completă

nat în special persoanelor supraponderale. Este un tomograf care suportă greutăți
mult mai mari peste medie și sunt destul
de puține în acest moment pe piața de
servicii medicale, iar pentru noi acest
lucru reprezintă, din nou, un punct tare.
Care sunt planurile pe termen
mediu și pe termen lung, în ceea ce
privește viitorul acestui spital?
Avem în vedere dezvoltarea unui
ambulatoriu nou, într-o clădire nouă,

care va scădea presiunea pe spațiile
existente în acest moment în spital. Și va
reprezenta un avantaj major în creșterea
calității serviciilor medicale inclusiv
în regim de ambulatoriu, cu implicații
directe și asupra serviciilor oferite în
cadrul spitalului. Pentru noi, infrastructura este o provocare majoră, mai ales că
în 2011 am preluat în cadrul Spitalului
„Nicolae Malaxa” o parte din ce însemna
activitatea și personalul fostului spital
Caritas. Acest lucru a însemnat o grefare
a unei activități medicale pe o structură care funcționa cu un anumit
specific. Au venit o parte din
secția de chirurgie, o parte
din secția de ginecologie
și au ajuns în acest spital.
Astfel, s-a creat un mix de
servicii medicale, fiecare,
bineînțeles, cu necesitățile
si specificitațile lui și îmi
doresc foarte mult să fac
posibilă existența și colaborarea tuturor acestor
specialități. Tocmai
din acest motiv,
un ambulatoriu de
specialitate ar putea
degreva ușor această
activitate la nivel de
spital, pentru a crea
spațiu acestor activități,
pentru a redimensiona anumite zone și a crea acel circuit
foarte important despre care vă
spuneam.
Pe termen scurt, îmi
doresc de asemenea să reușesc
să implic

spitalul în mai multe proiecte și parteneriate. De exemplu, suntem în curs de
organizare la nivelul spitalului a „Școlii
Părinților”. Este un proiect în care am
angrenat la nivelul spitalului specialiști
din secțiile noastre de ginecologie și
neonatologie, prin care vrem să creștem
gradul de cunoaștere și conștientizare în
rândul viitorilor părinți a importanței
gestionării în condiții optime a perioa-

dei pre- și postnatale și, nu în ultimul
rând, să promovăm efectele benefice ale
alăptatului la sân, atât pentru mamă, cât
și pentru copil.
Pe termen lung, mă gândesc la implicarea spitalului într-o serie de parteneriate
cu ASSMB-ul, cu UMF-ul, prin care să
putem crea niște programe educaționale,
programe de educație medicală continuă
și de formare profesională, având clinici
universitare cu specific. De exemplu, un
program ar fi cel destinat personalului medical implicat în evaluarea și supravegherea copiilor și adolescenților din unitățile
școlare, în ceea ce privește identificarea și
gestionarea cât mai eficientă a cazurilor
de diabet zaharat.
Cine este Alexandru
Ștefănescu?
Sunt absolvent al Facultății
de Medicină, medic specialist
medicină de familie și doctorand al Școlii Doctorale de
Administrare a Afacerilor din
cadrul Academiei de Studii
Economice. Sunt o persoană
dinamică, cu o fire deschisă, orientată spre dialog şi
comunicare și am intrat în
această zonă publică din
dorința de a putea oferi o alternativă prin viziunea proprie
în ceea ce privește managementul medical. 
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Provocări în managementul
pacientului cu afecțiuni hepatice
ÎN CENTRELE MARI, EXISTĂ NUMEROȘI SPECIALIȘTI DIN TOATE
DOMENIILE, ATÂT ÎN SISTEMUL PUBLIC, CÂT ȘI ÎN CEL PRIVAT, PE
CÂND ÎN MAJORITATEA ORAȘELOR MICI, SPECIALIȘTII LIPSESC
SAU SUNT ÎN NUMĂR INSUFICIENT PENTRU A DESCOPERI ȘI
TRATA NUMĂRUL MARE DE PACIENȚI CU AFECȚIUNI HEPATICE.
O STATISTICĂ DE ACUM CÂȚIVA ANI ARATĂ CĂ 75-80% DINTRE
GASTROENTEROLOGII DIN ROMÂNIA ERAU CONCENTRAȚI ÎN DOAR
PATRU CENTRE. ACEASTĂ PROBLEMĂ SE ADAUGĂ LA MULTE ALTELE
EXISTENTE ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA. de Roxana Maticiuc

Sunteți președintele Comisiei de gastroenterologie din cadrul Ministerului
Sănătății (MS) și cunoașteți cel mai bine
care sunt problemele sistemului medical
românesc pe specialitatea dumneavoastră. Ce ar mai trebui făcut, din punct de
vedere legislativ, pentru a îmbunătăți lucrurile în sistemul medical din România?
Sunt de mulți ani președinte al
Comisiei de gastroenterologie a MS. Am
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colaborat eficient cu MS, iar multe dintre
propunerile venite de la Comisie au fost
puse în practică. Aș enumera câteva:
creșterea numărului de rezidenți în
specialitatea gastroenterologie, creșterea
duratei rezidențiatului în gastroenterologie (de la patru la cinci ani), modernizarea
curriculei de gastroenterologie, schimbarea denumirii specialității în gastroenterologie-hepatologie, propunerile privind
pachetul de bază în gastroenterologie,
Programul național pentru hemoragiile
digestive, aprobarea tratamentelor moderne și eficiente în hepatita B și hepatita
C, concomitent cu înnoirea periodică

a listei medicamentelor compensate,
elaborarea Protocoalelor terapeutice etc.
Interesant de subliniat este că, acum doi
ani, încă erau utilizate pe plan mondial
două preparate, Boceprevir și Telaprevir,
antivirale de generația I care se asociau cu
interferonul, iar la MS se discuta oportunitatea aprobării acestor medicamente și
în România. La insistențele Comisiei, s-a
renunțat și s-a trecut direct la antiviralele
cu acțiune directă, astăzi în uz, care sunt
mult mai eficiente și mult mai sigure.
Dacă vorbim despre sistemul medical din România, sunt încă multe de
făcut. Aș porni de la bază, de la formarea
rezidenților, foarte inegală, cu centre bine
dotate și cu formatori excelenți, dar și cu
locuri în care rezidenții sunt doar mână de
lucru, fără responsabilități, cu secții dotate
insuficient și cu formatori de calitate îndoielnică. Este greșit să se creadă că doar salarizarea este cauza nemulțumirii tinerilor
medici. Cred, mai degrabă, că insatisfacția
profesională, aparatura necorespunzătoare, spitalele învechite, șefii obtuzi, depășiți
profesional, numiți adesea pe alte criterii

I nterviu cu prof.
univ. dr. Oliviu Pascu,
președintele Comisiei de
gastroenterologie din cadrul
Ministerului Sănătății

decât cele de valoare, orașele care le oferă o
viață socială precară sunt, de fapt, motivele
reale de nemulțumire și de plecare peste
hotare.
Apoi, la nivel național, repartizarea
specialiștilor este defectuoasă. În centrele mari din București, Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara, există numeroși specialiști din
toate domeniile, atât în sistemul public,
cât și în cel privat, pe când în majoritatea
orașelor mici, specialiștii lipsesc sau sunt
în număr insuficient. O statistică de acum
câțiva ani arată că 75-80% dintre gastroenterologii din România erau concentrați în
doar patru centre!
Am sperat că descentralizarea, trecerea spitalelor la administrațiile locale, va
duce la modernizarea acestora, la găsirea
unor mijloace de atragere a medicilor în
localitățile respective. Probabil că preocupările n-au fost nici pe departe pe măsura
așteptărilor. Nu mai vorbesc de construcția
de spitale noi!
Care sunt cele mai importante aspecte
care trebuie respectate în managementul
pacientului cu boli hepatice?

Managementul bolilor hepatice este
deosebit de complex și necesită cunoștințe
solide, mijloace de diagnostic specifice,
medicamente eficiente și o urmărire atentă
postterapeutică. Toate acestea, impuse de
numeroasele afecțiuni hepatice și de stadiile diferite în care aceste îmbolnăviri se pot
afla. Iată o scurtă enumerare a hepatopatiilor cronice: hepatite virusale, alcoolice,
autoimune, prin acumulare de grăsimi (steatohepatită), prin acumulare de fier (hemocromatoza), prin acumulare de Cupru (b.
Wilson) etc. Iar hepatitele virusale pot fi cu
virus A, B, C, D, E. Ele pot fi acute, cronice,
ciroze hepatice. Hepatitele cronice pot avea
stadii diferite de evolutivitate: cu fibroză 1,
2, 3 sau cu activitate diferită, notate cu A1,
A2, A3. Același lucru cu cirozele hepatice,
care pot fi compensate sau decompensate, iar decompensarea poate avea grade
diferite. Mai mult, ele favorizează dezvoltarea cancerului hepatic. Pentru diagnostic
nu sunt suficiente probele biologice, este
nevoie și de imagistică (ecografie simplă
sau cu contrast, CT, RMN), de evaluarea
scorurilor de fibroză prin metode nein-

vazive (fibroscan, fibromax), de puncții
hepatice, de examen histologic etc. Fiecare
afecțiune hepatică are un tratament specific. Mai mult, există pacienți care au două
sau trei asocieri de boli de ficat, fiecare cu
tratamentul său, și adesea cu interacțiuni
medicamentoase. Hepatita autoimună care
poate coexista cu hepatita C se tratează cu
Prednison, care favorizează replicarea virală, deci înrăutățește evoluția hepatitei C.
De aceea, întâi trebuie tratat virusul și apoi
hepatita autoimună. Dar dacă aceasta nu
este tratată, evoluția spre ciroză are loc și în
absența virusului. Este argumentul pentru
care evaluarea preterapeutică a unei hepatite cronice trebuie să fie completă.
Medicii gastroenterologi și
infecționiști au spus că ar fi nevoie de
câteva modificări în ceea ce privește Protocolul de tratament pentru hepatita C.
Care dintre propunerile lor considerați
că ar trebui puse în practică?
Sunt câteva modificări necesare,
precum cele privind pacienții cu fibroză
la limita 2/3 sau cei care la examinări
anterioare aveau o evaluare încadrabilă în
baremul prevăzut de Protocol, iar acum nu
se mai încadrează. De asemenea, trebuie o
atenție deosebită pentru riscul de cancer
hepatic la cei care au avut leziuni tratate în
trecut sau la care există suspiciunea unui
cancer pe date clinice, markeri tumorali,
ecografie etc. Aceasta, deoarece sunt date
care sugerează că medicamentele antivirale utilizate în prezent pot favoriza dezvoltarea cancerului hepatic.
Unele solicitări de modificare a Protocolului sunt însă nejustificate. Desființarea
comisiilor de experți de la CNAS - o măsură foarte bună și pentru care am pledat
de mulți ani - a avut ca efect necesitatea
asumării răspunderii de către medicul
prescriptor pentru încadrarea cazurilor în
baremul prevăzut de Protocol. Mulți medici
au dorit ca Protocolul să fie foarte explicit, să justifice fiecare examinare (când să
fie efectuată endoscopia, la ce bolnavi să
căutăm asocierile morbide, la ce folosesc
anumite explorări prevăzute în protocol, ce
este hepatita B ocultă etc.), situație în care
protocolul s-ar fi transformat într-un mic
curs de hepatologie. 
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 I
nterviu cu prof. dr. Petru Aurel Babeș, președintele Comisiei de diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice din Ministerul Sănătății

„

Medicația

în Programul de Diabet,
O PROBLEMĂ DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ“
UN PROGRAM NAȚIONAL DE PESTE UN MILIARD DE LEI, SUTE DE MII DE
PACIENȚI ȘI ZECI DE PROBLEME CARE APAR ÎN FIECARE ZI - ACEASTA ESTE
SITUAȚIA BOLNAVILOR DE DIABET DIN ROMÂNIA. SOLUȚII EXISTĂ, DAR
TREBUIE LUATE ȘI MĂSURI. IAR LINIA ÎNTÂI PE „FRONTUL” DIABETULUI O
REPREZINTĂ SPECIALIȘTII, CEI CARE AU ȘI CUNOȘTINȚELE, ȘI CONTACTUL
CU PROBLEMELE ZILNICE ALE PACIENȚILOR. PROTOCOALE, GHIDURI DE
TRATAMENT, PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ÎNGRIJIRILOR ACORDATE
BOLNAVILOR - TOATE PLEACĂ DE LA COMISIA DE DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, CONDUSĂ DE
PROF. DR. PETRU AUREL BABEȘ. de Valentina Grigore

