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I
nterviu cu
Ioan-Aurel Pop,
președintele
Academiei
Române

„Nu putem face politică
mai bună decât aceea
de a fi buni specialiști
în domeniile noastre”
„INSTITUȚIA NOASTRĂ POATE
SĂ OFERE ȘI OFERĂ FACTORILOR
POLITICI SOLUȚII DE REDRESARE A
SISTEMULUI MEDICAL ROMÂNESC
(...) NU ESTE NEVOIE DECÂT SĂ FIM
ASCULTAȚI, CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ
RAR SAU DELOC.” de Roxana Maticiuc

4 www.politicidesanatate.ro

Academia Română este un participant activ în viața societății, însă prin
tradiție și statut nu participă direct la viața politică a țării. Se poate
implica, în schimb, fie la solicitarea autorităților, fie din proprie inițiativă,
atunci când consideră necesar să-și aducă contribuția sau să-și expună
poziția. De când ați preluat această funcție, ați fost invitat de vreun partid să vă
implicați în mediul politic? Dacă nu, considerați că ar fi oportun?
Academia Română s-a creat cu scopul inițial de cultivare a limbii și literaturii române,
a istoriei românilor și a zestrei etnografice a poporului nostru (este vorba despre domenii-

le care formează specificul național), fiind,
în același timp, forul suprem de consacrare
a celor mai valoroși savanți și creatori
originali din toate disciplinele. În același
timp, un obiectiv extraordinar al instituției
a fost și acela să făurească – împreună cu
principalele instituții ale statului de atunci
– România Întregită și să vegheze apoi la
buna funcționare a edificiului național
românesc. Prin lege și prin statut, Academia trebuie să se pronunțe în legătură cu
toate problemele importante ale societății
românești, să-și ofere expertiza. Evident,
soluțiile oferite de Academie trebuie să
fie urmate de către decidenți. Asta nu
înseamnă în niciun caz că acest for suprem
de consacrare trebuie să facă politică. De
fapt, nici nu are voie să facă politică și este
foarte bine așa.
Am fost invitat să fac politică și să ocup
funcții politice de mai multe ori după
1989, inclusiv recent, dar am refuzat de
fiecare dată. Asta, mai ales deoarece nici
rectorul UBB, conform Cartei instituției,

modificată în 2012, nu poate să facă
politică și nici măcar să fie membru al
vreunui partid politic. Ceea ce este foarte
bine! Convingerea mea este aceea că orice
român trebuie să facă „politica” națiunii
române și a binelui României și că nu putem face politică mai bună decât aceea de
a fi buni specialiști în domeniile noastre,
de a ne face bine meseria, de a servi domeniul în care ne-am pregătit. Din păcate,
prea mulți oameni fac în România de toate
și mai nimic bine!
Cum vedeți schimbările frecvente
de miniștri, cabinete, șefi de instituții
publice?
Un vechi proverb, adoptat și de români,
zice că „schimbarea domnilor este bucuria
nebunilor”. Aceste schimbări dese sunt
malefice și ne conduc spre dezastru. Sunt
țări – puține – în care mecanismele democratice sunt așa de bine puse la punct,
încât schimbările dese de conducători nu
afectează prea mult funcționarea societății.
Dar nu este cazul României!
Dacă i-ați povesti unui prieten din altă
țară despre modul în care arată sănătatea
românească, ce i-ați spune?
I-aș spune că este „bolnavă” și că
trebuie urgent „tratată”. Poate părea că
glumesc prin această exprimare, dar nu
este deloc de glumit.
Ce ați schimba în sistemul de sănătate
românesc ?
Mi-e greu să vă spun, fiindcă sunt specialist în altceva, dar se vede de departe că
este nevoie de o revoluționare a întregului
sistem. Eu nu înțeleg cum de mai putem
tolera să plătim din bani publici zeci de
mii de locuri bugetate pentru studenții la
medicină, să le dăm – tot din banii contribuabilului român – mii de burse de studiu
și să asistăm senini la plecarea majorității
lor, de îndată ce termină studiile, peste
hotare. Dacă medicina noastră ajunge
să fie lipsită de medici, atunci întreaga
societate românească devine bolnavă, la
propriu și la figurat. Salariile bune nu sunt
un panaceu! Cred că trebuie renovate și
adaptate toate spitalele.
Cum ar putea influența și care ar
trebui să fie rolul Academiei Române
în tot ceea ce înseamnă sănătatea
românească?
Academia Română se zbate cu propriile sale unități de sănătate – între care
cea mai mare este Spitalul „Elias” – ca să
le aducă la standardele europene și nu
reușește sau reușește cu mare greutate.

Dar instituția noastră poate să ofere și
oferă factorilor politici soluții de redresare
a sistemului medical românesc, soluții
care vin dinspre reputați specialiști care
sunt și membri ai Academiei Române și de
la institutele de specialitate din subordinea noastră. Nu este nevoie decât să
fim ascultați, ceea ce se întâmplă rar sau
deloc. Eu aș începe cu educația pentru
sănătate și cu medicina preventivă, care
sunt așa de deficitare în România.
Academia Română este un pilon
important al cercetării din România.
Cum vedeți că stau lucrurile în
cercetarea din medicina românească?
Este la un nivel acceptabil, investim în
acest domeniu?

„CE FEL DE ȚARĂ ESTE
ACEEA ÎN CARE MEDICII
CERCETĂTORI SUNT
SUBAPRECIAȚI ÎN
RAPORT CU MEDICII
PRACTICIENI?“
Nici pe departe, nivelul cercetării
medicale românești nu este cel acceptabil.
Ce fel de societate este aceea care aproape
că a lăsat să moară o unitate de talia
Institutului Cantacuzino? Ce fel de țară
este aceea în care medicii cercetători sunt
subapreciați în raport cu medicii practicieni? Nu numai că nu investim suficient în
domeniu din bugetul nostru, dar nici nu
suntem capabili să accesăm fonduri europene, pe care le pierdem prostește. Este
nevoie și în acest sector de o schimbare
radicală de abordare.
Care sunt planurile dumneavoastră
pentru viitorul apropiat?
Planurile sunt multe și pe multiple paliere. Dacă mă întrebați în această calitate a
mea, recentă, de președinte al Academiei,
atunci vă pot spune că toate planurile
converg spre binele instituției. Aș dori ca
Biroul Prezidiului, Prezidiul și Adunarea
Generală a Academiei să-și concentreze
toate energiile pentru buna administrare,
pentru buna funcționare, pentru creșterea
prestigiului forului nostru. Pe de altă
parte, lupt, ca președinte, pentru ca toți
factorii de conducere ai țării să înțeleagă
ce menire are Academia, cât de mult bine
a făcut pentru știință, cultură și pentru
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țară, să sprijine instituția și s-o aprecieze.
În perspectiva apropiată, mă străduiesc,
alături de colegi, ca Academia să aibă o
nouă lege bună și dreaptă, drept cadru care
să-i garanteze buna funcționare. În mod
concret, aș vrea să văd instituția revigorată,
întinerită, energică, cu toate institutele
sale înflorind, cu cercetători și personal
administrativ salarizați decent (nu ca în
momentul de față, în anumite sectoare),
cu toate proprietățile recuperate, renovate și funcționale etc. Multe dintre aceste
planuri-obiective par formale, dar fără
forma potrivită, este periclitat și fondul.
Academia nu-și poate îndeplini bine rolul
de consacrare supremă a valorilor, dacă se
zbate în lipsuri materiale. Din păcate, pe
fondul ignoranței aproape generalizate,
sunt tineri în România care nu știu ce este
Academia și maturi care invidiază Academia
și îi făuresc falși concurenți, sunt oameni
care-și botează școlile de fotbal sau grupurile de dialog social „academii” – fiindcă
ar da bine –, uitând că brandurile nu se fac
peste noapte și că denumirea respectivă
vine de la Platon! Se uită, de asemenea, că
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„UN VECHI PROVERB ZICE CĂ «SCHIMBAREA
DOMNILOR ESTE BUCURIA NEBUNILOR».
ACESTE SCHIMBĂRI DESE SUNT MALEFICE
ȘI NE CONDUC SPRE DEZASTRU.“
membrii Academiei – oameni, în general,
în vârstă – nu au nevoie de mari răsplăți
materiale, dar au nevoie de prețuire în
societate, fiindcă au contribuit cu toții la
binele societății. Noi ne-am obișnuit însă
să ne răsplătim personalitățile reale după
moartea lor, ceea ce este descurajant, contraproductiv și chiar rușinos. Prin urmare,
Academia trebuie să se străduiască să-și
îndeplinească cu brio rolul în comunitate,
pentru ca românii să aprecieze instituția
după cum se cuvine.
Exceptând latura profesională, despre
care putem afla multe citind ceea ce s-a
scris deja, cine este Ioan Aurel Pop?
Este un om ca toți oamenii, cu bune
și cu rele. Se străduiește în fiecare zi să

le facă pe cele bune, fără să reușească
mereu. Strădania, însă, rămâne o
constantă. Ioan-Aurel Pop este un om
cu familia sa, cu soția alături de el de
decenii, profesoară de matematică,
o soție răbdătoare și bună; cu o fiică
dăruită de Dumnezeu cu har, doctor
în relații internaționale, aflată la casa
ei și înzestrată, de vreo două luni,
împreună cu soțul ei, cu un odor de fetiță
nemaipomenită. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro

Hematologia, o provocare
pentru profesioniști, o necesitate
de abordare multidisciplinară
O BOALĂ RARĂ, AȘA CUM ESTE CATALOGATĂ ȘI HEMOFILIA, NECESITĂ MULT MAI MULT EFORT DIN PARTEA
SPECIALIȘTILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR DE PACIENȚI PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE UN MANAGEMENT
CORECT. DE LA ACCESUL LA TRATAMENT ȘI LA ANALIZELE ESENȚIALE, UNIFORMIZATE PE TOT TERITORIUL
ȚĂRII, PROGRAMUL NAȚIONAL DE HEMOFILIE MAI ARE CÂTEVA ASPECTE DE PUS LA PUNCT, ÎN CIUDA
FAPTULUI CĂ FINANȚAREA ESTE MULT MAI BUNĂ DECÂT ÎN ANII PRECEDENȚI. CE LE LIPSEȘTE PERSOANELOR
DIAGNOSTICATE CU HEMOFILIE ȘI CUM AR ARĂTA UN MANAGEMENT CORECT AL BOLII – NE-A EXPLICAT
CONF. DR. HORIA BUMBEA, MEDIC PRIMAR HEMATOLOGIE CLINICĂ. de Valentina Grigore
Pentru că și pacienții pot să dezvolte
Este programul național de
anumite situații care nu erau prevăzute,
hemofilie corect finanțat,
sunt pacienți care pot să dezvolte
dimensionat după nevoile reale
inhibitori la factorii de coagulare și
ale pacienților?
atunci au nevoie de alte medicaÎn momentul de față, este mult mai bine
mente care prevăd alte proceduri
finanțat decât în trecut, am avut o schimbade finanțare. Regretabil, motivat și
re a finanțărilor în urmă cu mai mult de un
de noutatea și de complexitatea PN
an, când la propunerea mai multor colegi
(cel puțin șapte subcapitole, pentru
implicați în Programul de Hemofilie am reușit
cel puțin șase tipuri de boli - HA,
să îmbunătățim protocolul național de hemofiHAB, BvWillebrand, cu și fără inhilie și talasemie, care nu mai suferise modificări
bitori) gospodărirea a fost nesatisdin 2008. În urma protocolului pe care noi l-am
făcătoare (73% din buget consumat,
propus din partea Comisiei de Hematologie, s-a
mărit finanțarea de aproape trei ori, luându-se în din care 33% în ultimul trimestru al
anului, rămânând în bună măsură sub
calcul toate necesitățile cerute în noul protocol
formă de stocuri importante la sfârșitul
care să adapteze cât mai mult managementul
anului în toate județele țării).
pacienților cu hemofilie la cerințele ghidurilor
Medicii, puțini la număr (cel puțin
internaționale și, în special, al celor europene.
cinci județe fără hematolog), și pacienții
Într-un mod de apreciat, factorul de decizie
cu organizațiile lor trebuie să adere la
(Ministerul Sănătății) și cel de finanțare (CNAS)
recomandările protocolului (doză, ritm de
și-au facut datoria. Acceptând noul program
administrare etc., convinși de impactul denațional (PN) și venind cu o finanțare care să
cisiv al substituției nu numai pe speranța de
corespundă pretențiilor de 4UI/cap/an de F
viață, cât și pe calitatea vieții, cu implicații
VIII (EDQM și EHC), s-au creat condițiile unui
economice favorabile.
tratament „adecvat” pentru Europa.
Există fonduri pentru
Se cheltuie toți banii prevăzuți pentru acest
toate persoanele cu
program național?
hemofilie care
Sunt încă zone în care trebuie să se mai
au nevoie de
optimizeze utilizarea acestor fonduri, pentru că
tratament?
au fost multă vreme probleme legate de anumite
proceduri prin care puteau să fie folosite fondurile în funcție de necesitate. Nu era foarte clar
stipulat cum se poate schimba finanțarea
de la un tip de procedură la altul, acolo
Interviu cu
unde era necesar. Acest lucru a fost și
conf. dr. Horia
el rezolvat în timp. În noul protocol,
Bumbea,
este mult mai elastic modul acesta de
medic primar
utilizare a fondurilor. Ideea este să se
folosească banii acolo unde este nevoie.
hematologie