Sunteți președintele Comisiei de
specialitate a Ministerului Sănătăţii
pentru Diabet, Nutriţie şi Boli
Metabolice. Care sunt preocupările dvs.
pentru îmbunătățirea managementului
diabetului în România?
Actuala Comisie de Specialitate Diabet,
Nutriţie, Boli Metabolice a Ministerului
Sănătății a fost numită în 6 mai 2015 şi
menţinută de cinci miniştri ai Sănătății.
Principalul obiectiv de către conducerea
Ministerului Sănătății - „Ghidul de tratament al pacientului cu diabet zaharat din
România” - a fost finalizat prin Ordinul MS
226/01.03.2016, publicat în M.O. la data de
10.03.2016. Elaborarea ghidului s-a realizat
în colaborare cu Societatea Română de
Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice (DZNBM) şi cu Federaţia de Diabet
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Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, fiind
în dezbatere publică pe site-ul MS timp de
30 de zile. S-a ţinut seama de Convenţiile
ADA (American Diabetes Association) şi
de EASD (European Association of Study
of Diabetes), iar protocoalele terapeutice
publicate de ANMDM (Agenţia Naţională a
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale) au luat ca bază recomandările Agenţiei
Europene a Medicamentului, respectiv a
RCP (rezumatul caracteristicilor produsului) care duc la autorizaţiile depunerii pe
piaţă. Ambele acte normative sunt obligatorii pentru tratamentul pacienţilor cu
finanţare de la Casa Națională de Asigurări
de Sănătate. Activitatea comisiei s-a axat
şi pe elaborarea noii curricule în specialitatea diabet, nutriție şi boli metabolice,
cu trecerea la formarea prin rezidenţiat de
cinci ani. În prezent, numărul medicilor de
specialitate, activi, prescriptori de insuline
şi antidiabetice orale (ADO) depăşește
1.000 şi este în continuă creştere. Este
importantă implicarea corpului medical

în gestionarea bugetului acestui program
naţional de un miliard de lei, pe principiul
cost-eficienţă.
Care sunt, din punctul dvs. de
vedere, problemele cu care se confruntă
pacienții cu diabet (atât de tip 1, cât și
de tip 2) din România?
În anul 2016, în România au fost trataţi
775.189 de pacienţi (cu CNP) cu diabet zaharat (DZ), din care 226.506, cu insulină.
Dintre aceştia, pacienţii cu DZ tip 1 (numai
cu insulină) sunt aproape 10.000, dintre
care 3.000 de copii şi tineri cu vârsta de
până la 18 ani.
În România, se utilizează numai insuline umane (prin tehnologie de inginerie
genetică) şi analogi de insulină. În UE,
se mai folosesc şi insulinele animale.
Studiile transversale au relevat că regimul
de insulinoterapie cel mai frecvent la pacienţii cu DZ de tip 1 este cel cu patru sau/
şi trei prize, zilnic (peste 90%). Pompele
de insulină sunt folosite foarte rar.
Proporţia cazurilor cu control glicemic
optim (HbA1c < 7,5%) este mică la copii
şi tineri (29-32%), dar creşte odată cu
înaintarea în vârstă.
Pacienţii cu DZ de tip 2 beneficiază de
toate preparatele existente în UE (insuline
şi ADO – antidiabetice orale). Din păcate,
echilibrul glicemic optim este departe
de a fi realizat în multe cazuri, din cauza
nerespectării a două condiţii obligatorii:
schimbarea stilului de viaţă şi respectarea dietei. Lipsa controlului sistematic al
HbA1c, în condiţiile compensării medica-

„FOSTELE COMISII DE „EXPERŢI” DE LA CASELE
DE SĂNĂTATE JUDEȚENE ȘI A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, DESFIINŢATE DE MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII, ERAU GENERATOARE DE PLIMBĂRI
INUTILE ALE PACIENŢILOR, MEMBRII
COMISIILOR FIIND FRECVENT NUMIȚI POLITIC.“
ţiei 100%, generează dezechilibru cronic
ce duce la marile complicaţii de macro- şi
microangiopatie diabetică.
Cum pot fi prevenite complicațiile
diabetului și, implicit, cum pot fi reduse
costurile?
Costurile cele mai mari le reprezintă terapiile orale, uneori în combinaţie
cu insulină la DZ de tip 2, fără eficienţă

terapeutică, ducând la costuri şi mai mari
ale complicaţiilor ce devin mai timpurii
(complicaţii cardiovasculare, renale).
Comisia a înaintat MS şi CNAS
propuneri concrete de reglementare a
autocontrolului glicemiei (bandelete),
de normalizare a distribuţiei PEN-urilor
(stilouri de insulină) a acelor şi seringilor
şi chiar a modalităţilor de distribuţie, în

special a insulinelor. Medicaţia în Programul Național de Diabet Zaharat reprezintă
o problemă de siguranţă naţională, fiind
finanţată de la bugetul de stat. În ţările
vecine, este interzis categoric reexportul
(de exemplu, Ungaria), atât timp cât un
cetăţean nu găseşte acel medicament în
ţara lui.
O mare problemă în tratamentul
diabetului este eliminarea
dispozitivelor medicale. Se respectă
legislația în România?
Conform legislaţiei, toate dispozitivele
medicale de administrare a insulinelor (seringi, PEN-uri, pompe de insulină, ace de
stilou) se returnează de către pacient celui
care le-a eliberat (farmacii), pentru intrarea
acestora în circuitul deşeurilor periculoase. Această procedură este aplicată doar
sporadic, deşeurile periculoase ajung la
„gropile de gunoi” ale localităţilor. 
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ALOCAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR PENTRU MONITORIZAREA DIABETULUI, PENTRU ANALIZE
ȘI PENTRU CONSUMABILE AR PUTEA REDUCE CHIAR ȘI DE 100 DE ORI POVARA FINANCIARĂ
A DIABETULUI. SOLUȚIILE ȚIN DE POLITIC, IAR POLITICUL SPUNE CĂ NU SUNT BANI, DEȘI
COSTURILE NU AR FI ATÂT DE MARI, ÎN CONDIȚIILE UNUI MANAGEMENT EFICIENT,
SUSȚINE MARIA MESAROȘ, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DIABETICILOR
DIN ROMÂNIA, CARE FACE UN APEL CĂTRE BOLNAVII DE DIABET DIN ROMÂNIA:
„CEI CARE NE PUTEM REPREZENTA SUNTEM DOAR NOI ȘI, UNIȚI,
SUNTEM MAI MULȚI DECÂT ORICE PARTID POLITIC”.

,
I
Ț
I
N
U
de Valentina Grigore

„

În ultimul timp, vocea
pacientului este din ce în
ce mai importantă pentru
autorități. Cum poate fi
amplificată această voce?
Vocea pacientului poate fi amplificată
doar prin unirea forțelor persoanelor cu
diabet, fără orgolii, fără clasicul „eu mă
descurc, restul, treaba lor”. Singurii care își
cunosc problemele sunt bolnavii de diabet,
ei se confruntă zi de zi cu boala, ei au
dreptul să-și spună oful, să nu se lase atrași
în diverse alte organizații care folosesc
cuvântul diabet doar pentru impact. Cei
care ne putem reprezenta suntem doar
noi și suntem mai mulți decât orice partid
politic. Bolnavii trebuie să caute asociațiile
din zona lor, să constituie asociații, acolo
unde nu au, să caute FADR pentru consiliere, informare sau participări la forumuri. Federația beneficiază de materiale
educaționale editate de specialiști în diabet
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și distribuite în
țară. FADR reprezintă
interesele pacienților în fața Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate, dar pentru asta trebuie ca persoanele cu diabet zaharat să-și
dorească să facă parte din marea familie a
persoanelor cu diabet. Pentru ei organizăm
sesiuni despre complicațiile diabetului zaharat, despre stilul de viață, despre cum să
fii propriul medic etc. De când am înființat
Fundația „Speranța Diabeticilor”, în 1999,
problema prioritară a fost problematica
persoanelor cu diabet care, din 2007, a fost
preluată de FADR.
Care sunt problemele cu care se
confruntă bolnavii de diabet din
România? Ce soluții se întrevăd pentru
aceștia?
La diabet tip 1 nu este un lux ca statul
să asigure tot necesarul de pompe de insulină, senzori de monitorizare continuă
a glicemiei pentru copii, în special, dar
și pentru cei trecuți de 18 ani, consumabile, precum testele de monitorizare a
glicemiei, care până la 18 ani sunt 400 la
trei luni, dar persoanelor de peste 18 ani li
se alocă doar 100 la trei luni. De ani buni,

cerem 300
de bucăți la trei
luni. Hemoglobina glicozilată - o necesitate și un drept prevăzut în
Programul Național de Diabet necesar
specialistului pentru stabilirea tratamentului necesar - se plătește în proporție de
peste 60%. Investigațiile necesare pentru
complicațiile diabetului, care ar trebui
efectuate cel puțin o dată pe an, încă se
plătesc. Să nu uităm că tipul 1 de diabet
reprezintă 10% din totalul persoanelor cu
diabet din România. În ceea ce privește
acele de pen pentru injectarea insulinei,
corect ar fi să avem acul și înțepătura, dar
în prezent se dă un ac la un flacon sau pen
de unică folosință. Glucagonul necesar
salvării în hipoglicemiile severe nici nu
s-a pus pe piață în ultimii ani, din cauza
lipsei de interes a celor care decid. Consumabilele pentru pompe de insulină…
trebuie să te deplasezi kilometri mulți să
le ridici.
La tip 2 de diabet, cei pe pastile
nu au asigurate cel puțin 100 de teste
de monitorizare/an, tocmai pentru a
trezi interesul de monitorizare corectă
a diabetului. Aici rata complicațiilor
diabetului este foarte crescută, dând un
număr mare de persoane cu handicap,
dar… de ce să prevenim, de ce să ne
implicăm, de ce să nu spitalizăm de
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durată un
pacient care ar putea să se
controleze acasă, dacă statul
ar asigura aceste costuri, care
sunt infime față de costurile
spitalizării?
Soluțiile țin de politic, iar
politicul spune că nu sunt bani,
deși costurile nu ar fi mari pentru rezolvarea problematicii diabetului. Din
păcate, aceste costuri pot să crească, la
un moment dat, de 100 de ori. O internare de
cinci zile într-un spital ajunge la 3.000-4.000 de
lei, în timp ce o cutie de teste este decontată la 48 de
lei, deci 96 de lei pentru 100 de teste pe lună. Cerem
soluții pentru că doar așa bolnavul poate să țină sub
control diabetul 24 din 24 de ore, poate să vizualizeze valorile glicemiei și le poate discuta cu doctorul,
inclusiv poate ține sub control complicațiile DZ.
Soluțiile sunt alocarea fondurilor pentru asigurarea testelor necesare, hemoglobina glicozilată
ar trebui decontată cu cel puțin 25 de lei pentru
ca laboratoarele să-și dorească să o facă, pe rețeta
de la specialist trebuie trecute acele de pen drept
consumabile și fiecare bolnav adult să primească cel
puțin o cutie de 100 buc/3 luni, iar copiii, 300/3 luni.
De asemenea, insulina trebuie trecută ca tratament
strategic pentru România, de ea depinde viața a
aproximativ 480.000 de persoane.
Ce acțiuni aveți în vedere pentru a ajuta
pacienții români?
În 2017, FADR a finalizat două proiecte de anvergură. Primul a început la 01.04.2016 cu Fonduri
Elvețiene SPIC și a constat în servicii de prevenție,
informare și consiliere în diabet. Beneficiare au
fost Fundația „Speranța Diabeticilor” și Asociația

 Interviu
cu Maria
Mesaroș,
președintele
Federației
Asociațiilor
Diabeticilor
din România

copiilor și
tinerilor cu diabet „SweetLand-Constanța”. Proiectul a fost finalizat la
30 iunie 2017 și a cuprins 6 comune (cu
satele aparținătoare) din județele Cluj
și Constanța. 24 de voluntari au beneficiat de trei sesiuni de pregătire,
medicii de familie și asistentele
din cele șase comune au fost
instruite, autoritățile locale au
fost implicate. Proiectul a avut
impact mare: 10,2% dintre persoanele testate au fost depistate
cu DZ, au fost descoperite persoanele cu diabet gestațional și li
s-a explicat ce înseamnă aceasta,
au fost efectuate indicele de masă
corporală etc. Am primit solicitări
și pentru alte zone rurale, aflate la
distanțe mari față de orașe.
Un alt proiect care a început în martie
2017 și s-a finalizat la 30 iulie 2017 este DiaEuro
2017. Proiectul a fost demarat în 2012 de Ucraina și
a continuat an de an pentru a promova sportul în
rândul persoanelor cu diabet și nu numai, pentru a
face lobby și advocacy pentru persoanele cu diabet.
Să nu uităm de Carta Alba a Diabetului, care a
început în 2016, s-a finalizat în iunie 2017 și care
așteaptă să fie lansată, cel mai probabil, în preajma
Zilei Mondiale a Diabetului - 14 noiembrie.
Cât de importantă este educația pacientului în
managementul diabetului?
Educația persoanei cu diabet are cea mai mare
importanță în managementul diabetului. Din 2006,
cerem înființarea educatorului în diabet sau decontarea educației efectuate de asistenții medicali care
să fie pregătiți în centrele de diabet. Fiecare cabinet
de medicină de familie (sau majoritatea) trebuie să
aibă un astfel de asistent care să facă educație săptămânală bolnavilor de diabet. Toate aceste lucruri,
împreună cu o educație adecvată și decontată de
CNAS, pot să contribuie la o calitate crescută a vieții
persoanelor cu diabet. Stilul de viață sănătos al unei
persoane cu diabet este foarte important pentru ca
aceasta să se poată integra în familie, în societate. 
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Interviu cu lect. univ. dr. Vasile Spinean, președinte-director general al CJAS Sibiu

PACIENTUL, în centrul
sistemului de sănătate
TOT CEEA CE SE FACE ÎN SISTEMUL
DE SĂNĂTATE TREBUIE SĂ AIBĂ
CA SCOP ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII
DE SĂNĂTATE A PACIENȚILOR:
DE LA POLITICI DE SĂNĂTATE LA
DOTĂRI DE SPITALE ȘI INVESTIȚII
ÎN ECHIPAMENTE MEDICALE
MODERNE. LECT. UNIV. DR.
VASILE SPINEAN, PREȘEDINTEDIRECTOR GENERAL AL CJAS
SIBIU, CONSIDERĂ CĂ O POLITICĂ
„SĂNĂTOASĂ” DUCE LA CREȘTEREA
CALITĂŢII CONDIŢIILOR DE CAZARE
ŞI DE TRATAMENT ACORDATE
PACIENŢILOR, DAR ȘI A CONDIȚIILOR
DE LUCRU PENTRU PERSONALUL
MEDICAL. de Valentina Grigore

După ce ați renunțat la șefia Spitalului
Județean Sibiu, ați preluat conducerea
CJAS Sibiu. Care au fost motivele
acestei mutări?
Conducerea celei mai mari unități
sanitare publice din județul Sibiu a
reprezentat pentru mine, deopotrivă, o
mare onoare și o imensă responsabilitate.
A fost o provocare asumată, plecând de
la afirmația omniprezentă că în sistemul
public de sănătate este imposibil să se
facă performanță, iar condițiile hoteliere
oferite bolnavilor sunt inacceptabile. La
finalul mandatului, am putut spune cu
satisfacție, dar și cu mândrie, că am avut
șansa de a conduce un colectiv care a
reușit să reabiliteze, să modernizeze și
să doteze, la standarde occidentale, mai
multe secții și compartimente medicale.
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Practic, s-au putut observa efectele pozitive ale unor politici de sănătate „sănătoase”, care au dus la creșterea calităţii condiţiilor de cazare şi de tratament acordate
pacienţilor, dar și a condițiilor de lucru
pentru personalul medical. După ce am
experimentat atât mediul privat, cât și pe
cel public din zona serviciilor medicale,
am apreciat că ar fi o evoluție firească să
fac trecerea spre zona de suport financiar
a acestui domeniu extrem de complex,
motiv pentru care am decis să mă prezint
la concursul organizat de CNAS, în
mai 2017, pentru ocuparea postului de
președinte-director general al Casei de
Asigurări de Sănătate Sibiu.
Care sunt provocările cu care
se confruntă un președinte de CJAS?
Principala provocare a unui președinte
de CJAS este să garanteze populației
accesul la o paletă cât mai largă de servicii
medicale de calitate, prin încheierea
de contracte cu furnizori de servicii
autorizați și evaluați conform legii, să
protejeze asigurații față de costurile
serviciilor medicale în caz de boală sau
accident, asigurându-le protecția în mod
universal, echitabil și nediscriminatoriu,
în condițiile utilizării eficiente a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale
de Sănătate. Diversificarea categoriilor
de servicii medicale prin accesarea de
noi programe de sănătate prin furnizori
publici și privați este, așadar, obiectivul
major, asumat, și voi folosi experiența
acumulată în activitățile anterioare pentru
a pune pacientul în centrul sistemului de
sănătate. De altfel, am reușit să facem pași
concreți în acest sens, printr-o colaborare
cu un furnizor de servicii medicale din
sfera privată. Casa Națională de Asigurări
de Sănătate a avizat favorabil derularea,
în cadrul acestui furnizor din Sibiu, a
Programului Național de Chirurgie Car-

diovasculară, iar CJAS va aloca, în total,
circa 2,1 milioane de lei pentru mai multe
categorii de afecțiuni și intervenții din
sfera cardiovasculară, în anul 2017.
Cum a fost primită desființarea comisiilor de specialitate din casele
de sănătate?
A fost un lucru pozitiv. Principalii
beneficiari sunt pacienții și aparținătorii
acestora, care sunt astfel scutiți de demersurile pentru depunerea dosarelor cu
documente medicale şi, ulterior, pentru
ridicarea deciziilor de tratament. În cazul
medicamentelor a căror aprobare era
decisă de către comisiile de specialitate de
la nivelul CAS/CNAS, s-a redus timpul de
aşteptare între stabilirea diagnosticului,
indicarea schemei terapeutice şi posibilitatea administrării efective a acesteia.
În prezent, timp de așteptare extrem de
redus, care ține strict de completarea
dosarului, există doar pentru medicamentele care necesită Formulare specifice
pentru verificarea respectării criteriilor de
eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, prevăzute de Ordinul Președintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 141/2017, unde răspunderea aparține
medicului specialist, care e în măsură să
decidă oportunitatea prescrierii anumitor
medicamente unui pacient. Aceste beneficii sunt recunoscute de medicii specialiști,
însă, în cazul medicamentelor care necesită completarea formularelor specifice,
se ridică atât problema volumului mare de
documente medicale care trebuie gestionate, cât și a timpului alocat completării
formularului şi introducerii datelor în
SIUI sau în alte aplicații electronice (de
exemplu, Registrul Național de Reumatologie, Registrul Național al Bolnavilor
de Psoriazis), depășindu-se astfel durata
alocată consultației în ambulatoriu. Din
cauză că a dispărut posibilitatea consultă-

rii cu membrii comisiilor, iar responsabilitatea revine doar medicului prescriptor,
există riscul ca unii medici să renunțe
la a prescrie medicamente care anterior
erau aprobate de aceste comisii, ceea ce
este în defavoarea pacientului. La nivelul
CJAS Sibiu, comisiile generau consum de
resurse (personal, timp).
O analiză a modului în care se reflectă
desființarea comisiilor în valoarea consumului de medicamente, pe valorile din
lunile mai-iulie 2016, comparativ cu maiiulie 2017, a evidențiat creșteri anul acesta
pentru unele boli cronice: hepatite virale
B, C și D –74,42% și demențe (degenerative, vasculare, mixte) – 29,56%, dar în
condițiile creșterii numărului de pacienți.
Pentru celelalte categorii de boli cronice

sau programe naționale de sănătate, nu
s-au constatat variații importante.
Care sunt cele mai importante
probleme cu care se confruntă pacienții
din Sibiu și din județele limitrofe?
• existența unor specialități deficitare
în ambulatoriul clinic (de exemplu, Reumatologie, Ortopedie, Neurologie); s-a încercat în permanență găsirea unor soluții
împreună cu furnizorii publici/privați în
vederea creşterii accesului asiguraților la
aceste servicii;
• fonduri insuficiente pentru serviciile medicale paraclinice; în cazul unor
afecțiuni acute, pacienții au nevoie de
investigații de laborator în perioada imediat următoare, pentru a se putea stabili
o atitudine terapeutică optimă; soluția

propusă este suplimentarea fondurilor
acordate de CNAS acestor servicii;
• lipsa de pe piață a unor medicamente
din categoria citostaticelor și a unor medicamente utilizate în tratamentul psihiatric,
ceea ce creează dificultăți terapeutice, cure
incomplete, cu consecințe asupra evoluției
bolii; în aceste situații, soluția constă în colaborarea cu DSP Sibiu, care informează în
permanență Ministerul Sănătății cu privire
la medicamentele deficitare;
• protocoalele restrictive de prescriere
a unor medicamente numai pentru anumite afecțiuni, deși ele pot fi foarte utile
terapeutic și la pacienții cu alte diagnostice. Astfel de cazuri întâlnim în sfera psihiatriei; în mod similar, sunt medicamente
care nu pot fi prescrise de medicii de
familie nici pe baza scrisorii medicale de
la specialist sau care nu pot fi inițiate de
medicii de familie; propunerea venită din
partea medicilor practicieni este ca protocoalele de prescriere să fie revizuite de
către o comisie formată din medici specialişti practicieni în specialitatea respectivă;
în cazul afecțiunilor hepatice, în special
hepatita B, B+D, problemele sunt legate,
în primul rând, de lipsa de finanțare a
celor mai importante examinări: viremie,
fibromax, pentru viremie fiind necesară
uneori repetarea în dinamică. Având în
vedere că nu toți pacienții își permit să
facă aceste determinări, ar fi necesar un
mod de susținere a acestor analize.
Ce priorități aveți pentru perioada
următoare?
Informarea asiguraților reprezintă o
direcție prioritară a activității noastre.
Facem demersuri pentru creșterea gradului de informare atât în ceea ce privește
drepturile și obligațiile asiguraților în
sistemul de asigurări sociale de sănătate,
cât și referitor la modalitatea prin care
cetățenii pot beneficia de aceste drepturi.
Concret, am adus îmbunătățiri spațiului
destinat relației cu asigurații, încă de la
intrarea în instituție, atât prin înființarea
unui birou pentru informații, cât și prin
„deschiderea ghișeelor”, pentru o mai
bună comunicare cu aceștia. De asemenea, acordăm o atenție deosebită paginii
noastre web și am deschis și o pagină de
Facebook a instituției, prin intermediul
căreia comunicăm noutățile, dar primim și feedback cu privire la nivelul de
satisfacție a asiguraților în relația cu CJAS
Sibiu și cu furnizorii cu care ne aflăm în
relații contractuale. 
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I
NTERVIU CU CONF. DR. VICTOR COSTACHE,
DIRECTOR MEDICAL AL SPITALULUI POLISANO

2017

- AN DE REFERINȚĂ PENTRU
CHIRURGIA CARDIOVASCULARĂ

DUPĂ MAI BINE DE 10 ANI DE LA REALIZAREA PRIMEI INTERVENȚII DE CHIRURGIE CARDIACĂ ÎNTR-O UNITATE
PRIVATĂ, STATUL A DECIS SĂ INTRODUCĂ, ÎN 2017, TREI UNITĂȚI MEDICALE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE CHIRURGIE
CARDIOVASCULARĂ: POLISANO, SANADOR ȘI MONZA. CONF. DR. VICTOR COSTACHE, DIRECTOR MEDICAL AL
SPITALULUI POLISANO, NE-A EXPLICAT CE ÎNSEAMNĂ ACEST LUCRU PENTRU BOLNAVII ROMÂNI. de Valentina Grigore