clinică
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Protocolul național a fost evaluat și în funcție de situația
care a fost raportată. Deci, în principiu, s-au luat aceste
lucruri în calcul. Sperăm ca dificultățile administrative
(licitații, caiet de sarcini etc.) să fie depășite, aflându-ne în
cel de al doilea an cu această activitate pe noul PN, deci,
având mai multă experiență.
Există și alte tulburări de coagulare, în afară de deficit
de factorul VIII și IX?
Există și alte tulburări de coagulare care, din păcate, nu
au putut fi cuprinse în protocolul de hemofilie pentru că
sunt tulburări de coagulare mult mai rare. Însă, în situații
punctuale, se poate lua o decizie de finanțare individuală, cu
aprobarea de către Comisia de Hematologie și de către Casa
de Sănătate, eventual. Dar dorim să asigurăm tratament și
acestor pacienți printr-un program separat sau auxiliar. Astfel de cazuri sunt dificil de tratat pentru că uneori necesită
niște medicamente care nu au finanțare printr-un program
național. Trebuie găsită o modalitate prin care și aceste boli,
care au și ele un cost de tratament asemănător hemofiliei,
să poată fi incluse într-un program de finanțare și spitalul
să poată manageria ușor, din punct de vedere financiar, un
astfel de pacient.
Cum poate fi îmbunătățită diagnosticarea cât mai
precoce a hemofiliei?
Aici intervin colegii din pediatrie, deoarece ei se confruntă cu acești pacienți, din perioada copilăriei, și atunci
e foarte important să iei primele măsuri. Protocolul actual
are și acest atu, de a putea face profilaxie primară. Analizele
care depistează boala sunt în special cele legate de analiza
testelor de coagulare, dar acestea sunt oarecum sugerate și
de simptomele pe care le-ar putea avea copiii. Orice sindrom
hemoragic care apare, orice sângerări care apar la un copil
pot să sugereze că există o problemă la nivelul coagulării și
atunci primul test de screening care se face în mod uzual și
care este un test de rutină, de altfel, este o coagulogramă. Pe
această analiză se văd modificări care ulterior trimit pacientul către un laborator specializat în teste de hemostază, care
să identifice cauza. În același timp, istoricul din familie este
foarte important ca să orienteze spre testarea copiilor chiar
înainte să apară această boală, în special la descendenții
masculini în familiile în care există bolnavi de hemofilie.
Există o uniformizare a accesului la analize și
la tratament la nivel național?
În mod normal, programul de tratament este uniformizat. Bineînțeles că există și niște zone de competență care
sunt în special apropiate centrelor universitare și sunt anumite teste de hemostază care nu sunt disponibile în toate regiunile țării. În acest sens, cu siguranță mai sunt mult lucruri
de îmbunătățit. Și este o necesitate de a avea aceste teste de
hemostază și în timp util, pentru că, de regulă, atunci când
trebuie să faci un tratament unui pacient hemofilic, ai nevoie repede de rezultatul acestor teste. Dacă îți vin după două
săptămâni, tu deja trebuia să iei niște măsuri, îți trebuie o
cuantificare a deficitului de coagulare și, în funcție de asta,
stabilirea tratamentului optim.
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Școala de Vară de
Citometrie în flux perfecționare în
diagnosticul bolilor
hematologice
CEA DE A DOUA EDIȚIE A ȘCOLII DE VARĂ DE CITOMETRIE ÎN
FLUX A FOST ORGANIZATĂ ÎN PARTENERIAT DE INSTITUTUL
DE CERCETARE AL UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, ÎMPREUNĂ
CU ASOCIAȚIA DE CITOMETRIE DIN ROMÂNIA, INSTITUTUL
NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE „VICTOR BABEȘ”
DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE BIOLOGIE A UNIVERSITĂȚII
BUCUREȘTI ȘI SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA.
CONF. DR. HORIA BUMBEA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE
CITOMETRIE, NE-A SPUS CARE SUNT NOUTĂȚILE ACESTEI
EDIȚII A ȘCOLII DE VARĂ.
Ediția din acest an a fost mai bogată decât cea de anul
trecut prin faptul că a fost împărțită în trei secțiuni –
imunologie, biologie celulară și hematologie, care s-au
derulat pe parcursul a trei zile. Anul acesta am încercat
să oferim un curs de citometrie în care s-au făcut și aplicații practice
la problemele teoretice prezentate. Am avut secțiune de diagnostic
de boli cronice, așa-numitele limfoame și leucemii limfocitare cronice, și secțiunea de diagnostic și monitorizare a leucemiilor acute.
Sunt specialiști care deja lucrează în centrele universitare care derulează subprogramul de diagnostic în leucemii acute, de diagnostic și monitorizare a bolii reziduale și care au participat în special la
secțiunile avansate, dar alături de cursanți mai puțin experimentați
care au participat în special la secțiunile de aplicații.
Imunofenotiparea prin citometrie în flux este o metodă crucială
în diagnosticul acestor leucemii acute și, în prezent, este un instrument foarte bun și de monitorizare a acestor boli. Avem nevoie de
aceste metode pentru că, în prezent, este foarte important să decidem managementul tratamentului la un pacient cu leucemie acută.
Prin această metodă, putem să evaluăm răspunsul profund, iar
uneori este dificil să vezi, fără aparatură de înaltă performanță, o
singură celulă bolnavă din 10.000 sau 100.000 de celule sănătoase,
care este pragul semnificativ pentru boala minimă reziduală și care
reprezintă un risc foarte mare de recădere, de aceea este important
să știm că trebuie să orientăm acești pacienți către transplantul
cu celule stem, pentru a evita orice risc. În schimb, dacă avem un
răspuns de boală minimă negativă, avem șanse mult mai mari ca
acea persoană să nu prezinte recăderea de boală. Și în celelalte boli,
vorbim de forme cronice de boală, tratamentul în momentul de
față este țintit cu anumite molecule noi care identifică un anumit
tip de celulă. Fără acest tip de analiză care să-ți spună că ai un limfocit B sau un limfocit T, nu poți să stabilești diagnosticul conform
clasificării OMS și nici să știi ce tratament este optim. Practic, în

funcție de acest diagnostic îți orientezi tratamentul. S-au introdus
și în România o serie de molecule noi, inovative, care găsesc celula
în funcție de anumiți receptori pe care noi, prin această tehnică, îi
identificăm. Așa știm că un anumit tratament este bun pentru un
anumit pacient, cu o anumită boală.
Terapiile inovative nu sunt ieftine și e foarte important să
utilizezi acolo unde trebuie un medicament scump - vorbim de
eficiență pentru pacient și de eficiență economică.
Care au fost „profesorii” Școlii de Vară?
În fiecare an, am avut-o alături pe președinta de onoare
a Asociației de Citometrie - prof. Lydia Campos, care este și
președinta Asociației Franceze de Citometrie, prof. Claude
Lambert din St. Etienne (imunologie), precum și alți specialiști
în citometrie ai școlii franceze - dr. Isabelle Arnoux (Marseille)
și Tiphanie Ticot (St. Etienne). Am încercat să acoperim fiecare
secțiune cu experți străini și în același timp să aducem în România ghidurile actuale, acești experți fiind implicați în ghidurile de
diagnostic internaționale. Trebuie să fim la zi cu cerințele actuale
și cu cele mai noi modalități de diagnostic, de monitorizare a bolii
reziduale în cazurile hematologice. Anul acesta, am prevăzut și
analiză practică la cazuri pe aceste două secțiuni de leucemie
acută, mieloblastică și limfoblastică, pentru că am simțit nevoia să
dezvoltăm și să ne perfecționăm în această metodă pe care noi o
folosim în momentul de față în cadrul programului de diagnostic.
E foarte important, pentru că și medicii care tratează pacienții au
deja inclus în protocolul terapeutic această evaluare. Prin aceste
cursuri și aplicații practice, încercăm să vedem cum putem crește
sensibilitatea metodei la nivelul cerut de protocoalele actuale.
Există mai multe leucemii diagnosticate în prezent?
Într-adevăr, pe măsură ce îți dezvolți puterea de diagnostic,
este o creștere a numărului de cazuri pe care le identifici, dar
asistăm la două situații – atât la creșterea puterii de diagnostic, dar
și, din păcate, la o creștere a numărului de cazuri de cancer, care
este o realitate în general în lume. De exemplu, anul trecut au fost
diagnosticate peste 750 de cazuri de leucemie acută, în creștere
față de anii trecuți.
Aplicați ghidurile internaționale, dar există aparatură?
În prezent, în aproape toate centrele care derulează aceste
programe de diagnostic avem aparate performante, aparatele care

sunt cerute de aceste recomandări internaționale de diagnostic.
Din păcate, puține dintre ele sunt achiziționate prin program de
investiții, fiecare s-a descurcat cum a putut, din proiecte de cercetare sau cu ajutorul asociațiilor de pacienți sau ONG-uri care au
înțeles să sprijine creșterea capacității de diagnostic hematologic
și să îl aducem la standardele minime internaționale. Bineînțeles,
întotdeauna este loc pentru mai bine. Ar fi util dacă am putea să
adaptăm și finanțarea programului actual de diagnostic al leucemiilor acute la numărul de cazuri. Din păcate, am constatat anul
acesta că am avut un număr mult mai mare de cazuri de diagnosticat, iar acest lucru a făcut ca bugetul alocat să fie mai mic decât
cel necesar. Am pornit cu un buget construit pe o evaluare inițială,
programul a început din 2014, acum ne aflăm la peste patru ani de
derulare și avem deja o necesitate mai mare pentru că, din păcate,
cancerul, în general, are o incidență în creștere.
În prezent, sunt șapte centre incluse în program și am avut
adaptări ale bugetului în funcție de numărul de cazuri, însă acestea au apărut pe parcurs pe măsură ce s-au putut face rectificări
bugetare. În prezent, sperăm să avem același mod de lucru și anul
acesta, care este unul mai dificil, cu foarte multe cheltuieli în
general. Deja la multe centre din țară a fost depășit bugetul, dar ca
să mergem înainte, o să avem nevoie de suplimentarea fondurilor
și de decontarea analizelor deja efectuate, altfel, vom fi nevoiți să
limităm analizele, ceea ce este extrem de dificil și grav, în același
timp, pentru că nu poți refuza să analizezi un caz de leucemie acută, iar de calitatea diagnosticului depinde eficiența tratamentului.
O altă mare problemă este însă personalul implicat în această activitate, care este foarte puțin numeric, sunt centre în care
activitatea se derulează cu unu sau doi oameni, și este necesar
să se creeze o modalitate de susținere și de creștere a normei de
personal pentru aceste centre de diagnostic de înaltă performanță,
activitate care în prezent este susținută în proporție de peste 90%
doar de entuziasmul și de implicarea oamenilor care derulează
aceste activități. 
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Interviu cu
dr. Adrian
Wiener,
membru
în Comisia
pentru
Sănătate
publică din
Senatul
României