Care sunt criteriile pentru ca bolnavii să
poată intra în program?
Criteriile sunt foarte bine definite de
către Casa de Asigurări pentru ca aproape
toată patologia de chirurgie cardiovasculară
a pacientului adult să poată beneficia de
tratament. Există trei programe chirurgicale.
Primul program este cel de chirurgie cardiovasculară adulți, în cadrul căruia putem
trata 52 de pacienți până la sfârșitul anului
- intervenții de bypass aortocoronarian,
protezare valvulară aortică, plastie sau protezare valvulară mitrală, înlocuire de aortă
ascendentă, închidere de defect septal atrial, practic, toată gama de intervenții de chirurgie cardiovasculară. Pacienții au marele
avantaj că aceste proceduri se realizează pe
cale minim invazivă, endoscopic, astfel se
pot externa rapid, la cinci – șase zile de la
intervenție, fără dureri postoperatorii și cu
un traumatism operator minim.
Cel de-al doilea program este cel de tehnici hibride, ce ar trebui să se denumească
programul de chirurgie endovasculară
pentru corecția anevrismelor aortice, în
cadrul căruia putem trata trei pacienți. În
cadrul programului de corecție transcate-
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ter a stenozelor aortice la pacienții cu risc
crescut, pot fi tratați trei pacienți până la
sfârșitul anului.
Ce costuri trebuie suportate de
asigurați?
Pentru realizarea acestor intervenții
pacienții achită, în cadrul spitalului
Polisano din Sibiu, un tarif de 300 de lei
pe zi, coplată conform legii. Costul mediu
decontat de Casa Națională de Asigurări
de Sănătate în cadrul programelor este de
aproximativ 1.800 de euro pe caz pentru
primul program, 10.000 de euro pentru al
doilea și 22.000 de euro pentru programul
transcateter.
Pe hârtie par sume mari, dar nu acoperă
decât, cu greu, costul dispozitivelor implantabile. Să vă dau ca exemplu programul de
valve transcateter, care anul trecut deconta
120.000 de lei pe caz, iar anul acesta a
scăzut la 100.000 de lei/ caz, în condițiile
în care doar valva implantată costă 104.000
lei. Această scădere de decont pe caz s-a
făcut în ciuda recomandării comisiei de
specialitate a Ministerului Sănătății de
creștere a decontării pe cazul de chirurgie
cardiovasculară.
Ne aflăm în situația paradoxală în care,
în România, deși avem cel mai mare număr
de pacienți din Europa care mor din cauza
bolilor cardiovasculare, sistemul sanitar
acordă cea mai slabă decontare pe caz:

nu facem o comparație cu Franța sau cu
Germania, unde decontarea medie pe caz
este de 21.000 de euro la programul unde
CNAS acordă doar 1.900 de euro, deși ar
cam trebui, întrucât costul dispozitivelor
implantabile este la fel în toată Europa. Iar
dacă ne comparăm cu vecinii noștri bulgari,
decontarea este de patru ori mai redusă la
noi – 1.800 de euro, față de 8.000 euro în
Bulgaria.
Soluția e să revalorizăm sistemul de decontare a procedurilor medicale și chirurgicale la noi în țară, pentru a ne plăti corect
medicii și asistenții, în funcție de eficiență,
pricepere, experiență și implicare.
Ce soluții vedeți pentru copiii cu
malformații cardiace grave, care nu pot fi
operați în România?
Aceasta este o altă dramă a sistemului
sanitar. Practic, avem doar un singur centru
care face constant intervenții de corecție
a acestei patologii la nou-născuți, la Târgu
Mureș. Prof. Horațiu Suciu, care a clădit
acest program de la zero, a tras nenumărate
semnale de alarmă. Nivelul slab al decontărilor nu permite dezvoltarea nici a programelor chirurgicale cardiovasculare de copii
existente și nici crearea altora noi.
Practic, avem nevoie de a crește activitatea centrelor existente de chirurgie cardiovasculară și există loc pentru cel puțin încă
trei (măcar în Moldova și Muntenia). 
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Premieră în pregătirea
medicilor de urgență

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
ȘI QUALITANCE AU LANSAT APLICAȚIA MOBILĂ
MEDEASY, DESTINATĂ MEDICILOR REZIDENȚI
ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ DE URGENȚĂ ȘI
ÎNDRUMĂTORILOR DE REZIDENȚIAT. de Roxana Maticiu
Departamentul pentru Situații de Urgență și QUALITANCE au lansat pe 25 iulie 2017 aplicația mobilă medEasy, destinată medicilor rezidenți cu specializarea
medicină de urgență, care îi ajută să-și îndeplinească
și să monitorizeze activitățile și procedurile medicale mai rapid.
Aplicația facilitează și colaborarea dintre aceștia și îndrumătorii
lor, prin simplificarea mecanismului de verificare și validare.
Tinerii medici, la finalul rezidențiatului, trebuie să facă dovada
realizării procedurilor medicale aferente specialității pe care și-au
ales-o. Recurgând la sistemul existent, un medic rezident petrece
aproape două minute pentru a raporta cinci proceduri standard
impuse, de pildă, de un caz precum este un stop cardio-respirator. Aplicația îi permite medicului rezident să efectueze aceeași
raportare în 40 de secunde, prin simplificarea procesului și a
experienței pentru utilizator.
Luând în calcul că un medic rezident de la Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) se confruntă zilnic, în medie, cu 20 de urgenţe, aplicația mobilă de raportare și validare îi pune la dispoziţie
în jur de 25 de minute în plus pentru a trata pacienţii în fiecare
zi, ceea ce înseamnă aproximativ 15.000 de minute zilnic pentru
toate UPU-rile la nivel naţional. Aplicația eficientizează proce-

sul de raportare și optimizează acțiunile
utilizatorilor, având, în total, sute de mii de
beneficiari – medici și pacienți.
În viitor, aplicația va putea fi extinsă
pentru a fi utilizată și de către ceilalți
medici rezidenți, indiferent de specializarea lor.
„Noua aplicație mobilă vine în sprijinul
a 1.000 de medici, simplificându-le activitatea și eficientizând-o, dar acționează și
pentru beneficiul pacienților, deopotrivă,
căci doctorii au la dispoziție mai mult timp
pentru a-i trata. În consecință, aplicația
mobilă de raportare și validare se aliniază
cu angajamentul Departamentului pentru
Situații de Urgență de a veni mai aproape
de nevoile medicilor și ale pacienților”,
declară dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar
de stat în Ministerul Afacerilor Interne.
„Astăzi, vedem cum tehnologia are aplicabilitate practică în
viața de zi cu zi, într-un domeniu de elită în care, utilizată corect,
poate contribui la salvarea de vieți”, declară Radu Constantinescu,
Managing Partner QUALITANCE.
Aplicaţia creată de QUALITANCE pentru DSU vine în sprijinul
medicilor rezidenţi şi prin creşterea gradului de mobilitate (pot
raporta direct de pe telefon, nu mai sunt dependenţi de laptop sau
desktop), înlăturarea riscului de a nu raporta toate procedurile,
oferind, în același timp, notificări pentru validarea procedurilor de
către medicul responsabil. Astfel, rezidenţii le pot raporta rapid,
de oriunde, imediat după execuţie, pot vizualiza istoricul fiecărei
proceduri şi pot raporta direct grupuri de proceduri. Totodată,
doctorul responsabil pentru validare primeşte o notificare şi poate
confirma execuţia imediat.
Prototipul aplicației mobile a fost demarat în septembrie 2016,
în cadrul unui hackathon organizat de Google Developer Group
București. În cadrul evenimentului, echipa QUALITANCE, formată
din Adriana Avram, Șerban Chiricescu și Andrei Păduraru, a inițiat
crearea acestei aplicații, sub îndrumarea unor medici de urgență
care le-au fost mentori. Prototipul funcțional a fost implementat și
testat în doar 17 ore, în timpul hackathon-ului, și finalizat ulterior,
într-un efort susținut, de 5 luni, de către QUALITANCE.
În cadrul parteneriatului cu Departamentul pentru Situații de
Urgență, QUALITANCE a dezvoltat pro bono aplicația mobilă de
raportare a procedurilor, destinată medicilor rezidenți care lucrează în UPU. Aplicația medEasy se găsește pe Google Play Store și pe
App Store, fiindu-le disponibilă doar destinatarilor ei. 
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Terapii cu celule stem din țesut adipos:

limitări și posibilități
de Roxana Maticiuc
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Să discutăm, în primul rând, despre domeniul
extensiv al terapiilor cu celule stem folosite
în cazul arsurilor mari, boli ale inimii sau
scleroderme. Care este protocolul european
pentru folosirea acestei terapii, limitările și posibilitățile
oferite de aceasta?
Legea europeană este foarte strictă. Când dorești să abordezi
un asemenea protocol, în Franța, trebuie să ceri autorităților să
apeleze la ANSM (Agence Nationale de Securite du Medicament
et des produits de sante), iar aceștia verifică protocolul. În primul
rând, trebuie să mergem în comitete. Este necesar avizul pozitiv
al comitetului de etică, iar abia apoi să mergem la ANSM. Aceștia
ne cer ca pentru fiecare pacient să prezentăm un număr de celule,
viabilitatea celulelor, aspectul bacteriologic aerob/anaerobic, citometrie, pentru a ști dimensiunile celulelor și numărul de celule
din produs. Apoi, când injectăm, avem exact datele de viabilitate
și număr, însă celelalte date includ aspectele bacteriologice, citometria câteva ore mai târziu și unitatea de formare a coloniei 14
zile mai târziu. Acestea sunt informațiile necesare pentru pacient.
Trecând către citometrie, am fost la Agenția Europeană din Londra pentru a prezenta protocolul nostru despre scleroderma, iar
cei de acolo ne-au cerut să caracterizăm mai multe celule. Pentru
început, am caracterizat trei tipuri de celule, iar acum caracterizăm chiar unsprezece tipuri de celule, întrucât nimeni nu știe
care este mecanismul exact al acestui produs. Oamenii vorbesc
despre celulele stem, dar nu știm mecanismele exacte. Aceasta,
din cauza faptului ca sunt atâtea produse în interior.
De ce sunt mai bune celulele stem prelevate din grăsime
decât cele din măduva osoasă?
Eu sunt chirurg plastician și nu folosesc măduva osoasă, folosesc celulele stem din grăsimi. Aceasta este filosofia chirurgiei. La
început, a fost liposucția, iar din aceasta, într-o zi, un om a spus
că putem procesa grăsimea. Ideea lui Coleman este o idee grozavă. Când ești tânăr, ai volume frumoase. Când îmbătrânești, ai
volume faciale, de exemplu, reduse. Dacă vrei să arăți mai tânăr,
adaugi volum și încerci să progresezi de la o fotografie de la 45 de
ani la una de la 25 de ani. Aceasta a fost ideea inițială. Coleman,
când a privit pacienții, a observat ca grăsimea are un efect de volum dar și unul trofic. Pielea era mai bună, avea culoare mai bună,
iar astfel, în 2001, a descoperit că în grăsimi existau celule stem.
Acest lucru este normal, deoarece pacientul își poate schimba
greutatea foarte rapid. Pentru a schimba greutatea, ai nevoie de
noi suporturi pentru grăsimi, iar grăsimea are posibilitatea de a fi
într-un fel sau altul. Aceasta explică faptul că în grăsimi ai diverse
celule care să ajute vascularizarea. Și realist vorbind, suntem abia
la începutul acestei povești. Probabil, vom vedea terapii celulare
care au început în anii ’50, suntem 50 de ani mai târziu și probabil vom mai avea nevoie de încă 20 ca să ne facem o idee despre
modul de folosire a celulelor pentru a ne trata pacienții.
Există noutăți în terapia celulară în toate specialitățile.
Cardiologia este cea mai avansată în protocoale, în urologie este
folosită pentru incontinența urinară, în gastroenterologie, pentru
boli cronice.
Poate vindeca terapia celulară o boală autoimună?
Da. Cred că da, însă nu știm de ce. Dacă injectez celule stem
în deget și am un efect sistemic, celulele nu rămân în deget. Ele
merg pretutindeni. Probabil, se pot schimba și știm că produsele
pe care le folosim cu fracțiune vasculară de strumazol conțin,

totodată, foarte multe globule albe. Și, probabil, nu doar celulele stem sunt importante în tratarea bolilor, ci și aceste globule
albe. Aceasta este ideea terapiei celulare. Prima terapie celulară
a fost cea de măduvă osoasă pentru boli hematologice. Acum
sunt o sută de mii de celule stem într-o bancă, însă foarte puține
indicații. Nu știu dacă în România există posibilitatea prelevării celulelor stem recoltate la naștere, dar în Franța poți să le
recoltezi, însă le predai statului și nu îți sunt destinate ție, ci
pacienților din întreaga lume.
Este mai bine așa?
Este o problemă de etică. Unii oameni pot plăti pentru a le
păstra. Dacă nu ai bani, nu le poți păstra. Iar aceasta este o problemă etică. În Franța, nu ești nevoit să plătești, dar celulele merg în
întreaga lume. Dacă se descoperă celule stem cu care ai compatibilitate, poți să le primești gratuit din Franța.
Care sunt modurile concrete de a folosi bioingineria
celulară?
Acum știm că următorul pas este acela de a obține ceea ce
numim noi scaffold (matrice). Aceasta este o matrice tridimensională. Ai o matrice cu colagen, iar în aceasta introduci celule. Poți
face acest lucru cu orice organ. Poți decelulariza inima, rinichiul
sau alte organe, deoarece ai o matrice. Avem o matrice pentru
țesutul adipos și pentru fiecare organ. Iar următoarea etapă
probabil va fi aceea în care vom avea produse decelularizate și să
le populăm cu celule. Mergând mai departe, putem lua în calcul
printarea 3D. Dacă ai o rană, poate în interiorul ei îți lipsește
epiderma și atunci s-ar putea folosi printarea 3D pentru a adăuga
celule pentru epidermă. Suntem la începuturi. Este o evoluție
fantastică, iar acum diferența între prezent și viitor este principiul
de prevenție a efectelor adverse. Însă dacă te gândești la toate
posibilele efecte adverse, nu mai faci nimic.
Care este situația în Franța din punctul de vedere al
cadrului legal?
Cred că este același din întreaga Europă, deoarece au fost atât
de multe crize, iar prima criză din Franța a fost cea a sângelui
contaminat. Aceasta a fost una foarte importantă, iar efectele au
ajuns la oamenii politici. Iar aceștia au decis să introducă multe
filtre între știință și politică. În acest fel nu avem risc.
Cum vedeți acest cadru legal la nivel european?
Din punctul meu de vedere, consider că este foarte bine să
avem criterii de calitate. Însă ceea ce văd rău este timpul. Dacă
ai nevoie de un an pentru a obține o autorizație în Europa și o
lună în Statele Unite, noi vom avea de pierdut. Avem nevoie de
o schimbare în Europa, pentru a grăbi procesul de autorizare.
Suntem în regulă cu controlul calității sau cu alte domenii, dar nu
putem aștepta cu anii pentru autorizație.
Care sunt limitările și piedicile întâmpinate, cauzate de
aceste limitări?
Nu cred ca există limitări. Când terapia celulară a început, se
țintea o problemă hematologică, însă acum se adresează multor
boli. Aceasta poate merge în direcția chirurgiei cardiace, traumelor cerebrale, la incontinență urinară, toate aceste specialități vor
găsi o parte aplicată a chirurgiei regenerative. Și, probabil, acea
parte va fi 30% din specialitate, iar asta în toate domeniile, nu
doar în chirurgie plastică. Spre exemplu, în prezent, dacă ai boala
Parkinson, folosești stimularea electrică. Probabil, în viitor vei
putea folosi unele celule care pot îndeplini aceeași sarcină, de a
da dopamina la locul potrivit. 
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EVENIMENT ORGANIZAT ÎN PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA

TEHNICI DE VÂRF

DIGITALE LA CONGRESUL ASOCIAȚIEI
EUROPENE DE PROTETICĂ DENTARĂ
de Valentina GRIGORE

Organizarea, pentru prima
oară în România, a celei
de-a 41-a ediții a Conferinței
Anuale a European Prosthodontic Association - EPA (Asociația
Europeană de Protetică Dentară) a fost posibilă datorită succesului obținut în urma
aplicației pentru organizarea evenimentului și a prezenței României în board-ul
acestei asociații europene, prin prof. univ.
dr. Norina Forna. Această ediție a Congresului a adus în prim-plan tehnicile de vârf
digitale utilizate atât în implantologie,
cât și în chirurgie și protetică dentară,
tehnici care permit îmbunătățirea calității
vieții tinerilor și vârstnicilor, categorii de
populație prioritare, potrivit recomandărilor World Health Organization (WHO).
Prof. univ. dr. Norina Forna ne-a oferit
mai multe detalii despre această ediție a
Congresului, dar și despre starea de sănătate a populației din România.
Care au fost punctele forte ale
Congresului?
România este prezentă de mai bine
de zece ani în board-ul Societății care
este reprezentativă în arealul societăților
internaționale de profil, în consiliul său
regăsindu-se cu preponderență țările
nordice și Marea Britanie.
În cadrul congresului, au fost prezente
peste 20 de țări, manifestarea debutând
cu Oxford Lecture, fiecare țară din Europa
având o reprezentare importantă prin
speakerii săi sau prin comunicările orale
și posterele prezentate. Au fost prezente și
țări din exteriorul spațiului european, care
au contribuit în mod esențial la derularea
programului științific: Japonia, Statele
Unite ale Americii, Iran, Coreea, Arabia
Saudită. Actualități ca medicina dentară
digitală, tehnici de vârf minim invazive
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din domeniul proteticii, chirurgiei și implantologiei au reprezentat punctele forte
ale Congresului. În egală măsură, s-a discutat despre utilizarea sistemelor haptice
- roboții, deoarece navigăm și în domeniul
acesta atât în implantologie, cât și în
chirurgie și în protetică dentară. Avantajul
acestor tehnologii este că putem realiza o
planificare a etapelor și a planului de tratament pe sisteme și software complexe.
Aceasta pornește pe plan virtual, pacientul fiind informat referitor la ce urmează
a fi realizat, construindu-se astfel pas cu
pas etapele ulterioare. În această manieră,
follow-up-ul poate fi verificat și controlat.
Congresul a început în forță, cu cinci
workshopuri care s-au adresat celor
mai noi tehnologii: „Roboții în medicina
dentară contemporană”, „Analiza ocluzală
digitală în noua eră a stomatologiei”, „Imprimarea 3D în medicina dentară”, „Alegerea materialelor și pregătirea acestora în

utilizarea sistemelor CAD-CAM”, „Realizarea protezelor fixe prin tehnica directă”.
Dacă propunem protezări pe implanturi, atunci atât planificarea chirurgicală,
prin intermediul ghidurilor, cât și cea
protetică sunt realizate anterior, astfel
putând obține soluția protetică ideală în
raport cu toți parametrii câmpului protetic. Etapa amprentării depășește sistemele clasice apelând la tehnici moderne ce
presupun o amprentă optică, obținând
astfel imagini ce urmează a fi transmise
programelor computerizate și scurtând
intervalul de execuție. Pacientul va putea
beneficia, astfel, de protezare încă din
primele ore ale etapei de pregătire a
câmpului protetic.
La nivel mondial, care sunt
prioritățile în domeniul medicinei
dentare?
În urma întâlnirii de la Tokyo a
World Health Organization, în 2015,

Interviu cu
prof. univ. dr. Norina Forna

s-au accentuat temele pe care trebuie să
ne axăm. Prima preocupare ar fi polii tinerii și vârstnicii. Prioritatea constă în
îmbunătățirea calității vieții lor. O altă
preocupare a WHO este de a promova
integrarea sănătății orale în acord cu
starea de sănătate a întregului organism.
„Gândește global, acționează local!” –
acesta este motto-ul Organizației. Evident, nu trebuie să uităm de dietă, fluorizare, fumat – factori care pot influența
sănătatea orală, nici de protecția
împotriva bolilor care se pot transmite în
timpul intervențiilor stomatologice prin
sânge – HIV/SIDA, hepatitele.
Sistemele informatizate sunt accesate
în dezbaterile WHO și, de asemenea,
dezvoltarea unor programe de prevenire a leziunilor orale și canceroase, de
prevenire a bolii carioase, parodontale,
a edentației și complicațiilor acesteia,
a disfuncțiilor cranio-mandibulare și a

traumatismelor în acord sau cu afectarea
stării generale. Toate aceste teme sunt
prioritare în cadrul Societății Europene
de Protetică Dentară.
Cum poate fi ajutat învățământul
românesc prin prezența dvs. în
board-ul Societății Europene de
Protetică Dentară?
Tot ce se regăsește aici în tematicile de
vârf abordate, roboți și simulări 3D, precum și în sistemele de planificare, metode
valabile la nivel internațional, a fost inclus
în curricula studenților de aproximativ
trei ani. Este o preocupare permanentă
privind introducerea unor tehnici noi și
a unor metode educaționale moderne pe
seama aplicării unor proiecte europene
care au oferit această dotare.
În ce stadiu se află România din
punctul de vedere al sănătății dentare?
Am o experiență de nouă ani în derularea caravanei profilaxiei, prin care cerce-

tăm incidența afecțiunilor. Am constatat
că majoritatea sunt cele cardiovasculare
și metabolice, iar în ceea ce privește patologia cavității orale – evident caria apare
într-o proporție de 64,7%, parodontopatia
este de 44,7%, edentațiile – pornind de
la lipsa unui dinte – 9,1%, cele întinse
22,2% și totale – 9,1%. Este clar că trebuie
să conștientizăm pacienții de necesitatea
tratamentului precoce și de prevenirea
acestor afecțiuni. Peste 44,5% dintre
pacienți spun că nu au nevoie de tratamente stomatologice, însă am constatat
că au patologie prezentă. Pacienții încă
nu sunt conștienți că trebuie să se ducă la
consult. În cadrul caravanei, am constatat
că produsele de igienă orală sunt bine utilizate în 99,3% din cazuri, dacă vorbim de
perie și pastă de dinți, mai puțin dacă ne
referim la accesorii – ața dentară, apa de
gură. De asemenea, am constatat că doar
17,6% dintre români merg la consultații o
dată, de două ori pe an. În acest context,
aș spune că aici trebuie să intervenim
și să găsim soluții de conștientizare a
populației, programe pentru educația
populației.
În România, medicina dentară este
în cea mai mare proporție una privată. Oamenii nu își permit cele două
consultații obligatorii la un cabinet
privat. Cum poate fi îmbunătățit acest
aspect?
Ne luptăm de mult cu Casa de Asigurări, prin intermediul Colegiului Medicilor
Dentiști, pentru negocierea pachetelor
de servicii stomatologice. Problema
principală este a bugetului foarte mic
alocat medicinei dentare – aproximativ
0,2%. O soluție poate fi reprezentată de
centrele sociale, pe care să le inițiem și
să le dezvoltăm pentru a consilia și trata
astfel de cazuri. Prin activitățile pe care le
desfășurăm în cadrul spațiului academic,
ne-am ocupat, și o vom face în continuare, de rezolvarea acestor cazuri sociale.
În schimb, pentru funcționarea acestora
în condiții normale, este necesară și o
susținere din partea autorităților locale.
Totodată, putem dezvălui că există la ora
aceasta multiple companii din străinătate interesate să susțină și să doteze în
totalitate astfel de centre care să asigure o
creștere a calității vieții pensionarilor, dar
și cazurilor sociale. 
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Interviu cu asist. univ. dr. Mihai Zamfir

Centrele de Memorie,
o soluție în demența Alzheimer

LIPSA UNUI DIAGNOSTIC PRECOCE AL DEMENȚEI ALZHEIMER, LIPSA UNOR CENTRE DE
ÎNGRIJIRE SPECIALIZATĂ A BOLNAVILOR ȘI EDUCAȚIA INSUFICIENTĂ A APARȚINĂTORILOR SUNT
PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ ATÂT BOLNAVII CU DEMENȚĂ ALZHEIMER,
CÂT ȘI MEDICII. POTRIVIT ASIST. UNIV. DR. MIHAI ZAMFIR (MEDIC SPECIALIST GERIATRIE
- GERONTOLOGIE, MEMBRU SOCIETATEA ROMÂNĂ ALZHEIMER, ASIST. UNIV. FIZIOLOGIE NEUROŞTIINŢE, FACULTATEA DE MEDICINĂ, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL
DAVILA", BUCUREŞTI), O SOLUȚIE PENTRU ACESTE PROBLEME AR FI ÎNFIINȚAREA UNEI REȚELE DE
CENTRE ALE MEMORIEI LA NIVEL NAȚIONAL, ÎN CARE PACIENȚII SĂ AIBĂ ACCES LA DIAGNOSTIC
SPECIALIZAT ȘI PRECOCE ȘI LA SERVICII DE SUPORT DE TIP PSIHO-SOCIAL. de Valentina GRIGORE

Care sunt problemele cu care se confruntă bolnavii cu demență Alzheimer?
O problemă destul de importantă este
legată de diagnosticarea precoce. Există
o întârziere, uneori considerabilă, între
apariția simptomelor demenței și diagnosticarea unei astfel de afecțiuni. Acest
decalaj apare în primul rând pentru că
există o educație insuficientă la nivelul
populației. Pacienții, de multe ori, nu sesizează existența unor astfel de probleme, nu
le interpretează în mod adecvat și aceeași
problemă se observă și la aparținători.
Simptome precum problemele de uitare,
de atenție sau de orientare, de multe ori,
sunt puse pe seama vârstei.
În general, prima adresare a pacientului
este la medicul de familie, însă aici apare
un al doilea obstacol - și anume supraîncărcarea medicului de familie cu diverse
sarcini administrative. Evaluarea specifică
a unui pacient cu acuze legate de memorie durează cel puțin treizeci de minute,
uneori este nevoie chiar și de mai mult. Iar
aceste treizeci de minute, uneori, pentru
medicul de familie, înseamnă destul de
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mult. Nu vorbim aici despre instruirea specifică a medicului de familie, ci de timpul
pe care îl poate aloca unui astfel de pacient.
În general, pacienții cu probleme legate
de memorie sunt trimiși de către medicul
de familie la specialiști: medicii psihiatri,
neurologi sau geriatri.
Sunt și probleme legate de tratament?
Odată ce pacientul a intrat în acest
circuit, se stabilește un diagnostic întrun termen rezonabil. Din acest punct,
problemele care pot apărea sunt legate de
tratament. Normele Casei de Asigurări
de Sănătate permit prescrierea de tratamente antidemențiale de către cele trei
specialități, automat de către medicul de
familie, pe baza recomandării lor. Totuși,
sunt și alte probleme asociate demenței,
probleme de comportament în mod special, care sunt invalidante pentru pacienți
și foarte solicitante pentru aparținători.
Medicația pentru astfel de probleme de
comportament poate fi prescrisă compensat doar de către medicul psihiatru. Iar
aici vorbim de o altă barieră - și anume,
restricționarea pe categorie de medicament pentru celelalte două specialități,
geriatrie şi neurologie.
Ìngrijirea persoanelor cu demență
Alzheimer înseamnă mai mult decât
tratament, mai mult decât medicație.