„Peste lumea occidentală
vine un tsunami de
boli noncomunicabile”
LIMITAREA ADITIVĂRII CU ACIZI
GRAȘI TRANS, ACCIZAREA ÎN BENZI
A BĂUTURILOR RĂCORITOARE ÎN
FUNCȚIE DE NIVELUL DE ZAHARURI
ȘI SEMAFORIZAREA ALIMENTELOR ÎN
FUNCȚIE DE CONCENTRAȚIA DE GRĂSIMI
SATURATE, ZAHARURI SAU DE SARE DIN
PRODUSELE RESPECTIVE SUNT DOAR TREI
DINTRE CELE 14 INIȚIATIVE LEGISLATIVE
ALE MEDICULUI ȘI POLITICIANULUI USR
ADRIAN WIENER. CU TOATE CĂ ACESTE
MĂSURI AR SCHIMBA STATISTICA
NEAGRĂ DIN SĂNĂTATEA ROMÂNEASCĂ,
POLITICIENII NU SE GRĂBESC SĂ LE
ADOPTE. de Roxana Maticiuc
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Sunteți inițiatorul mai multor proiecte de legi în
domeniul sănătății, iar unul dintre ele se referă la
aditivarea produselor alimentare cu acizi grași
trans, corect?
Dacă analizăm puțin și punem un microscop pe cauzele principale de mortalitate din România, o să vedem că 6 din 10 români mor din cauza bolilor cardiovasculare, iar jumătate din decesele cardiovasculare sunt
legate direct și nemijlocit de dietă, respectiv de nutriție. Riscul
nutrițional este un risc la adresa sănătății publice din România, de
aceea unele dintre proiectele de lege pe care le avem vizează strict
această zonă, unde avem, de altfel, dovezi indubitabile.
Prima lege pe care am inițiat-o în februarie 2017 este legată de
limitarea aditivării cu acizi grași trans. Acizii grași trans sunt cel
mai toxic macronutrient pentru zona vasculară umană. Practic,
crește până la 35% riscul de infarct miocardic, acesta fiind, de
altfel, principala cauză de mortalitate din România. Știm din alte

țări, unde s-au aplicat legi similare, că
potențialul este de a scădea până la 15 la
sută mortalitatea cardiovasculară. Pentru
România, ar însemna aproximativ 3.0003.500 de vieți salvate anual.
În ce stadiu sunteți acum cu
această lege?
Inițial, a fost un entuziasm general.
Legea a trecut cu unanimitate în comisiile de specialitate din Senat, însă, din
păcate, de șapte luni, stă într-un sertar
al președintelui Comisiei de agricultură
din Camera Deputaților. Problema este că
această persoană se substituie întregului
Senat care a votat în unanimitate și întregii
Camere a Deputaților, ținând cont că ea
este de șapte luni în fiecare plen, apare
și pe ordinea de zi (sub rezerva primirii
raportului de la Comisia de agricultură).
Având în vedere că vorbim despre o
piață unică, ce se întâmplă în alte țări
europene? Există o lege similară?
Această inițiativă mai există în Ungaria,
Danemarca și în alte șapte țări din UE. În
țări precum Franța, Marea Britanie, Germania, s-a obținut acest obiectiv de limitare
a aditivării cu trans prin negocieri dure,
agresive, ale statului cu marii producători.
Aceștia au semnat voluntar sistarea aditi-

vării alimentelor cu trans. Ba, mai mult, au
asumat-o ca pe o reponsabilitate socială
și sunt dispuși să ofere, în mod gratuit,
rețetele și modalitățile de reformulare ale
produselor pentru cei care vor să implementeze acest lucru. Deci practic și pentru
producătorii români acest lucru este pus la
dispoziție cu titlu de gratuitate.
Știm sigur că în România accesul
oamenilor la informație, în ceea ce privește
alimentele, este precar, cu atât mai mult cu
cât producătorii nu sunt obligați, de regulamentul de etichetare, să precizeze dacă
acest produs conține sau nu grăsimi trans.
Scrie doar că ar conține grăsimi săturate
sau grăsimi cu titlul general, deci acești
acizi grași trans pot să fie cu butoaiele.
De ce sunt folosiți, de fapt, acești acizi
grași trans?
Ei cresc perioada de valabilitate a produsului respectiv și are un oarecare efect al
dezirabilității, produsul arată mai bine.
Un alt proiect pentru care sunteți
inițiator se referă la nivelul de zaharuri
din alimente.
Da, tot în zona riscului nutrițional,
avem o recomandare din partea
Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la excesul de zaharuri din alimente.
Franța și Marea Britanie au implementat
un instrument fiscal, la 1 aprilie 2018, de
accizare în benzi. Practic, în funcție de
conținutul de zaharuri, acciza este crescândă. De exemplu, modelul pe care l-am propus eu este ca sub 5gr/100ml să nu avem
deloc acciză, între 5 și 8gr/100 ml să avem
o acciză moderată, iar peste 8 gr/100 ml
să se opereze pragul maximal de accizare,
care este undeva la 20% din prețul mediu
al produsului.
În România, industria a mai scăzut
nivelul de zaharuri, din anul 2000 și
până în 2015, cu 10%, adică aproximativ
1,3gr/100ml. Dar este mult prea puțin,
având în vedere că vorbim de 15 ani, mai
ales că România este cel mai mare consumator de băuturi răcoritoare din regiune.
Avem 71 de litri pe cap de locuitor pe an, în
timp ce în media europeană e undeva la 50,
iar multe alte țări au mult sub 50.
Această propunere legislativă
în ce stadiu este?
A fost depusă la Senat și urmează să
primim primele puncte de vedere. Decizia
este una politică până la urmă, iar presiunea din zona industriei este foarte mare.
Reprezentanții industriilor s-au întâlnit
deja cu toți președinții de partide din

România ca să discute pe această temă și,
evident, pledând pentru respingerea unui
astfel de instrument fiscal.
În ce constă proiectul semaforizării
alimentare?
Acest proiect este în lucrări și consultări și este un proiect simplu care
are o adiacență cu dreptul la informare.
Etichetarea actuală a alimentelor în
România nu are rolul de a informa decât
într-o foarte mică măsură. Marea majoritate a populației din România, și aici mă
refer inclusiv la copii sau la tinerii care
încă sunt pe băncile școlilor, nu au nici
informațiile necesare și nici capacitatea
de a opta între produsele care sunt mai
sănătoase sau mai puțin sănătoase pentru
propria sănătate. Această semaforizare ar
presupune prezența unor buline roșii, galbene sau verzi, în funcție de concentrația
de grăsimi saturate, de zaharuri sau de
sare în produsele respective. Astfel, la o
simplă privire a consumatorilor, aceștia să
știe ce fel de produs consumă.
Cine este Adrian Wiener?
Sunt medic primar de medicină generală, am fost director medical și managerul Spitalului Județean de Urgență din
Arad. Am o viață petrecută în spitale și
am considerat că sunt multe lucruri care
ar trebui făcute dincolo de nișa medicală.
Prin urmare, acum un an și jumătate am
intrat în politică și îmi doresc să folosesc
aici experiența pe care o am. Am până
acum 14 inițiative legislative și încercăm să
implementăm lucruri benefice care să ajute
populația din România.
Regretați acest pas?
Încă nu. Având în vedere cele despre
care am vorbit până acum, parcă mă motivează și mai mult să nu fac un pas înapoi.
Cum v-ați imaginat că va fi lumea
aceasta politică și cum ați găsit-o?
Inițial, poate că în idealismul meu consideram că sunt un cumul de oameni care
doresc binele națiunii și legiferează pentru
binele public. În realitate, există un grad
mare de iresponsabilitate, de dezinformare
și rea-voință, motiv pentru care cred că,
încetul cu încetul, ar trebui schimbată
clasa politică. 
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Serviciile de sănătate
mintală din România,
slab reglementate
de Roxana Maticiuc

Printre inițiativele legislative
la care lucrați în prezent,
se numără și cea legată
de sănătatea mintală a
populației. De ce este important acest
subiect pentru România?
Capitalul mental al Europei este în
pericol. Insecuritatea, șomajul, excluderea
socială, lipsa de încredere și de speranță
afectează mulți oameni din Europa,
punând presiune asupra resurselor lor
mentale și conducând la depresie, abuz de
substanțe, violență și, uneori, la sinucidere.
În plus, problemele de sănătate mintală
sunt asociate cu boli fizice și mortalitate
precoce. Dacă la nivel european lucrurile
sunt mai așezate, la noi trebuie să
recunoaștem că problematica sănătății
mintale trebuie să reprezinte o prioritate
pentru sănătatea publică.
Pactul European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare lansat de către Comisia
Europeană în 2008 recunoaște sănătatea
mintală ca drept fundamental al individului.
Au trecut 10 ani de la adoptarea acestui pact.
Este momentul să intervenim în reglementarea profesiei noastre, a celor care coordonăm acest domeniu. Lucrăm de aproape
un an alături de o echipă de specialiști la
elaborarea unei noi legi a sănătății mintale.
Noua viziune și abordare a sănătății mintale
în rândul cetățenilor noștri se impune
împreună cu actualizarea legislației în acest
domeniu, prin integrarea aspectelor legate
de sănătatea mintală în toate politicile,
psihiatrie socială și comunitară, asigurarea
personalului medical și non-medical, precum și protecția și tratamentul adecvate ale
persoanelor cu tulburări psihice, ce ar trebui
să beneficieze de aceleași drepturi precum
oricare cetățean al Uniunii Europene.
Care sunt măsurile concrete prin care
doriți să schimbați modul în care este re-
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glementat în România domeniul sănătății
mintale?
Ne dorim să identificăm noi măsuri
menite să asigure implementarea și promovarea unor acte normative care să creeze
cadrul unor mecanisme de control mai
eficient asupra abuzurilor și inechităților
din sistemul de îngrijire a pacientului.
De asemenea, ne dorim să asigurăm o
colaborare și o comunicare eficiente cu
celelalte instituții pentru ca politica socială,
fiscalitatea, educația, ocuparea forței de
muncă, justiția, sectoarele din afara domeniului sănătății să joace un rol major în
influențarea sănătății mintale.
Din punctul de vedere al reglementării
legislative, se analizează:
- necesitatea elaborării și promovării
Strategiei Naționale a Sănătății Mintale;
- oportunitatea creării Institutului
Național de Sănătate Mintală ca instituție
publică în subordinea Parlamentului și
modalitățile eficiente de organizare a centrelor de sănătate mintală;
- introducerea unor noi capitole: Sănătatea Mintală a copilului și a adolescenților,
Adicții;
- prevederile legislative din alte state
europene cu experiență în acest domeniu.
De asemenea, îmi doresc să reglementăm ceea ce consider, personal, a fi o gravă
problemă a sistemului medical din România:
consimțământul informat al bolnavilor cu
probleme de sănătate mintală, un subiect
demn de o amplă dezbatere și de o profundă
analiză, afectând anual mii de pacienți.
Care este, practic, problema care
apare din lipsa reglementării acestui
consimțământ?
România este în fruntea statelor europene privind multe dintre boli, printre care și
cele psihice, cu o incidență a bolilor mintale
de 1.403,75 de cazuri la 100.000 de locuitori

și aproximativ 300.000 de noi cazuri anual,
ceea ce ne poziționează pe locul al doilea în
Europa, după Estonia.
O mare parte dintre aceste persoane
ajung, mai devreme sau mai târziu, în unități
spitalicești, unde se regăsesc în situația de
a-și da acordul cu privire la procedurile de
internare, diagnostic și tratament, la participarea la învățământul medical clinic și la
cercetarea științifică, în virtutea drepturilor
pacienților din România, consacrate nu doar
în Constituție, ci și în Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și în Legea nr. 487/2002,
Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, cu modificările și completările ulterioare.
În accepțiunea Legii nr. 487/2002 a
sănătății mintale și a protecției persoanelor
cu tulburări psihice, prin consimțământ
se înțelege acordul persoanei cu tulburări
psihice, dacă aceasta nu are discernământul afectat, sau al reprezentantului legal ori
convențional, după caz, cu privire la procedurile de internare, diagnostic și tratament.
Acesta trebuie să fie liber de orice constrângere și precedat de o informare completă,
într-un limbaj accesibil, din care să rezulte
avantajele, dezavantajele și alternativele
procedurilor respective și să fie reconfirmat

Interviu cu dr. Emanuel
Gabriel Botnariu, membru
în Comisia pentru Sănătate
publică din Senatul României
în continuare ori de câte ori este nevoie sau
la inițiativa persoanei în cauză.
Pe de altă parte, Legea drepturilor
pacientului nr. 46/2003 consacră o serie
de drepturi ale pacienților, precum și de
obligații ale unităților spitalicești cu privire
la informarea și consimțământul acestora.

Există un protocol standard, un
formular unic valabil în toate spitalele
de profil din țară care să permită acordul
pentru toate procedurile medicale?
Pentru bolnavul cu probleme de sănătate mintală, precum și pentru medicul
curant, explicarea procedurilor medicale, precum și înțelegerea explicațiilor și
acordarea consimțământului informat se
pot dovedi problematice. Nu trebuie uitat
că și aparținătorii bolnavilor au, de multe
ori, aceleași probleme, iar timpul necesar completării formularelor, în funcție
de gravitatea bolii, face ca, în practică,
acordarea consimțământului să fie doar o
formalitate.
În prezent, spitalele au posibilitatea de
a-și adapta aceste formulare, neexistând
unul standard care să acopere toate procedurile medicale și actele medicale conexe,
pentru care este necesar consimțământul
pacienului sau al reprezentantului legal ori
convențional al acestuia. Acest fapt are ca
rezultat, în practică, existența a nu mai puțin
de 14 formulare distincte de consimțământ,
spre exemplu, la Spitalul Clinic de Psihiatrie
„Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Din nefericire, lipsa unui formular standard la nivel
național dă naștere unor situații în care
pacientul sau aparținătorul semnează două
sau chiar trei formulare de consimțământ
diferite, dar care au același obiect.
Cine este Gabriel Botnariu?
Botnariu Emanuel Gabriel este omul de
50 de ani pe care oricine îl poate vedea în
multiple ipostaze: soț, tată, prieten, medic,
politician, senator. André Malraux spunea
că „un om este suma actelor sale – a ceea ce
a făcut şi a ceea ce ar fi putut face”.
Ce urmează, din punctul de vedere al
programului politic?
Fiind senator PSD, partid aflat la putere,
trebuie să depun toate diligențele pentru ca
obiectivele din programul de guvernare să
fie îndeplinite. O stare bună de sănătate este
o prioritate pentru noi, indiferent de haina
politică purtată. Îmi doresc ca în domeniul
sănătăţii să avem o legislație clară și, mai
ales, predictibilă, în așa fel încât să îmbunătăţim sănătatea publică, să prevenim bolile
şi ameninţările la adresa sănătăţii (inclusiv
cele legate de stilul de viaţă). 
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I
nterviu cu prof. dr. Alexandru Rafila, consilier personal onorific al ministrului Sănătății și
membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

„Un ministru trebuie să aibă
o echipă foarte puternică”
de Roxana Maticiuc

Care sunt, în momentul de
față, cele mai importante
provocări din sistemul de
sănătate din România?
Cred că, în această perioadă, în
România, cele mai mari provocări sunt
reprezentate de:
• accesul la servicii de sănătate (în
special, în zonele rurale);
• accesul la medicamente (toată lumea
discută oarecum unilateral legat de acest
subiect: unii discută despre politica de preț,
alții, despre clawback, alții, despre valoarea
tehnologiilor medicale, dar toate lucrurile
acestea sunt intercorelate și este bine să le
înțelegem și să acționăm coordonat);
• faptul că nu o să putem să facem
pași înainte fără o creștere predictibilă și
sustenabilă a bugetului alocat medicamentelor, corelată cu creșterea economică a României, ceea ce nu s-a întâmplat
practic în ultimii zece ani, cu excepția
introducerii contractelor cost-volum.
Și ca să rezolvăm cel puțin prima parte
legată de accesul la servicii de sănătate în
zone defavorizate, ar trebui să dezvoltăm
centre de medicină comunitară care să fie
reprezentate de mai mult decât un asistent
comunitar, asistent social sau mediator.
Există modele de acest gen mai ales în
țările nordice, precum Norvegia, Finlanda,
și sunt foarte bine integrate, și răspund
nevoilor în comunitate.
Care ar trebui să fie prioritățile pentru
România în raport cu propriile probleme
și în raport cu ceea ce se întâmplă în alte
țări, având în vedere că ați fost ales de
curând în comitetul executiv al OMS?
Prioritatea Organizației, în acest
moment, se referă la accesul neîngrădit al
populației la serviciile de sănătate. Acest
lucru trebuie făcut ținând cont de două
elemente: să fie accesibile din punct de
vedere fizic și cei care beneficiază de aceste
servicii să nu fie afectați din punctul de
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vedere al statusului social și economic.
Ce vreau să spun este că procentul de
contribuție personală considerat a fi
de siguranță este de 15% din totalul
cheltuielilor pentru Sănătate. În țările în
care acesta depășește 30%, sunt probleme
serioase în ceea ce privește accesul la
servicii de sănătate. Cu cât omul trebuie să
plătească din buzunar mai mulți bani ca
să aibă acces la servicii de sănătate, cu atât
acest lucru îi limitează accesul. Cu toate
că România are cea mai mică alocare din
PIB pentru Sănătate, contribuția pe care o
plătesc cetățenii este în jur de 20%, ceea
ce este acceptabil și chiar a fost apreciat de
Organizația Mondială a Sănătății.
În afară de agenda OMS, o altă agendă
importantă pentru România este cea
legată de președinția Consiliului Uniunii
Europene. Care ar fi subiectele prioritare
de pe această listă?
Sunt două probleme de sănătate publică
importante. Una este legată de vaccinare
și există o recomandare a Parlamentului
European în ceea ce privește creșterea
interesului statelor membre pentru
această zonă (țări precum Franța, Italia
au hotărât ca vaccinarea să fie obligatorie,
din cauza problemelor de sănătate publică
generate de scăderea acoperirii vaccinale),
iar cel de-al doilea subiect se referă la
limitarea rezistenței antimicrobiene și
la supravegherea controlului infecțiilor
asociate asistenței medicale. Rezistența
la antibiotice este o problemă de sănătate
publică globală, având un impact foarte
mare nu doar asupra stării de sănătate
a populației, ci și din punct de vedere
economic. Dacă trendul actual continuă
la nivel global până în anul 2050, va
duce la scăderea produsului intern brut
global și va duce la compromiterea multor
progrese ale medicinii. Aici ne referim în
special la oncologie, la transplant și la alte
tipuri de intervenții medicale care pot fi

compromise de apariția unor infecții cu
bacterii rezistente.
Dacă un copil nevaccinat se
îmbolnăvește, cine ar trebui să suporte
costul pentru tratament?
Responsabilizarea părinților ar trebui
să însemne și asumarea consecințelor
nevaccinării, inclusiv din punct de
vedere financiar. Despre asta este vorba
în proiectul legii vaccinării, nu despre
sancțiuni legate de nevaccinarea în sine.
În ceea ce privește accesul la educație,
acesta va fi permis copiilor nevaccinați cu
o singură excepție, datorată evoluției unei
epidemii. În acest caz, copiii nevaccinați
nu vor avea acces la activitatea didactică
pe durata existenței cazurilor de boală în
unitatea de învățământ.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră
statutul de membru în Comitetul
Executiv al OMS?
Este important pentru România că este
reprezentată în organismul de conducere
al Organizației Mondiale a Sănătății, iar
acest lucru este îmbucurător. Timp de trei
ani, am reprezentat România în Comitetul
permanent al Biroului Regional al OMS
pentru Europa. Este vorba despre una
dintre cele șase regiuni ale Organizației,
cea mai mare dintre ele, care cuprinde 53
de state membre, inclusiv fostele state din
Uniunea Sovietică și Israelul. În Comitetul
executiv al OMS sunt reprezentate 34
din cele 194 de state ale organizației.
Este o provocare pentru mine deoarece
Comitetul Executiv dezbate și aprobă
principale politici și direcții din Sănătate
la nivel global care, până la urmă, trebuie
introduse în mod adaptat de fiecare stat
membru în legislația națională.
Dacă v-aș întreba cine este Alexandru
Rafila, ce mi-ați răspunde?
Sunt profesor de microbiologie la
Institutul Național de Boli Infecțioase
„Matei Balș”, conduc laboratorul de

specialitate în cadrul Institutului și
conduc disciplina Microbiologie 1 de la
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”. Ministrul Sănătății a
considerat că este util să mă includă
onorific în echipa proprie de consilieri.
Sunt un om deschis și în general îmi
place să sprijin, să ajut proiectele în care
cred, mai ales atunci când vine vorba de
probleme de sănătate publică.
Dacă ați fi ministru al Sănătății, ce
ați schimba, din punctul de vedere al
politicilor de sănătate?
Nu poți fi ministru al Sănătății care
să poată îmbunătăți sistemul decât
dacă ai o echipă de profesioniști cu care
să lucrezi. Ideea aceasta de a fi ca un
ministru care poate singur să schimbe
sistemul nu este sănătoasă. Un ministru
trebuie să aibă o echipă foarte puternică,
formată din oameni competenți în
domenii precum sănătate publică,
asistență medicală, programe, proiecte
cu finanțare internațională, politica
medicamentului și, nu în ultimul rând,
politica de resurse umane.
Cred că politica de resurse umane
în domeniul sănătății este o prioritate
extrem de importantă pentru că de acolo
putem să construim sustenabilitatea
sistemului. Această sustenabilitate are
nevoie de două lucruri: oameni calificați
care să acorde servicii medicale și un
sistem de finanțare corespunzător. Și aici,
aș avea o mică intervenție. Bugetul alocat
Sănătății încă este mic, cel mai mic din
UE în termeni procentuali și absoluți,
și cred că ar trebui să ne gândim serios,
indiferent de partidul din care provenim,
că este nevoie de o creștere a sumelor
alocate acestui sistem de bază în oricare
țară. Cheltuirea transparentă și eficientă a
banilor din Sănătate este obligatorie, dar
nu este suficientă, și alocarea bazată pe un
echilibru între nevoi, priorități și resurse
trebuie să constituie conceptul de bază.
Ca profesionist, cum vedeți
aceste schimbări frecvente în rândul
miniștrilor? 
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Interviu cu dr. Călin Gălășeanu,
președinte al Asociației Române a Producătorilor
Internaționali de Medicamente