Ar trebui să fie disponibile și servicii de
natură psiho-socială. Aici apare o altă
problemă: fragmentarea îngrijirii. Serviciile
sociale în România sunt destul de separate
și instituțional, și din punctul de vedere
al desfășurării activității, de serviciile
medicale. Ar fi foarte important să existe
o abordare comună la nivel național, o cooperare între domeniile social și medical, o
integrare medico-socială care lipsește în
momentul de față.
Când trebuie instituționalizat bolnavul cu Alzheimer?
Un aspect important în îngrijirea
persoanelor cu demență este îngrijirea de
lungă durată. Nu există, de multe ori, o
formare specifică și profesioniști instruiți
pentru îngrijirea persoanelor cu demență.
Este nevoie de o instruire a personalului
care ar putea să activeze în diverse domenii de asistență a persoanelor vârstnice
cu demență: instituționalizare, îngrijire la
domiciliu, inclusiv centre de zi. Este nevoie de formare, așa cum se prevede și se
subliniază în Strategia Națională Alzheimer. Legat de îngrijirile la domiciliu,
acestea ar trebui să fie nuanțate. Există
un stadiu incipient al demenței în care
astfel de persoane ar putea să beneficieze
de diverse servicii punctuale de suport la
domiciliu. Pe măsură ce boala avansează,

din punct de vedere economic este mai
fezabilă instituționalizarea: problemele
de comportament, nivelul de dizabilitate,
handicapul - devin mult mai importante
și mai solicitante pentru membrii familiei.
Cât de importante sunt programele de
educație a aparținătorilor?
Societatea Română Alzheimer a
participat la un proiect de valorificare a
cunoștințelor dobândite de aparținători în
cursul procesului de îngrijire, astfel încât
ei să poată fi ulterior introduși pe piața
muncii. Astfel de programe, concepute
în mod specific pentru aparținători, sunt
extrem de necesare. Asociațiile profesionale sunt motorul unor astfel de proiecte,
dar se ajunge la problema de finanțare.
O asociație profesională nu se poate
autofinanța. Nu se poate asigura asistența
pacienților doar pe baza unor proiectepilot, trebuie mai departe intervenția
statului.
Ce înseamnă prevenție în demența
Alzheimer?
Din cauza lipsei unui tratament curativ
pentru demența Alzheimer, în momentul de față se pune un accent mare pe
prevenție: controlul factorilor de risc
cardiovascular, menținerea unei greutăți
corporale normale, diminuarea riscului
metabolic, activitate fizică susținută și

adecvată persoanelor vârstnice. În același
timp, se pune accent pe antrenamentul
cognitiv - desfășurarea de activități care
stimulează creierul, în special activități noi
pentru persoanele vârstnice.
Cel mai important factor de risc pentru
demența Alzheimer, din punct de vedere
epidemiologic, este vârsta. Cu cât crește
vârsta cronologică, cu atât crește și riscul
de apariție a demenței Alzheimer. Cu
siguranță, nu vârsta în sine este un factor
de risc cauzator, dar este un factor de risc
important şi de aici necesitatea screeningului afecțiunilor cognitive la vârstnici.
Desigur că și ceilalți factori de risc joacă
un rol.
Există vreo soluție pentru toate aceste
probleme?
Datele de prevalență arată că demența
ar trebui declarată o prioritate la nivel
național. Societatea Română Alzheimer
a lansat în 2014 inițiativa unei Strategii
Naționale în cadrul Alianței Naționale
Alzheimer, care cuprinde mai multe
organizații medicale și din alte domenii. În
această strategie este propusă înființarea
unor Centre ale Memoriei, ca o măsură
concretă de creștere a diagnosticului
precoce și a calității asistenței pentru
persoanele vârstnice cu demență. Aceste
centre înseamnă, de fapt, alăturarea unor

specialiști care sunt implicați în procesele
de diagnostic și de îngrijire ale persoanelor cu demență Alzheimer, ìn cadrul unei
echipe: medic psihiatru, neurolog, geriatru, psiholog, asistent social. Avantajul
unor astfel de centre ar fi un diagnostic
specializat și precoce, asigurarea unui
suport pentru persoanele diagnosticate
cu demență și, în același timp, pentru
aparținători care se confruntă cu probleme de tipul suprasolicitării şi al epuizării,
precum și facilitarea comunicării între sectorul medical și social, accesul mai facil la
servicii de natură psiho-socială, financiară
şi juridică. În prezent, există un astfel de
centru la București, organizat în parteneriat de Societatea Română Alzheimer
și Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, în
care s-a testat de-a lungul anilor un model
de abordare integrată a serviciilor de
asistență pentru persoanele cu demență.
În 2014, Societatea a trimis către Ministerul Sănătății un proiect de înființare
a unei rețele de Centre de Memorie la
nivel național. Există câteva inițiative de
înființare a unor Centre de Memorie și
în alte orașe, dar destul de izolate. Ar fi
de dorit totuși ca o rețea de centre să fie
pusă la punct ca structură de bază la nivel
național pentru inițierea asistenței persoanelor cu demență Alzheimer. 
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Industria farma, la raport

de Roxana Maticiuc

FDA aprobă medicamentul generic
Copaxone, de la Mylan
Mai multe companii și-au dezvoltat deja versiunile de Copaxone
(glatiramer acetat), având în vedere că este o piață profitabilă, cu
un mare domeniu de aplicare – este tratamentul cel mai prescris
pentru formele recurente de scleroză multiplă (SM) în SUA, cu
vânzări de miliarde de dolari.
Mylan a obținut aprobarea FDA pentru injecția generică de
trei ori pe săptămână de 40 mg/ml, plus o versiune de 20 mg/ml
o dată pe zi, ambele fiind indicate pentru tratamentul pacienților
cu SM recidivantă.
Mylan spune că va începe livrarea produsului în curând –
deși FDA încă nu a spus dacă va avea 180 de zile de exclusivitate
pentru versiunea de 40 mg/ml. „Mylan a investit zeci de milioane de dolari de-a lungul a mai mulți ani pentru a aduce acest
medicament important pe piață“, a declarat Heather Bresch,
CEO Mylan. „Selectarea corectă a pacienților, a furnizorilor de
asistență medicală, a persoanelor care îi îngrijesc și a opțiunilor
de tratament este foarte importantă atunci când vine vorba de
selectarea terapiei potrivite pentru forme recurente de SM“, a mai
spus Heather Bresch.

Curtea americană ridică interdicția
privind vânzările Praluent de la Sanofi
O instanță de apel din Statele Unite a anulat o hotărâre judecătorească care spunea că Sanofi și Regeneron ar trebui să renunțe
la vânzarea inhibitorului PCSK9 Praluent în SUA, din cauza
încălcării brevetului. Noua hotărâre a eliminat acest ordin definitiv – care a fost suspendat în timpul recursului – și a ordonat un
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nou proces pentru soluționarea cazului de încălcare a brevetului
introdus de dezvoltatorul rival de inhibitori PCSK9 Amgen.
„Această hotărâre înseamnă că Sanofi și Regeneron vor
continua să vândă și să producă injecția cu Praluent (alirocumab)
în SUA“, au declarat cele două companii. Praluent a fost aprobat
în primul rând în Statele Unite, însă Amgen a depus un proces
de încălcare a brevetului după ce a obținut aprobarea pentru
propriul medicament PCSK9 Repatha (evolocumab). Ordonanța
permanentă a fost susținută în ianuarie și suspendată apoi în
luna următoare.

 mgen promite 1,5 miliarde de dolari
A
pentru medicamentele preclinice CytomX
contra cancerului
Acordul include o sumă de 40 de milioane de dolari în
avans, iar Amgen plătește 20 de milioane de dolari pentru o
participație la biotehnologie și promite încă 455 de milioane
de dolari pentru obținerea unei licențe în cazul unui anticorp
bispecific cu două capete care vizează receptorul factorului
de creștere epidermal (EGFR) și receptorul CD3 care a ieșit din
platforma Protom a CytomX.
Amgen este, de asemenea, interesat de alte trei obiective
nedivulgate, care ar putea genera încă 950 de milioane de dolari în
plăți anticipate, în conformitate cu termenii acordului. CytomX se
va ocupa de stadiile incipiente ale dezvoltării clinice a EGFR / CD3,
Amgen fiind implicat mai târziu în acest proces. Acordul mai oferă
șansa firmei de a-și asuma un rol mai mare în procesul de dezvoltare și, eventual, împărțirea profiturilor cu Amgen, a declarat
directorul executiv, Sean McCarthy.

J&J încearcă să obțină acordul US pentru
a adăuga în CV medicamentul Invokana
Johnson & Johnson a depus rapid o cerere pentru
medicamentul său diabetic Invokana, cerere care ar include
afirmația că poate reduce evenimentele cardiovasculare
adverse majore (MACE).
Depunerea se bazează pe rezultatele studiului CANVAS,
care a arătat că inhibitorul său SGLT2 Invokana (canagliflozin)
a fost capabil să reducă cu 14% riscul combinat de deces cardiovascular, infarct miocardic și de accident vascular cerebral
tot cu 14%, comparativ cu placebo la pacienții cu risc de tip 2
diabet, și să micșoreze cu o treime riscul de spitalizare pentru
insuficiența cardiacă.
Janssen, divizia de medicamente a J&J, încearcă să obțină
revendicarea rezultatelor tratamentului cu Invokana și cu produsele sale de asociere Invokamet și Invokamet XR (canagliflozină și metformină) și, dacă reușește, va fi capabil să facă un
produs puternic atât pentru prescriptori, cât și pentru pacienți.
Adulții cu diabet zaharat de tip 2 au de patru ori mai multe
riscuri de a dezvolta boli cardiovasculare, iar aceasta este cauza
principală a decesului.

Merck & Co scot din cercetare și dezvoltare
hepatita C, pe măsură ce piața scade
Merck & Co au decis să renunțe la dezvoltarea de medicamente
împotriva virusului hepatitei C (HCV), făcând ca acele contracte
de 3,85 miliarde de dolari pentru a cumpăra Idenix acum trei ani
să arate ca un pariu scump.
La momentul achiziției, compania farmaceutică americană
a insistat asupra faptului că au existat atât de multe brevete
VHC din întreaga lume care necesită tratament, încât există cu
siguranță o piață fertilă pentru noua generație de medicamente
antivirale.
Aceasta s-a dovedit o predicție optimistă, piața VHC având
deja contractate medicamente, ca urmare a competiției de
stabilire a prețurilor și a unei baze de pacienți în scădere. În
timp, medicamentele folosite pentru a trata VHC au fost în mare
parte produse de Gilead Sciences, iar AbbVie și Merck se zbăteau
pentru un al doilea loc îndepărtat. Acum, când Gilead și AbbVie
raportează scăderea vânzărilor, iar Johnson & Johnson a hotărât
că este timpul să iasă din HCV R & D, Merck a decis că este momentul potrivit să facă același lucru.

Bayer oprește testele pentru Xarelto
Bayer a oprit un studiu de fază III în medicamentul său de
prevenire a cheagurilor, Xarelto, după ce nu a reușit să prezinte
efecte imediate mai bune, comparativ cu aspirina. Studiul evalua
față de aspirină medicamentul la pacienții cu accident vascular
cerebral embolic, cu sursă nedeterminată (ESUS). În timp ce ratele de sângerare au fost scăzute în general, s-a observat o creștere
a sângerării în ceea ce privește rivaroxaban în comparație cu
aspirina în doză mică.
„Pacienții cu ESUS au în prezent opțiuni de tratament limitate, iar rolul anticoagulantelor în acest domeniu rămâne incert.
Vom analiza acum datele de la NAVIGATE ESUS pentru a înțelege
mai bine acest rezultat și implicațiile sale“, a declarat Dr. Joerg
Moeller, membru al Comitetului Executiv al diviziei farmaceutice Bayer AG și șef de dezvoltare.

 uropa aprobă Terapia Tecentriq
E
de la Roche pentru NSCLC avansată
sau metastatică
Pacienții din Uniunea Europeană care au cancer pulmonar
avansat sau metastazat cu celule mici (NSCLC) pot fi tratați
acum cu Tecentriq (atezolizumab) de la Roche. În conformitate
cu autorizația de introducere pe piață a Comisiei Europene,
Tecentriq poate fi prescris pacienților cu NSCLC care nu au
răspuns la regimurile chimioterapice anterioare sau la terapiile
țintite cu EGFR și ALK.
„Suntem încântați de faptul că CE a aprobat Tecentriq,
prima imunoterapie pentru cancer anti-PD-L1 aprobată în
UE“, a declarat Sandra Horning, MD, director medical și șef al
dezvoltării globale a produselor Roche. Tecentriq este un anticorp care a fost conceput pentru a lega proteina de suprafață
PD-L1 care se găsește în celulele canceroase și în celulele imune
infiltrându-se în tumori. Prin blocarea activității proteinei PDL1, anticorpul stimulează celulele T imune să recunoască și să
atace celulele canceroase.