„The
Big Bad
Wolf”?
ESTE

FARMA

de Roxana Maticiuc

Care sunt obiectivele pe
care le-ați propus ARPIM,
în calitate de președinte
de curând reales?
Sunt la al treilea mandat
ca președinte. Constat, din
această poziție, că problemele sistemului de sănătate sunt aceleași, de
mulți ani. Acum, ca și în 2014, când am avut primul
mandat, solicităm mai multă predictibilitate și o
mai mare atenție îndreptată către nevoile terapeutice ale pacienților. Sunt progrese pe anumite paliere,
mici pași înspre reformarea sistemului, dar fondul
rămâne același, încărcat de reglementări care îngreunează interacțiunea producătorilor, a pacienților, a
medicilor cu sistemul de sănătate.
Astfel că noi rămânem fideli obiectivului
major de a contribui la facilitarea accesului
pacienților români la standardul european de
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tratament și lucrăm îndeaproape cu autoritățile
pentru a reduce din decalajul major dintre
sistemul de sănătate românesc și cel din țările
Europene.
Care sunt așteptările și top 3 priorități pe care
le propuneți reprezentanților autorităților din
România?
Așteptarea noastră este ca eforturile autorităților
care s-au dovedit atât de benefice pacienților să
continue, eventual într-un ritm mai alert. Un
exemplu în acest sens este deschiderea listei de
medicamente compensate, o veste bună, un demers
salvator de vieți pentru mulți dintre pacienții noștri.
O altă așteptare este ca autoritățile să fie în continuare deschise dialogului cu noi, cu pacienții, cu
reprezentanții comunității medicale. În caz contrar,
reformarea sistemului va rămâne doar un deziderat.
Pornind de la obiectivul nostru, prioritatea
pentru noi este implementarea unui mecanism de
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actualizare rapidă și continuă a listei de medicamente compensate. Doar așa pacienții
pot avea acces în număr mare la inovație.
Celelalte priorități vizează metodologia
de calcul al prețurilor la medicamente și
ajustarea mecanismului de calcul al taxei
clawback. Fiecare dintre aceste reglementări are un impact direct asupra felului în
care pacienții se pot trata în România.
Sunt oncologia și hepatitele domenii
prioritare?
ARPIM reunește 29 de companii
producătoare de medicamente originale,
fiecare dintre ele cu un portofoliu vast de
produse, adresat unui număr foarte mare
de arii terapeutice. Nu putem vorbi de o
arie terapeutică prioritară.
Pacienții au dreptul la sănătate, indiferent de afecțiunea de care suferă. De aceea,
ne propunem și propunem autorităților să
acordăm aceeași atenție tuturor pacienților
și împreună să ajustăm toate reglementările necesare, astfel încât aceștia să aibă
acces la medicamentele de care au nevoie,
fără a mai fi obligați să treacă granița pentru a și le procura.
Este farma „The Big Bad Wolf” sau
cât de importante sunt companiile
farmaceutice pentru sistemele de
sănătate?
Este normal ca industria farmaceutică
să fie supusă unui grad de atenție mult mai
mare decât alte industrii având în vedere
impactul direct asupra vieții oamenilor.
Însă nu companiile farmaceutice sunt
importante pentru sistemul de sănătate,
ci medicamentele pe care le producem
pentru pacienții care interacționează cu
sistemele de sănătate.
Un pacient diagnosticat cu HIV astăzi
are o speranță de viață similară cu cea a
unui om sănătos datorită tratamentelor
existente. Un pacient diagnosticat cu
Hepatita C astăzi se poate vindeca. Iar
exemplele pot continua la nesfârșit.
Rolul industriei farmaceutice, mai ales
a celei producătoare de medicamente originale, este de a le oferi pacienților șansă,
speranță. Rolul sistemelor de sănătate
este de a le oferi pacienților acces la aceste
instrumente. Cele două entități ar trebui să
funcționeze într-un ecosistem bine pus la
punct în interesul pacienților.
Este industria farma victima
propriului succes?
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În industria farmaceutică măsurăm
succesul în vieți salvate sau ani de viață
de calitate oferiți pacienților. Suntem o
industrie care investește în cercetare și
dezvoltare mai mult decât industria de
IT. Suntem suficient de curajoși încât
să angajăm un număr mare de resurse,
umane și financiare, pentru a descoperi
un tratament eficient și sigur. Nu ne este
frică să eșuăm și să reluăm procesul până

„SUNTEM SUFICIENT
DE CURAJOȘI ÎNCÂT
SĂ ANGAJĂM UN
NUMĂR MARE DE
RESURSE, UMANE ȘI
FINANCIARE, PENTRU
A DESCOPERI UN
TRATAMENT EFICIENT
ȘI SIGUR. NU NE ESTE
FRICĂ SĂ EȘUĂM ȘI SĂ
RELUĂM PROCESUL
PÂNĂ CÂND AJUNGEM
LA ACEL TRATAMENT
CARE OFERĂ ȘANSE
DE SUPRAVIEȚUIRE“.
când ajungem la acel tratament care oferă
șanse de supraviețuire.
Mai departe, pentru că știm care este
impactul nostru asupra pacienților, am
introdus coduri de etică și de transparență
care ne reglementează activitatea cu
foarte mare strictețe astfel încât să
funcționăm într-un climat de încredere.
Pentru cine sunt importante Codurile
de Etică ale companiilor farma și de ce?
Codurile de Etică ale ARPIM și ale
membrilor lor sunt esențiale pentru
o bună interacțiune între companiile
farmaceutice și societățile medicale sau
asociațiile de pacienți. Rolul Codurilor de
Etică și al tuturor demersurilor de a face
transparente interacțiunile dintre industria farmaceutică și societățile medicale

sau asociațiile de pacienți este de a oferi
legitimitate și de a construi un mediu
propice în care aceste părți să poată lucra
împreună în beneficiul pacientului.
A fost afirmată ideea că dacă vor
fi compensate mai multe tratamente
inovatoare va crește taxa clawback, iar
industria farmaceutică va reacționa
negativ. Ce soluție propuneți în
condițiile unui buget de stat limitat, dar
ale unei nevoi reale a pacienților români
de a fi tratați cu medicamente eficiente,
la momentul propice?
ARPIM colaborează cu autoritățile
tocmai pentru a facilita accesul pacienților
la medicamente inovatoare prin introducerea acestora la compensare. Mai mult,
înțelegem nevoia sistemului de sănătate
de a aplica taxa clawback, însă ne dorim
ca aceasta să aibă la bază un mecanism de
calcul predictibil și transparent.
Așa că o soluție ar fi modificarea
mecanismului de clawback, coroborată cu
creșterea bugetului alocat medicamentelor,
care este la nivelul stabilit în anul 2012.
O potențială soluție de finanțare pentru
creșterea bugetului alocat medicamentelor este redirecționarea către sistemul de
sănătate a taxei pe viciu, o măsură care este
în discuții în acest moment și la nivelul
autorităților.
Cum arată o relație normală între
companiile farmaceutice, profesioniștii
din sănătate și asociațiile de pacienți?
Este o relație care are drept obiectiv
binele pacientului. Companiile farmaceutice informează medicii cu privire la
beneficiile și efectele adverse ale unui
medicament, iar experiența și expertiza
medicilor sunt utile companiilor farmaceutice în procesul de cercetare și dezvoltare. Apoi, industria farmaceutică colaborează cu asociațiile de pacienți și le susțin
în demersurile lor de a crește nivelul de
informare și educare cu privire la diferite
afecțiuni. Sunt interacțiuni firești care
stau la baza sistemelor de sănătate din
lumea întreagă. 
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puțină durere, mai puțină oboseală,
îmbunătățirea activităților zilnice,
sociale, inclusiv la locul de muncă. Și
totuși, obiectivul remisiei rămâne la nivel
aspirațional pentru mulți pacienți! Astfel,
locul terapiei cu OLUMIANT [baricitinib]
este situat pe același palier cu agenții
biologici”, a declarat prof. dr. Ruxandra
Ionescu, președinte al Societății Române
de Reumatologie și secretar general al
Ligii Europene contra Reumatismului.

Medicamente orale
de ultimă generație
în artrita reumatoidă
ARTRITA REUMATOIDĂ ESTE O BOALĂ CRONICĂ AUTOIMUNĂ SISTEMICĂ,
CARACTERIZATĂ PRIN INFLAMAȚIA ȘI DISTRUGEREA PROGRESIVĂ
A ARTICULAȚIILOR. ACEASTĂ CONDIȚIE PATOLOGICĂ DETERMINĂ O
POVARĂ ECONOMICĂ SEMNIFICATIVĂ PENTRU PACIENȚI, PENTRU
FAMILIILE LOR ȘI PENTRU SISTEMELE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, FIIND
NEVOIE ÎN PERMANENȚĂ DE NOI OPȚIUNI TERAPEUTICE CARE SĂ
ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ SPERANȚA DE VIAȚĂ ȘI CALITATEA VIEȚII
PERSOANELOR AFECTATE. de Valentina Grigore
Eli Lilly a anunțat lansarea pe piața românească a
OLUMIANT [baricitinib] –
primul reprezentant aprobat
și compensat în România al noii clase de
tip „DMARD sintetice țintite”. OLUMIANT se poate obține numai pe bază de
prescripție medicală, iar tratamentul
trebuie inițiat de un medic specialist
reumatolog. Doza obișnuită pentru majoritatea pacienților este de 1 comprimat
de 4 mg, o dată pe zi, în monoterapie sau
în asociere cu MTX.
„OLUMIANT este un medicament cu
administrare orală, în doză unică pe zi,
utilizat pentru tratarea artritei reumatoide, o boală care cauzează inflamarea
articulațiilor. OLUMIANT se utilizează
la pacienții cu artrită moderată severă,
când tratamentul standard tip DMARD
(ca metotrexat-MTX sau alte produse
injectabile) nu a dat rezultate satisfăcătoare. OLUMIANT conține ca substanță

activă [baricitinib], o
nouă clasă terapeutică”,
a explicat dr. Attila Fejer,
director general Eli Lilly
România.
Substanța activă este
un imuno-supresor, adică un
medicament care reduce activitatea sistemului imunitar. Acesta acționează prin
blocarea activității enzimelor cunoscute
sub denumirea de „Kinaze Janus”, ceea ce
reduce inflamația. Prin blocarea acestor
enzime, baricitinib reduce inflamația și
alte simptome ale bolii.
„Aplicarea precoce a unei terapii
potrivite și un management intensiv al
bolii pot preveni instalarea deficitului
funcțional ireversibil. Pentru aceasta,
un prim obiectiv îl constituie remisia
(sau scăderea activității bolii), reprezentată prin: obținerea unui maxim
de îmbunătățire funcțională, oprirea
leziunilor articulare radiologice, mai

Rezultatele studiilor clinice
Aprobarea primită de OLUMIANT de la
autorități s-a bazat pe rezultatele provenite dintr-un program amplu de studii
clinice, care a inclus patru studii de fază
III ce au evaluat eficacitatea și siguranța la
peste 3.000 de adulți cu artrită reumatoidă și a implicat 7.000 de ani-pacient
de expunere la medicament (PAE). După
primirea aprobării de la agențiile de
reglementare în 2017, OLUMIANT a fost
utilizat la mai mult de 12.000 de pacienți.
„OLUMIANT [baricitinib] a demonstrat eficiență evidențiată prin măsuri
de eficacitate relevante clinic: inhibarea
distrugerii structurale articulare, evoluția
favorabilă a scorurilor testelor specifice și remisie; superioritate
față de anumite tratamente
standard în asociere cu
metotrexat; îmbunătățire
a funcției fizice; reducerea
simptomelor de redoare matinală, oboseală și
durere”, a declarat conf. dr.
Cătălin Codreanu, președinte
ales al Societății Române de Reumatologie.
În prezent, există un număr de aproximativ 3.500 de pacienți cu expunere
de până la cinci ani la tratamentul cu
OLUMIANT.
Aprobarea EMA
În 2016, Comitetul pentru medicamente
de uz uman (CHMP) al Agenției Europene
a Medicamentului (EMA) a hotărât că
raportul beneficii/riscuri al produsului
este favorabil și a recomandat aprobarea
utilizării sale în întreaga Uniune Europeană. În prezent, această opțiune terapeutică este disponibilă în peste 40 de țări din
întreaga lume. 
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I
nterviu cu Lucian Tiriteu, vicepreședintele Agenției Naționale
a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Proiect ANMDM:
200 de angajări
De Roxana Maticiuc

Cine este Lucian Tiriteu?
Sunt o persoană dinamică,
perseverentă, calități care au
fost definitorii în momentul
în care am decis să abordez domeniul medical (medicamente/dispozitive medicale).
Acest lucru l-am considerat o provocare
deoarece pregătirea mea profesională,
cea de inginer IT, nu îmi garanta o carieră
în acest domeniu. Începând cu anul
2000, până la finele anului 2016, am fost
implicat în cadrul unor multinaționale în
diferite proiecte și activități care mi-au
facilitat acumularea experienței necesare
pentru a-mi forma o viziune corectă, reală
asupra acestui domeniu. Printre aceste
activități se numără cele de comercializare/distribuție a medicamentelor la nivel
de farmacii, spitale, promovarea științifică
a acestora către profesioniștii din domeniul sănătății, managementul echipelor de
reprezentanți medicali/farmaceutici care
desfășurau această activitate.
Care au fost prioritățile dumneavoastră în momentul în care ați preluat conducerea Departamentului de
Dispozitive Medicale și cât ați reușit
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să realizați până acum din ceea ce v-ați
propus?
O prioritate a fost îmbunătățirea managementului și a modului de comunicare.
Astfel, am reușit să reduc semnificativ
perioada de finalizare a dosarelor aflate
în lucru, de la peste 12 luni, la 3 luni, în
prezent. Această realizare a fost posibilă
datorită modului matur cu care au abordat
această provocare profesioniștii din cadrul
Dispozitivelor Medicale, oameni valoroși
care și-au dedicat întreaga carieră pentru a
face performanță în cadrul Agenției.
O altă prioritate a fost realizarea prevederilor punctului 21 din Programul de
Guvernare, conform Hotărârii Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea
încrederii Guvernului, și anume:
- elaborarea Catalogului Național al
Dispozitivelor Medicale și al Materialelor
Sanitare (nu există acum), inclusiv cele de
ultimă generație, pe specialități/afecțiuni,
și a prețurilor maximale, pe site-ul Agenției
Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, după modelul statelor
dezvoltate din Uniunea Europeană. În
acest sens, au fost transmise la Ministerul

Sănătății următoarele propuneri pentru
realizarea acestui punct din program:
1. trimestrul II 2018, publicarea pe
site-ul ANMDM a Catalogului național al
dispozitivelor medicale și al materialelor
sanitare;
2. semestrul II 2018, publicarea pe
site-ul CNAS a Catalogului prețurilor
maximale, după modelul statelor
dezvoltate din Uniunea Europeană.
Președintele ANMDM ne-a declarat
într-un interviu recent că Agenția are
o mare lipsă de angajați pe partea de
medicamente. Care este situația în cazul
dispozitivelor medicale?
La începutul anului 2017, am preluat activitatea desfășurată în Șoseaua N.
Titulescu cu un număr de 44 de specialiști
în domeniul dispozitivelor medicale. În
prezent, își desfășoară activitatea 41 de
specialiști în domeniu, din care 5 persoane au ieșit la pensie și sunt angajate
prin detașare, pe perioadă determinată.
Anul acesta, încă o persoană se pensionează. Media de vârstă a personalului de
specialitate în domeniul dispozitivelor
medicale este destul de ridicată (45 de ani).

Împreună cu această echipă cu experiență,
desfășurăm următoarele activități :
- reglementarea domeniului dispozitivelor medicale;
- supravegherea pieţei de dispozitive
medicale (4 angajați pentru toată țara);
- avizarea unităţilor cu activităţi de
comercializare, distribuţie şi prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale
(în perioada 2014-2017, am emis 1.940 de
avize noi și 3.255 de anexe la avize. Rezultă
o medie de 108 avize/anexe/lună emise),
activitate desfășurată cu 9 angajați;
- înregistrarea dispozitivelor medicale
introduse pe piaţă sau puse în funcţiune
în România (din 2017, au fost înregistrate
5.645 de dispozitive medicale la introducerea pe piață și 9.224 de dispozitive medicale notificate după punerea în funcțiune),
activitate desfășurată cu 5 angajați;
- inspecţia şi controlul dispozitivelor
medicale aflate în utilizare, activitate
desfășurată cu 18 angajați (sunt verificate/
testate 149 de dispozitive medicale/
săptămână).
Media cererilor nou-intrate în
instituție/săptămână este de 121. Revine

o medie de 3,5 lucrări/săptămână/angajat (nu toți angajații sunt executanți/
inspectori/de specialitate). O lucrare poate
conține câteva zeci de dispozitive medicale de verificat/notificat/înregistrat sau
zeci de puncte de lucru de avizat.
După cum reiese din datele de mai
sus, ne confruntăm cu o lipsă acută de
personal. Pentru a nu întârzia procesarea
cererilor, am căutat în permanență soluții
pentru operativitate, având în vedere însă,
în același timp, să nu fie afectată calitatea
activităților desfășurate. Am simplificat
procedurile interne de lucru, am creat o
infrastructură internă accesibilă tuturor, lucrăm la revizuirea unor acte reglementate.
Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vă confruntați în relația cu
ceilalți parteneri din piață?
Problema principală cu care ne confruntăm în relația cu firmele solicitante
este necunoașterea legislației. De aici,
decurg o serie de aspecte pentru care
este necesar să purtăm corespondență, să
elaborăm puncte de vedere sau chiar să ne
justificăm în fața autorităților, atunci când
suntem acționați în instanță.

- Sectorul dispozitivelor medicale este
estimat la un volum de peste 500.000 de
repere, acoperind o gamă foarte largă de
produse, de la bandaje adezive la lentile
de contact, aparate cu raze X, stimulatoare cardiace sau teste sangvine. Trebuie să venim cu argumente referitoare
la încadrarea în definiția dispozitivului
medical chiar și atunci când este evident,
prin scopul declarat al produsului, că
acesta intră sub incidența definiției dispozitivului medical.
- Probleme apar periodic cu produse
aflate la granița cu alte reglementări
(cosmetice, biocide, produse de relaxare), în sensul că documentele de însoțire
a produselor nu reflectă modul în care
sunt prezentate aceste produse.
Departamentul pe care îl conduceți
ar putea fi independent din punct de
vedere financiar?
Până în anul 2010, când a avut loc
comasarea cu ANM, OTDM (actualul
ANMDM-DM) era instituție publică în
coordonarea Ministerului Sănătății, care
se finanța integral din venituri proprii.
Așadar, este posibil ca ANMDM-DM să
fie independent din punct de vedere
financiar.
Ce planuri aveți pentru viitorul
apropiat și pentru cel îndepărtat?
Pentru viitorul apropiat, cu țintă în
viitorul îndepărtat, am făcut demersurile
necesare pentru angajarea de personal
tânăr pe care să-l formăm și de al cărui
aport să beneficieze Agenția, cât mai
mult timp. În acest mod, vom putea oferi
continuitate și performa în activitățile
desfășurate în cadrul Agenției Naționale
a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale.
Mai mult, am inițiat demersurile
împreună cu președintele Agenției, dr.
Alexandru Velicu, pentru un nou act normativ legat de autofinanțarea ANMDM,
precum și de creșterea numărului de
specialiști, de la 315, în prezent, la 500,
pentru a ajunge în media europeană a
agențiilor de profil.
În ce ați investi cu prioritate dacă ați
putea deține managementul banilor,
nu doar pe cel al resurselor? 
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I
nterviu cu dr. Tiberius Brădățan,
subsecretar de stat în Ministerul Sănătății

Propun să
ne întoarcem
la sănătatea
prin
educație
de Roxana Maticiuc

Cine este Tiberius Brădățan?
Tiberius Brădățan este medic primar
medicină de urgență, absolvent al
Facultății de Medicină a UMF Iași
promoția 1996 și angajat al Spitalului de Urgență „Sf.
Ioan cel Nou” din Suceava. Am avut și o perioadă
scurtă, de un an, în care am lucrat ca medic de
familie. Am prins exact implementarea reformei
din sănătate la momentul apariției înscrierilor pe
lista medicului de familie. Practic, acolo am venit
în contact cu diferite patologii, motiv pentru
care mi-a fost ușor să optez pentru medicina de
urgență. Într-un fel, medicina de urgență este
o regină a specialităților medicale, întrucât
în mediul ultratehnologizat din camera de
resuscitare ai la îndemână aparatura cu ajutorul
căreia poți cu adevărat să faci minuni.
După acel an, am intrat în rezidențiat la
medicină de urgență și din 2002 am lucrat ca
medic de urgență, angajat la Spitalul Județean
din Suceava. Am fost și purtător de cuvânt al
spitalului, timp de aproape opt ani, am avut
și un mandat de trei ani în funcția de director
medical al spitalului.
De nouă luni, sunteți în Ministerul
Sănătății, în funcția de subsecretar de stat.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră această
schimbare?
Să fiu demnitar este o provocare și o onoare
pentru mine.
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Care sunt atribuțiile dumneavoastră
în minister?
Noi suntem o echipă și funcționăm
după principiul „toți pentru unul, unul
pentru toți”, deci acolo unde este nevoie,
acolo lucrăm și trebuie să răspundem
oricărei provocări, dar evident că fiecare
dintre noi are și un domeniu de activitate
bine definit prin ordin de ministru. În
momentul de față, mă ocup de relația
cu patronatele și sindicatele, respectiv
dialogul social. În perioada care a trecut,
au fost probleme legate de aplicarea
legii salarizării, însoțite de proteste ale
angajaților din sistemul sanitar, ceea ce
a determinat inițierea unor negocieri
între Ministerul Sănătății, Ministerul
de Finanțe, Ministerul Muncii, pe de
o parte, și organizațiiile sindicale, pe
de altă parte. Au fost zeci de astfel de
întâlniri, toate având ca scop eliminarea
deficiențelor semnalate în aplicarea
legii și instaurarea unei atmosfere calme
de lucru în sistem, pentru beneficiul
pacienților.
Care sunt câteva dintre provocările
pe care le-ați identificat, venind în
Ministerul Sănătății, în afară de legea
salarizării?
Îmi doresc foarte, foarte mult să găsim
o soluție de creștere a accesibilității
pacientului la serviciile medicale.
Pentru a asigura un acces mai bun, cu
precădere în orașele mici și în mediul
rural, aici trebuie să funcționeze
eficient centre de permanență, care să
rezolve cazurile ce țin de competența
medicilor de familie din aceste centre
sau să direcționeze pacienții către
medicii specialiști din ambulatorii.
Altfel, pacienții vor continua să vină
în urgență pentru orice problemă de
sănătate, acolo unde sistemul nu le
refuză accesul, unde se întocmește fișa
de urgență și se efectuează consultul
medical. Acest lucru face ca aglomerarea
din sistemul de urgență să fie foarte
mare. O altă soluție pe care eu o propun
pentru descongestionarea activității din
unitățile de primire a urgențelor este să
ne întoarcem la sănătatea prin educație.
De la cei 7 ani de acasă și mai apoi din
școală, trebuie să învățăm copiii, să
învățăm tinerii cum să fie sănătoși. Aici
intervine rolul educației. Am fi surprinși
cât de multe pot să înțeleagă copiii la
vârsta la care noi considerăm că ei doar
se joacă.