Teva, de la Mylan, se confruntă
cu rivalul său, Copaxone
Producătorul de medicamente generice Mylan a obținut aprobarea FDA pentru versiunea generică a medicamentului Teva
(de trei ori pe săptămână), Copaxone, pentru scleroza multiplă
și declară că a lansat-o imediat.
Aprobarea mult-așteptată a apărut cu nouă până la 12 luni
mai devreme decât era de așteptat, cu efectul creșterii prețului
acțiunilor Mylan și al unui declin important pentru Teva, având
în vedere importanța pe care Copaxone (glatiramer acetat) o
are asupra finanțelor grupului farmaceutic israelian. Copaxone
reprezintă puțin sub o cincime din cifra de afaceri a companiei
Teva – care a adus în primele șase luni ale anului doar două
miliarde de dolari, ceea ce reprezintă un declin de 7%. A evitat
declinurile abrupte care însoțesc de obicei expirarea brevetului,
deoarece compania a reușit să treacă pacienții dintr-un regim
zilnic de 20 mg în cel de 40 mg de trei ori pe săptămână.

NICE sprijină Kevzara de la Sanofi
pentru utilizarea de rutină a NHS
Sanofi sărbătorește recomandarea venită din partea NICE privind
eficacitatea costurilor pentru tratamentul artritei reumatoide, (RA)
Kevzara (sarilumab). Dat în combinație cu metotrexat, inhibitorul
IL-6 al producătorului de medicamente va fi disponibil pentru uz
de rutină în cazul adulților cu RA severă care au răspuns inadecvat
la medicamente antireumatice care modifică boala (DMARD).
Peter Kuiper, directorul general al Sanofi Genzyme pentru
Marea Britanie și Irlanda, a declarat că „această recomandare
ne aduce cu un pas mai aproape de a face Kevzara la dispoziția
pacienților adulți cu RA severă și consolidează angajamentul
continuu al Sanofi de a ajuta persoanele afectate de aceste
complexe, neînțelese și debilitante boli“. 
Dacă doriți să fiți la curent cu cele mai noi știri din industria
farma, de acum vă puteți abona la newsletterul farma
săptămânal. Pentru detalii, aveți la dispoziție adresa de e-mail:
office@politicidesanatate.ro
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CU PACIENȚI,
pentru pacienți
RADIOTERAPIA NU E ATÂT DE
REA PE CÂT VĂ IMAGINAȚI

Cuvântul „radiație” sună
înfricoșător, însă radioterapia
pentru cancerul de sân nu are
efecte atât de rele pe cât își
imaginează pacientele. Mai mult
de 80% din cele 300 de femei care
au participat la un studiu efectuat
în Statele Unite ale Americii au
declarat că efectele secundare
ale radioterapiei au fost mult
mai ușoare decât se așteptau.
Tehnologia ne permite acum să
ocolim organele critice și să creăm
planuri individuale de radioterapie, astfel încât rezultatul să fie
mult mai bun, spun cercetătorii de
la Universitatea din California (Los
Angeles).

DEPRESIE NEDIAGNOSTICATĂ
LA BOLNAVII DE CANCER

Depresia este des întâlnită, deși
ignorată, la bolnavii de cancer.
Între 15 și 25% dintre bolnavii
de cancer au depresie, adică de
trei ori mai mult decât în cazul
populației generale, potrivit National Cancer Institute din SUA. Trei
din patru persoane cu depresie nu
sunt niciodată diagnosticate sau
tratate, ceea ce indică o mare lipsă
în îngrijirea oncologică și o oportunitate de îmbunătățire a serviciilor
medicale. Prevalența depresiei
este ridicată la pacienții cu cancer
tratați în centre oncologice, dar
și la femei sau la cei dizabilitați
de boală. Cercetătorii susțin că
diagnosticarea și tratamentul reprezintă cheia în lupta cu depresia.

BICICLIȘTII, EXPUȘI
SUBSTANȚELOR
PERICULOASE

Căzăturile nu sunt singurele
pericole la care se expun copiii sau
adulții care merg cu bicicleta ori
cu vehicule off-road. Cercetătorii
avertizează că aceștia pot inhala
substanțe toxice, mai ales în cazul
în care merg cu vehicule off-road,
care circulă pe drumuri neamenajate, pline de praf și substanțe toxice din atmosferă. Ei recomandă
ca persoanele care folosesc astfel
de mijloace de transport să poarte
măști și ochelari de protecție
pentru a minimiza expunerea la
substanțele periculoase.
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WWW.SCOALAPACIENTILOR.RO ESTE UN PORTAL PROFESIONIST DE ȘTIRI
MEDICALE DEDICAT INFORMĂRII PACIENȚILOR CRONICI. PENTRU A VENI ÎN
SPRIJINUL BOLNAVILOR, PROMOVĂM CELE MAI NOI INFORMAȚII DIN DOMENIUL
MEDICAL (DOMENIILE PREVENȚIE, E-HEALTH, SĂNĂTATEA FEMEII, IMUNIZARE,
INOVAȚIE, STIL DE VIAȚĂ PENTRU BOLNAVI ETC.), DAR ȘI CAMPANII DE INFORMARE
ȘI ACTIVITĂȚI ORGANIZATE DE ASOCIAȚIILE DE PACIENȚI.

Una dintre activitățile dedicate bolnavilor din vara lui 2017 a fost cea de-a patra
ediție a Școlii de Vară a Pacienților Cronici,
organizată de Asociația Transplantaților din
România în luna august, care a oferit noutăți
și sfaturi practice pentru 100 de pacienți din
întreaga țară – cu transplant și în program de
hemodializă.
„Școala de vară a pacienților cronici” este
un concept care vizează pregătirea pacientului cu insuficiență funcțională cronică
de organ vital pentru a face față vieții de
pacient cronic, pentru a-și crește calitatea
vieții și a se integra în societate, printr-un
automanagement integrat care să vizeze, pe
lângă latura medicală a vieții sale, și alte laturi, precum cea psihologică, de comunicare,
nutriție, socializare etc.
Numărul pacienților cu transplant și cu
nevoie de transplant este din ce în ce mai

mare, iar numărul medicilor care se ocupă
de monitorizarea acestora rămâne constant.
„Conform statisticilor, pentru că nu există
o evidență foarte clară, până în prezent
sunt peste 13.000 de pacienți care se află
în dializă, majoritatea putând beneficia
de transplant. Pe lângă aceștia, mai sunt
aproximativ 3.300 de pacienți cu nevoie
de transplant. În această situație, medicii
au din ce în ce mai puțin timp de alocat
fiecărui pacient”, a declarat Gheorghe Tache,
președintele Asociației Transplantaților din
România.

Informații medicale și
schimb de experiență
În cadrul Școlii de Vară, s-au dezbătut
interactiv teme legate de accesul pacienților
la beneficiile programelor naționale de
sănătate și la cele de protecție socială.
De asemenea, participanții la ateliere
au învățat principiile unei alimentații
adecvate nevoilor generate de boală, cum
să creeze emoții pozitive pentru a depăși
mai ușor momentele dificile, modalități de

MONITORIZAREA MEDICAMENTELOR
MedARP, aplicația software care le arată bolnavilor unde se află medicamentele de care au nevoie, este utilizată de 405 farmacii și 4 distribuitori
și a scanat 2010 rețete medicale. Aplicația, lansată în luna aprilie 2017, de
către Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) și Asociația Bolnavilor de Cancer (ABC), conectează în timp real farmaciile, distribuitorii de
medicamente și asociațiile de pacienți.
Etapele pe care le urmează MedARP:
• codul de rețetă este scanat în farmacie;
• dacă medicamentul prescris este în stoc, atunci este eliberat către pacient;
• dacă medicamentul prescris nu este în stoc, atunci farmaciștii plasează
comanda prin intermediul aplicației, iar distribuitorii primesc cererea;
• distribuitorul va verifica în timp real cererile din farmacii și își asumă că va
soluționa problema în maximum două ore.
Date de contact: medarp@apaa.ro, tel. 0727.341.434

POWERD BY

CUM ȘTIM DACĂ
RADIOTERAPIA ESTE
EFICIENTĂ

comunicare cu medicul, cum să introducă în
viața cotidiană mișcarea, cum să descopere
motivații pentru a merge înainte și multe
alte lucruri necesare îmbunătățirii calității
vieții pacientului cronic.
„Ca pacient, în mod deosebit ca pacient
cronic, ești pus în situația de a avea nevoie
de informații la care, în situația de <om
sănătos>, nu te-ai fi gândit niciodată.
Când medicul te anunță că ai o afecțiune,
mai ales una foarte gravă, îți dorești să afli
cât mai multe despre aceasta. Școala de
vară a pacienților cronici dă posibilitatea
pacienților să acceadă la informație atât
de la profesioniști, cât și prin schimb
de experiență între pacienți. Fiecare
participant la Școala de vară pleacă spre
casă cu informații utile, pe care le folosește

pentru el, dar le împărtășește și altor
pacienți. Aceasta este utilitatea acestui
proiect!”, a afirmat Gheorghe Tache.

Nevoile bolnavilor
Activitatea unei asociații de pacienți nu este
ușoară și, de multe ori, liderii asociației, ei
înșiși bolnavi cronici, au nevoie de mult mai
mult ajutor. „Ar fi bine ca la nivelul fiecărei
instituții din Sănătate să existe o persoană
desemnată care să se ocupe de relația cu
pacienții, cu asociațiile de pacienți. De la
industria farma avem nevoie de mai multă
comunicare. Din păcate, uneori nu găsim
disponibilitate pentru dialog, pentru informare, care este benefică pentru pacienți”,
a declarat Gheorghe Tache pentru Școala
Pacienților. 

ÎNTÂLNIRI ÎNTRE COPIII CU SCLEROZĂ
MS Kids retreat este un program dedicat copiilor afectați de scleroză multiplă, organizat de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, în
parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” și Societatea
Română de Neurologie Pediatrică.
Desfășurat în cadrul campaniei „10.000 de visuri. Un singur diagnostic:
scleroza multiplă. Visurile nu se opresc aici!“, programul „MS Kids retreat”,
organizat în perioada 3-5 septembrie 2017 la Păltiniș, a propus realizarea,
pentru prima dată în România, a unei întâlniri între copii cu scleroză multiplă
(însoțiți de părinți, neurolog, psiholog) și câțiva tineri adulți cu SM, pentru a
afla informații și a face schimb de experiențe. Programul, care s-a desfășurat
pe parcursul a trei zile, a asigurat într-un mod informal cadrul pentru a afla
informații în ceea ce privește înțelegerea bolii și a felului în care poate fi
gestionată, suportul psihologic pentru scurtarea perioadei de negare, furie și
până la acceptarea diagnosticului și sprijinul moral al comunității de scleroză
multiplă (SM).
Pagini realizate de Valentina Grigore

Pacientul va efectua teste și
examene medicale în cursul
tratamentului. Aceste teste
ajută medicul să stabilească
dacă radioterapia este eficientă.
„Efectele tratamentului nu sunt
întotdeauna imediate – ar putea
fi nevoie de câteva săptămâni
după ce tratamentul s-a încheiat,
pentru ca efectul radioterapiei
să fie evaluat”, explică specialiștii
Neolife. În cazul în care tumora a
dispărut, poate fi nevoie de mulți
ani mai departe ca pacientul să
fie considerat vindecat, deoarece
cancerul poate recidiva în același
loc sau la distanță.

AVANTAJELE CHIRURGIEI
ROBOTICE

Chirurgia robotică da Vinci reprezintă cea mai nouă tehnologie a
chirurgiei minim invazive, ulterioară laparoscopiei, în care chirurgul
nu operează cu propriile mâini, ci
manevrează un robot la distanță,
fiind așezat la o consolă amplasată
în sala de operații. „Avantajele
considerabile ale sistemului de
chirurgie robotică da Vinci pentru
pacienți sunt: incizii mai mici,
durata de spitalizare redusă, recuperarea rapidă, pierderea sângelui
redusă, durerea post operatorie
redusă, cât și reluarea rapidă
a activităților cotidiene”, spun
reprezentanții Spitalului Monza.