Alte provocări ar fi: scăderea
numărului infecțiilor nosocomiale prin
creșterea standardelor igienico-sanitare
din unitățile spitalicești, elaborarea
codului de legi ale sănătății, în care
vor intra și legea vaccinării, și legea
profesiilor din sistemul de sănătate,
implementarea HTA (Health Technology
Assessment) pentru a asigura accesul
pacienților români la cele mai noi
tehnologii medicale și tratamente
inovative, precum și dezvoltarea
și eficientizarea continuă în cazul
sistemului de urgență.

Guvernare 2016-2020. În acest context,
cel mai mare dușman al nostru este
timpul. Să nu uităm că, din momentul în
care începem să implementăm politicile
noastre de sănătate și până când se vor
vedea primele rezultate, trebuie să treacă
un interval de unu-doi ani.
Ce sistem de sănătate am putea lua
drept model pentru România?
Un model care mie mi-a fost foarte
drag este modelul turcesc. În Turcia
a fost o înțelegere, un pact politic pe
sistemul de sănătate, prin care unei
persoane i-a fost încredințat mandatul

„PENTRU DESCONGESTIONAREA
ACTIVITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE PRIMIRE
A URGENȚELOR, PROPUN SĂ NE ÎNTOARCEM
LA SĂNĂTATEA PRIN EDUCAȚIE.“
Cum vedeți, ca profesionist în
domeniul Sănătății, schimbările dese
de miniștri și de echipe ministeriale?
Este un moment în care zic eu că
trebuie să rupem blestemul acesta
al sistemului sanitar românesc
care schimbă mult prea des echipa
ministerială. Și am să spun și de ce.
Vorbeam ceva mai devreme despre
strategie, despre pachete de legi și despre
acțiuni administrative ale ministerului.
Toate acestea necesită pregătire, înainte
de a fi puse în practică. Este imposibil
ca în cinci-șase-șapte luni, având în
vedere nivelul de muncă și nivelul de
concentrare de care este nevoie, să poți
să vezi rezultate. Fizic nu este posibil.
De multe ori, un an durează până
când se formează o echipă, până
când se sudează, timp în care nu se
face performanță, după care încep să
se creioneze politicile de sănătate.
Trebuie să ai răbdare, înțelegere și
trebuie urmărit modul în care se
formează echipa. Pentru a construi
ceva durabil, e nevoie de o fundație
solidă. Punerea în aplicare a strategiei
Ministerului Sănătății presupune o
colaborare strânsă cu alte ministere,
precum Ministerul Educației Naționale,
Ministerul de Finanțe, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Ministerul Muncii
și Protecției Sociale, Ministerul Justiției,
în vederea integrării în Programul de

de ministru timp de două legislaturi, cu
niște termene foarte clare. Politicul și-a
asumat că două mandate nu schimbă
omul respectiv. În primul mandat,
ministrul și-a format echipa, și-a făcut
analizele, a solicitat prezența unor
experți internaționali și a făcut un plan.
În al doilea mandat, s-au așezat lucrurile.
O primă măsură luată în Turcia a
fost creșterea salarială, măsură care
a fost luată și de guvernul nostru. În
România, la fel cum era și în Turcia pe
vremea aceea, nivelul de salarizare din
sistemul sanitar era sub media salarizării
din sectorul public; medicii erau un fel
de sclavi, având în vedere și nivelul de
muncă și de responsabilitate pe care îl
au. În acest moment, avem salarii de
peste 1.500 -2.000 de euro, în timp ce
minimul pe economie este de 400 de
euro. De acum, vom începe să cerem
și criterii de performanță în acord cu
salariile.
Care sunt neajunsurile pe care
le-ați trăit având toate acele roluri și
funcții în cadrul Spitalului Județean
din Suceava și pe care poate că acum ați
vrea să luptați să le schimbați? 
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E TIMPUL SĂ ABORDĂM SUBIECTUL
INEGALITĂȚILOR ÎN UE în ceea
ce privește diagnosticul și îngrijirea
pacientelor cu cancer mamar
24 www.politicidesanatate.ro

ÎN ÎNTREAGA UNIUNE EUROPEANĂ (UE), AM ASISTAT LA REZULTATE
POZITIVE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRILOR MEDICALE ACORDATE
PACIENTELOR CU CANCER MAMAR, TOT MAI MULTE FEMEI FIIND
DIAGNOSTICATE ȘI TRATATE MAI DEVREME, CEEA CE DUCE LA RATE MAI
MARI DE SUPRAVIEȚUIRE. CU TOATE ACESTEA, DEȘI UE, ÎN ANSAMBLU,
FACE PROGRESE LA ACEST CAPITOL, ACESTEA NU SUNT CONSECVENTE
PE ÎNTREG TERITORIUL UNIUNII. DE FAPT, EXISTĂ ÎN CONTINUARE
DISCREPANȚE MAJORE DE LA UN STAT UE LA ALTUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
DEPISTAREA ȘI ÎNGRIJIREA CANCERULUI MAMAR, CEEA CE FACE CA
UNELE ȚĂRI SĂ ÎNREGISTREZE RATE DE SUPRAVIEȚUIRE MULT MAI
SCĂZUTE, COMPARATIV CU ALTELE. de dr. Cristian Silviu Bușoi, MPE (Grupul PPE)
România este un astfel
de exemplu. Potrivit unui
studiu realizat de Coaliția
pentru Sănătatea Femeii,
rata medie de supraviețuire a pacientelor
cu cancer la sân este cu aproximativ 10%
mai scăzută în România față de media
UE. Studiul evidențiază trei motive
posibile pentru aceste discrepanțe: lipsa
unui program național de screening,
educația deficitară cu privire la sănătatea
femeii și resursele financiare limitate
pentru îngrijirea cancerului mamar.
Coaliția pentru Sănătatea Femeii a
continuat cercetarea cu un alt studiu,
mai aprofundat, care a demonstrat că,
în România, o femeie moare la fiecare
trei ore ca urmare a cancerului la sân.
În România, mortalitatea cauzată de
cancerul la sân a crescut cu 28% la
femeile peste 65 de ani. În același timp, la
nivelul UE, rata mortalității a scăzut cu
14%, la aceeași grupă de vârstă.
În România, nu există în prezent
un program național de screening
pentru cancerul la sân. În momentul
de față, există numai câteva spitale,
organizații de pacienți sau organizații
non-profit care au lansat campanii
de screening locale. Probabil, nu este
deloc surprinzător faptul că România
ocupă penultimul loc în Europa în ceea
ce privește procentul femeilor care
și-au făcut o mamografie, de-a lungul
vieții. România se clasează după Grecia
și Slovacia, celelalte două țări care încă
nu beneficiază de un program național
de screening.
Un alt motiv care contribuie la rata
mai mică de supraviețuire din România
1
2

este lipsa unei educații formale de
sănătate în școli și la nivelul publicului
larg. Deși femeile cu studii superioare
sunt mai bine informate în legătură cu
problemele de sănătate, comparativ cu
cele fără studii superioare, multe dintre
femeile cu studii superioare continuă
să nu își facă teste periodice. Fără
îndoială, costul testelor de screening
reprezintă o cauză pentru această
situație, date fiind limitările serviciilor
medicale gratuite, iar pentru femeile
din România nu sunt întotdeauna
disponibile screening-uri gratuite.
Aceste provocări impun o atenție
imediată din partea factorilor de decizie
din România și Europa, ele trebuind să
fie abordate în beneficiul pacientelor cu

Din dorința de a sensibiliza
opinia publică cu privire la problema
cancerului la sân și la inegalitățile
existente la nivel european, m-am
alăturat recent colegilor mei din
Parlamentul European, Dna Lieve
Wierinck (ALDE) și Dna Elena Gentile
(S & D), într-o campanie desfășurată la
nivel european privind transformarea
managementului cancerului la sân.
Ca parte a acestei inițiative, a fost
lansat în luna martie un „Apel pentru
schimbare privind transformarea
împreună a cancerului de sân”,
susținut de o serie de organizații
de pacienți, de societăți medicale
și de companii dedicate profund
îmbunătățirii vieții persoanelor care
suferă de această boală.
Apelul pentru schimbare solicită
instituțiilor UE, autorităților din statele
membre UE și părților interesate din
domeniul medical să investească mai
mult în prevenirea, tratamentul și
îngrijirea cancerului la sân. El prezintă
nouă recomandări de politică care pot
face o diferență majoră în ceea ce privește
îngrijirea cancerului mamar în Europa.
Sper că această inițiativă importantă, completată de activitatea societății
civile, va putea sprijini efortul de
combatere a incompatibilităților și

GUVERNUL ROMÂNIEI S-A ANGAJAT
SĂ DEZVOLTE PROGRAMUL NAȚIONAL DE
SCREENING PENTRU CANCER LA SÂN, CARE VA FI
IMPLEMENTAT TREPTAT, ÎNCEPÂND CU 2018.“
cancer mamar și al societății, în general.
De curând, Guvernul României s-a
angajat să dezvolte Programul național
de screening pentru cancer la sân, care
va fi implementat treptat, începând
cu anul 2018, dintr-o inițiativă-pilot
finanțată printr-o subvenție UE în
valoare de 21 de milioane de euro.
Aceasta este o primă dovadă palpabilă a
modului în care autoritățile naționale și
cele europene pot conlucra în beneficiul
sănătății publice.

discrepanțelor din întreaga Europă în
ceea ce privește furnizarea de servicii
de îngrijire în cancerul mamar și intensificarea screening-ului în țări precum
România, care au rate de supraviețuire
situate sub media europeană. UE va
reuși în lupta împotriva cancerului de
sân numai în cazul în care toate țările
membre vor cunoaște o îmbunătățire
consecventă și continuă a ratei de
supraviețuire și a calității vieții pacientelor cu cancer mamar. 

„Afecțiunile oncologice feminine în România”, Studiu derulat de ISRA Center pentru Coaliția pentru Sănătatea Femeii ( http://www.coalitiapentrusanatateafemeii.ro/) România, București, 2016
„Povara cancerului la sân în România. Beneficiile investiției într-un program de screening pentru cancerul de sân”, Studiu derulat de Deloitte pentru Coaliția pentru Sănătatea Femeii, România,
București, 2017 https://www.agerpres.ro/social/2017/11/03/coalitia-pentru-sanatatea-femeii-a-lansat-primul-studiu-socio-economic-privind-impactul-cancerului-de-san-in-romania-14-43-16
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sonalizate. Însă nu mai puțin importantă
este și prevenția, un domeniu «de suflet»
al JJ. Pe măsură ce bolile epidemiologice
se înmulțesc, pe măsură ce ne confruntăm cu populație din ce în ce mai bătrână,
va trebui să creăm strategii de prevenție a
bolilor”, a atras atenția Gemmell.