INSUFICIENȚA
CARDIACĂ - CUM AJUTĂ
KINETOTERAPIA

Insuficiența cardiacă reprezintă
dezechilibrul care apare între
nevoile de sânge oxigenat ale
organelor și țesuturilor și eficiența
cordului de a-l furniza, precum
și imposibilitatea cordului de a
face față hemodinamic volumului
de sânge venos care se întoarce
la inimă. „Kinetoterapia face
parte din tratamentul profilactiv al
insuficienței cardiace, având un rol
foarte important în combaterea
afecțiunilor pulmonare, reumatice
și ale arterosclerozei”, explică dr.
Georgiana Tache, șef departament
recuperare în cadrul spitalului
Sanador.
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Screeningul
psihosocial
în oncologie:
PUNCTUL DE
PORNIRE
Despre ce este vorba
Experiența unei boli neoplazice în România, din
punct de vedere psihologic și social, deseori îi face
pe pacienți să creadă că au rămas singuri în fața bolii.
Suportul psihosocial al pacientului oncologic în România este aproape inexistent, mai ales atunci când
luăm în calcul datele privind incidența și mortalitatea
neoplazică din țară, în continuă creștere după 1990.
Până acum, pe partea psihosocială pacientul cu
cancer a fost lăsat aproape complet singur. În această
situație care conduce la izolare și marginalizare,
persoanele afectate de boli tumorale și copleșite
de efectele psihosociale ale cancerului se pot
confrunta cu una dintre cele mai dificile întrebări:
„Chinuit? Sau mai bine mort?“. Cum ajunge o parte a
pacienților neoplazici din România în această situație
în secolul 21, atunci când standardele profesionale
internaționale recomandă ferm ca niciun pacient cu
cancer aflat în suferință să nu rămână neidentificat și
netratat? Acest obiectiv global al îngrijirii pacientului
oncologic nu poate fi satisfăcut fără introducerea
unui protocol obligatoriu de screening psihosocial în
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rândul persoanelor afectate de cancer. În România
anului 2017 nu există un program național de evaluare
psihosocială a pacienților cu cancer, iar înțelegerea
riscului suicidar și managementul comportamentului
suicidar al pacienților cu cancer sunt aproape
inexistente. Oare cât va mai trebui să așteptăm până
când izolarea și stigmatizarea legate de cancer se vor
diminua într-o asemenea măsură în România, încât
evaluarea reacțiilor psihosociale ale pacienților cu
cancer și managementul acestora să devină posibile?
Pentru a putea reflecta la această întrebare și din
perspectivă istorică, merită subliniat că volumul care
recunoștea pentru prima oară existența unor nevoi
psihosociale în rândul pacienților adulți afectați de
cancer a fost publicat de către R. Abrams în 1974 și se
intitula: „Not alone with cancer: a guide for those who
care, what to expect, what to do“.

Distresul oncologic
Boala tumorală atacă întâi corpul, dar în
momentul în care persoana implicată ia cunoștință
de faptul că trupul său este afectat, se declanșează

instantaneu şi o acțiune destructivă asupra psihicului şi a
vieții sociale. Acesta este distresul oncologic. Grupul pentru
elaborarea ghidului de management al distresului psihosocial,
parte a Rețelei Naționale a Centrelor Oncologice din SUA
(NCCN), condus de către J. Holland în 1997, a definit distresul
oncologic ca fiind o neplăcută experiență emoțională de natură
psihologică, socială sau spirituală, care evoluează pe o scală
progresivă de la sentimente perfect normale de vulnerabilitate,
tristețe şi frică până la serioase probleme medicale ca: depresia,
anxietatea, panica, senzația de izolare şi căderea într-o criză
existențială. Cursul gratuit intitulat „Managementul distresului
în cancer: Standarde şi ghiduri de practică clinică“, oferit sub
forma unei prezentări on-line ca parte a programei comune
multilingve elaborate de către Societatea Internațională de
Psiho-Oncologie (IPOS), dezvoltă în detaliu acest subiect.

Avem nevoie de asta?
Mulți, prea mulți pacienți cu cancer suferă de distres
oncologic în România. Având la bază informațiile primite de la
mai mult de 1.200 de pacienți adulți cu boli tumorale din toată
țara, în cadrul cercetărilor APSCO realizate în anii 2006-2007
și 2013-2014, putem constata că aproape jumătate dintre cei
chestionați raportează simptome de depresie clinică (47,5%,
respectiv 42,1%), simptome severe de anxietate (46,7%, respectiv
47,2%), și peste jumătate dintre ei - 50,1% - intră în categoria
pacienților care declară că au nevoie semnificativă de ajutor.

Dr. habil. Dégi L. Csaba,
DIRECTOR INTERNATIONAL
PSYCHO-ONCOLOGY SOCIETY (IPOS)

Inabilitatea de a munci a fost raportată de 40% dintre pacienții
cu cancer din România. Mai mult decât atât, anumite grupuri
de pacienți cu boli canceroase - femeile, pacienții vârstnici,
cei având un nivel de educație mai scăzut și cei singuri/
divorțați/văduvi - au raportat niveluri semnificativ mai ridicate
de distres și niveluri mai reduse de bunăstare psihosocială.
Datele obținute au mai relevat că, după șapte ani de la
aderarea României la Uniunea Europeană, rata nedezvăluirii
diagnosticului de cancer s-a înjumătățit (16,9%, respectiv
8%), nivelul distresului psihosocial a rămas la cote ridicate,
conform normativelor acceptabile la nivel internațional. Pe
lângă toate acestea, atât raportul OMS despre prevenirea
suicidului, cât și studiile de psiho-oncologie atrag atenția
asupra faptului că distresul crește riscul de suicid, iar dorința
de moarte este de patru ori mai mare în rândul pacienților
cu depresie, comparativ cu cei fără depresie. Totodată, riscul
unui comportament suicidar finalizat este de aproximativ 1,5
ori mai mare la pacienții cu cancer decât în rândul populației
generale. Pentru mai multe detalii, vă recomandăm cursul
gratuit intitulat „Managementul comportamentului suicidar
la pacienții cu cancer“, parte a Curriculei Online a Societății
Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS).

Cum facem?
Distresul oncologic este stresul asociat bolii şi
tratamentului oncologic. Este un aspect foarte important de
evaluat pentru că este un colector al tuturor sentimentelor
negative - simptome de depresie, anxietate, criză spirituală,
izolare socială – dar el nu poate fi doar un element de
bifat pentru asigurarea calității serviciilor medicale sau un
instrument de completat cu pacientul/pacienta ca obligație de
serviciu.
Standardele internaționale de calitate IPOS privind
îngrijirea de calitate a persoanelor afectate de cancer, Ghidul
clinic de psiho-oncologie din România și Standardele de
bună practică în asistența socială oncologică ale Asociației
Asistenților Sociali din Oncologie (AOSW) oferă informații
valide și detaliate despre evaluarea inițială a distresului
oncologic la adulți și susțin următoarele trei principii:
1. Îngrijirea psihosocială a persoanelor afectate de cancer ar
trebui să fie recunoscută ca un drept universal al omului;
2. Îngrijirea de calitate a persoanei afectate de cancer
trebuie să integreze în tratamentul de zi cu zi aspectele
psihosociale ale bolii;
3. Distresul oncologic trebuie să fie măsurat ca al 6-lea
semn vital, după temperatură, tensiune arterială, puls,
frecvență respiratorie și durere.
Instrumentele de referință pentru evaluarea rapidă
a distresului oncologic, accesibile în România, sunt:
termometrul de distres cu lista de probleme (DIS-A) dezvoltat
de către NCCN, termometrele emoționale (ET) create de către
A. Mitchell și aplicația telefonică APSCO. Aplicația APSCO
reprezintă primul instrument computerizat de screening
automatizat al distresului pentru pacienții cu cancer,
persoanele importante din preajma pacienților și profesioniști.
Acest instrument digital bazat pe dovezi servește pentru
screeningul şi managementul autodirijat, monitorizare și
găsirea de resurse. Aplicația APSCO utilizează termometrele
emoționale, această scală vizuală nouă pentru evaluarea
distresului oncologic, care face măsurători valide prin cinci
scale - stresul, depresia, anxietatea, furia şi solicitarea de
ajutor. Toate domeniile pot fi evaluate de către pacientul
oncologic într-un interval de circa 55 de secunde, chiar şi în
absența cunoștințelor medicale.
Documentele de referință enumerate mai sus sunt
publice și se pot consulta în limba română, iar instrumentele
prezentate pot fi găsite pe pagina: www.psychooncology.ro.
Aplicația se descarcă gratuit din Google Play.
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN) a introdus în
acest an atât screeningul oncologic, cât și screeningul pentru
riscul suicidar și evaluarea nevoilor de reabilitare și suport
pentru toți pacienții oncologici internați. Introducerea unui
serviciu cost-eficient de screening al distresului oncologic
poate face parte din paradigma medicinei bazate pe valori
(value-based healthcare).

Concluzie
Fără acest punct de pornire în îngrijirea integrată a
cancerului, nu sunt șanse reale de a răspunde nevoilor
psihosociale ale pacienților neoplazici din România și de a
avansa agenda oncologiei psihosociale. 
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Asociaţia Română pentru Chirurgie Endoscopică
și alte Tehnici Intervenţionale
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Societatea Română de
Chirurgie

Asociaţia din România de
Chirurgie Bariatrică și
Tratament Complex al
Obezităţii

Societatea Română de
Anestezie și Terapie
Intensivă

Societatea Română de
Chirurgie Minim-invazivă
în Ginecologie

Societatea Română de
Chirurgie Pediatrică

Societatea Română de
Endoscopie Digestivă

Societatea Română
de Rinologie

Societatea Română de
Coloproctologie

ARCE 2017
23 - 25 noiembrie

Willbrook Platinum Business & Convention Center, București

Al IX-lea Congres Naţional al
Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică
Al IX-lea Simpozion Naţional de Chirurgie Bariatrică și Metabolică
Chirurgie video-asistată - tehnologii noi și terapii mai eficiente
Cursuri pre- și post-Congres
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RALCOM EXHIBITIONS srl
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Masterclass

PACIENTUL ROMÂN ȘI
GUVERNANȚA INTELIGENTĂ
EDIȚIA A 4-A, FEBRUARIE 2018, BUCUREȘTI
Proiect educațional, de networking și comunicare adresat liderilor celor mai
importante/ vocale/ influente asociații de pacienți & ONG-uri din România

MARCA

ȘI

ÎN COLABORARE CU

Asociațiile de pacienți trebuie să fie informate și puternice
„Școala Pacienților reprezintă, de fapt, o școală pentru noi toți. Atât reprezentanții
autorităților, cât și profesioniștii din Sănătate prezenți la toate ediţiile Şcolii Pacienţilor au avut
posibilitatea de a afla despre problemele reale și grave cu care pacienții români se confruntă:
lipsa serviciilor de calitate în spitale, lipsa prevenției și a tratamentelor eficiente etc. Liderii
pacienților sunt persoane care, pe lângă o mare pasiune, motivație interioară și generozitate
sufletească, au pregătirea necesară să ofere soluții de îmbunătățire a managementului bolilor
cronice. Pacientul trebuie să devină pivotul în jurul căruia se organizează îngrijirile medicale.
Întregul sistem de sănătate trebuie reformat și transformat dintr-un sistem reactiv într-un
sistem proactiv și centrat pe pacient”, Maria Vasilescu, fondator Şcoala Pacienţilor

3 zile de cursuri  Teme
• BARIERE ÎN COMUNICAREA CU AUTORITĂŢILE. DIALOGUL INTELIGENT
• CÂT TREBUIE IMPLICAT PACIENTUL ÎN DECIZIA CLINICĂ?
• HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT BASICS / COST-VOLUME/ NEGOCIERE... SAU NU?

Plus

• Clinicieni Pacienţi Industrie.
Oportunităţi şi controverse
• Pharma training: ce înseamnă şi
cum ajută pacientul – biotehnologia,
biosimilarele, biologicele sau alte concepte
(necunoscute pentru pacienți)?

Plus

• New media/Social media – Ce trebuie să
facă asociaţiile de pacienţi ca să conteze?
• Surse online corecte şi fake news despre:
prevenţie, tratament, self management în
bolile cronice/ Transparenţa datelor
• Etica colaborării cu companiile

Participă

Reprezentanți ai tuturor
autorităților din Sănătate,
renumiți specialiști în medicină
&
Jurnaliști de renume și
consultanți de business

ECHIPA

Alexandra Paiu
manager general

Valentina Grigore
manager proiect

office@scoalapacientilor.ro
www.politicidesanatate.ro

www.scoalapacientilor.ro