Impact'18
viitorul digital al CEE
TEHNOLOGIA ȘI INOVAȚIA SUNT
NECESARE ÎN TOATE ASPECTELE
VIEȚII: ECONOMIC, ENERGETIC,
SĂNĂTATE, RUTIER – ACEST LUCRU
ESTE DEJA DEMONSTRAT. ÎNSĂ UNA
DINTRE PREOCUPĂRILE PRINCIPALE,
ÎN ACEST MOMENT, ESTE DACĂ
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ VA
AJUNGE SĂ ÎNLOCUIASCĂ RESURSA
UMANĂ? ȘI CUM VA AJUTA
TEHNOLOGIA LA ÎMBUNĂTĂȚIREA
SĂNĂTĂȚII, CARE VOR FI NOILE
TRENDURI ÎN SĂNĂTATE ȘI SPRE CE
DOMENII SE ÎNDREAPTĂ INOVAȚIA?
MII DE SPECIALIȘTI DIN TOATE
DOMENIILE AU VENIT CU SOLUȚII
SAU RĂSPUNSURI LA ACESTE
PROBLEME ÎN CADRUL IMPACT
CEE'18, EVENIMENT DEDICAT
VIITORULUI DIGITAL AL EUROPEI
CENTRALE ȘI DE EST (CEE), CARE A
AVUT LOC, ÎN IUNIE, LA CRACOVIA
(POLONIA). UNUL DINTRE
PARTENERII EVENIMENTULUI
A FOST JANSSEN POLONIA,
COMPANIE FARMACEUTICĂ A
JOHNSON & JOHNSON.
de Valentina Grigore
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Evident, dintr-o discuție legată de viitorul digital al CEE nu avea cum să lipsească Sophia, robotul umanoid, care a subliniat rolul important al femeii
în domeniul tehnologiei. „Femeile sunt unele dintre cele mai slab utilizate
resurse ale Planetei”, a spus Sophia, răspunzând la o întrebare simplă: „De
ce ești femeie și nu bărbat?”. Potrivit dezbaterilor, femeile vor avea un rol
din ce în ce mai pregnant în tehnologie, iar guvernele lumii trebuie să ia
măsuri pentru a realiza acest lucru.
În ceea ce privește înlocuirea resursei umane cu inteligența artificială,
părerea a fost unanimă: omenirea se va adapta, astfel încât oamenii și roboții
se vor completa reciproc.

Sănătatea,
domeniu prioritar

Sănătatea inimii vine
de la MIT

Sănătatea este un alt domeniu în care
tehnologia își pune amprenta din ce în
ce mai puternic: de la terapii inovatoare,
personalizate, la device-uri și sisteme
integrate – toate au scopul de a menține
starea optimă de sănătate a populației.
Însă inovația va determina și o schimbare
a paradigmei, mai ales în sectorul
farmaceutic, după cum a atras atenția
Anthony Gemmell, Head EMEA Innovation
Networks & Transactions Johnson &
Johnson Innovation. „Departamentul
Inovation este în permanentă căutare de
soluții pentru sănătate și de startupuri cu
idei revoluționare. Cred că, în viitor, vor
fi avansuri în genomică și alte tehnologii
conexe, permițându-ne o înțelegere mult
mai bună a complexității bolilor. Deci
această paradigmă cu medicamentul
universal, care funcționează la orice,
va dispărea. Ceea ce vom vedea va fi
impactul dintre inteligența artificială și
metodele clasice de tratament – ceea ce
va aduce o schimbare majoră în industria
farmaceutică și în biotehnologie în
următorii 5-7 ani. Însă în toate aceste
schimbări, pacientul este singura
constantă, el rămânând centrul tuturor
preocupărilor noastre”, a declarat Anthony
Gemmell.
În tot acest vârtej al inovației, se pare
că domeniul în care aceasta și-a pus cel
mai mult amprenta este cel al oncologiei, mai exact imuno-oncologia. 80%
din vânzările industriei farmaceutice la
nivel global sunt reprezentate de produse
oncologice – aproximativ 140 de miliarde
de dolari – pentru numai 35 de compuși.
Costul mediu al terapiei în imuno-oncologie a crescut de la aproape 80.000 de
dolari, în 2007-2013, ajungând la aproximativ 150.000 de dolari, în prezent. În
momentul de față, sunt 682 de produse
care așteaptă aprobarea, din care foarte
multe pentru afecțiuni oncologice. 80%
dintre studiile clinice au loc în oncologie.
„Viitorul aparține terapiilor genetice
și celulare, medicinii regenerative și per-

Manșonul robotic implantat în jurul
inimii poate asista inima bolnavă să
pompeze sânge, a explicat Ellen Roche,
care a creat dispozitivul în laboratoarele
MIT (Massachusetts Institute of
Technology), împreună cu o echipă de
chirurgi cardiovasculari. Manșonul nu
intră în contact cu sângele, eliminând
astfel necesitatea de administrare a
terapiilor anticoagulante și reducând
complicații precum coagularea sau
infecțiile. Dispozitivul susține funcțiile
inimii bolnave și poate fi utilizat și ca o
punte pentru transplant la persoanele cu
insuficiență cardiacă.
Experții prezenți la Impact CEE'18
au atras atenția că device-urile sau
dispozitivele utilizate în sănătate vor
deveni din ce în ce mai populare, ceea
ce ridică și întrebarea privind siguranța
lor în ceea ce privește confidențialitatea
datelor. „În ciuda datelor sensibile pe
care le pot transmite astfel de dispozitive,
implantabile sau nu, putem afirma
că nu există un risc din punctul de
vedere al confidențialității”, au răspuns
participanții la dezbateri.

„Lumea se schimbă cu rapiditate și
trebuie să ne adaptăm. Rețeta succesului
are trei ingrediente: o rețea care să încurajeze schimbul de idei, resurse pentru
a pune aceste idei în aplicare și flexibilitatea de a le combina pentru a putea
realiza produse inovative”
Rosemary Liu, New Ventures &
Transactions Lead Cardiovascular
& Metabolism, Johnson & Johnson
Innovation

Carnea curată, o soluție
pentru viitorul omenirii
Cum vor ajuta tehnologiile
supraviețuirea celor 10 miliarde de persoane estimate că vor trăi pe Pământ în
2050? Cum va evolua hrana astfel încât
să acopere necesarul atâtor persoane?
David Welch (The Good Food Institute) susține că o soluție pentru această
problemă este carnea curată, produsă
in vitro cu ajutorul tehnologiei: „Are
aceeași consistență, are același gust precum carnea normală, însă nu necesită
antibiotice, iar riscul de contaminare
microbiană este extrem de mic. Dintr-o
singură celulă prelevată de la animal se
pot obține, în maximum o lună, aproximativ 3.500 de kilograme de carne sau
de produse din carne”, a explicat David
Welch. Potrivit estimărilor, în cel mult
30 de ani, toată carnea va fi ori curată
(clean meat), ori fabricată din... plante.

Despre Janssen România
Janssen, companie farmaceutică Johnson&
Johnson România, este prezentă pe piața
locală de 25 de ani. Scopul companiei
Janssen este acela de a aborda şi propune
soluţii pentru unele dintre cele mai importante necesităţi medicale ale momentului,
corelate cu următoarele arii terapeutice:
boli infecţioase (HIV/ SIDA și tuberculoză),
hematologie și oncologie (mielom multiplu, cancer de prostată, limfom cu celule
de manta, leucemie limfocitară cronică
şi macroglobulinemia Waldenström),
imunologie (psoriazis, artrită psoriazică şi
boala Crohn) și neuroştiinţe (schizofrenie,
Alzheimer, ADHD şi epilepsie).
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII,
VĂ RUGĂM VIZITAŢI:
http://www.janssen.com/romania/. 
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Sute
de inimi
pentru
sute de
copii…
De dr. Richard Constantinescu

Sunteți de fiecare dată
entuziasmată, când vorbiți
despre un proiect la care ați
lucrat și pe care doriți să-l
vedeți materializat.
Proiectul „100 de inimi pentru 100 de
copii” s-a născut din necesitatea dezvoltării domeniului chirurgiei cardiovasculare infantile și, în mod special, a tratării
malformațiilor cardiace congenitale. Acest
proiect POSDRU a beneficiat de finanțarea
Fondului Social European și a Bugetului
României. S-a implementat în doar zece
luni, între 25 februarie și 24 decembrie
2015, și a avut o valoare eligibilă de 4,8 milioane de euro. Intervențiile propriu-zise,
investigațiile și tratamentele s-au efectuat la Institutul de Boli Cardiovasculare
„I.M.M. Georgescu” din Iași (IBCV), dar beneficiarul proiectului a fost Universitatea
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.
Au fost operați peste 100 de copii în 2015,
și peste 300 până de curând, în special
pacienți din categorii defavorizate. În luna
octombrie 2017, am primit vizita doamnei
comisar european Marianne Thyssen,
domnia sa apreciind în mod deosebit
rezultatele înregistrate în urma demersului
de formare a specialiştilor în domeniul
cardiologiei pediatrice. A fost premiat la
Gala Fondurilor Structurale 2017.
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Ce are „special” acest proiect?
Capacitatea de tratament a IBCV-ului
este total insuficientă chiar și pentru
adulți, fără să mai vorbim despre copii.
A devenit foarte clar că trebuie extins
spitalul sau chiar construit unul nou. Acest
institut deservește mai mult de un sfert
din populația României – aproximativ
5,5 milioane de persoane – și este unicul
centru european arondat unui număr atât
de mare de locuitori. Eforturile celor care
activează la IBCV sunt enorme, dacă luăm
în calcul numai partea logistică și organizatorică. După ce s-a încheiat proiectul, am
început să mă gândesc foarte mult și să văd
ce pot face eu pentru acest deziderat – de a
avea un spital încăpător pentru IBCV. Am
analizat cum se împart resursele financiare
și care sunt cauzele pentru care nu avem
ceea ce ne-am dori cu toții. În urma acestor
analize, m-am hotărât chiar să fac o teză de
doctorat în sfera politicilor de sănătate în
domeniul cardiovascular.
Vă rog să ne vorbiți mai mult despre
acest institut din inima capitalei
Moldovei.
IBCV încearcă asigurarea unui acces
echitabil la servicii de sănătate performante, specifice tipurilor de activități
desfășurate în contextul domeniului chirurgiei cardiovasculare, care se adresează unei
populații cu nivel de trai mediu și scăzut,
cu venituri minime, unui număr în creștere
de cazuri sociale, în pofida fondurilor
insuficiente alocate de Ministerul Sănătății.
Subliniem inechitatea legată de numărul
de paturi disponibile pentru chirurgia

Regiunea Est a României care oferă servicii
de chirurgie cardiovasculară pentru adulți,
tratament chirurgical și intervențional
al malformațiilor cardiace congenitale la
copii și adulți, tratament endovascular
al maladiilor aortei și stenozei aortice,
electrofiziologie și implantare de dispozitive cardiace, tratament intervențional al
fibrilației atriale, de unde derivă necesitatea
extinderii și modernizării actualei clădiri.
Institutul asigură asistenţa sanitară de nivel
terţiar, oferind servicii medicale clinice în
regim de spitalizare continuă și de zi dedicate specialităților cardiologie, cardiologie
intervențională, electrofiziologie, chirurgie
cardiovasculară, pentru aproximativ 32.000
de pacienți/an (23.672 în 2017 până în luna
septembrie; 32.132 în 2016: 22.244 spitalizare de zi, 5.645 spitalizare continuă, 4.243
consultație în ambulator; 36.318 în 2015;
29.055 în 2014; 30.122 în 2013). Nivelul
actual al acordării serviciilor medicale în
domeniul prevenirii şi combaterii bolilor
cardiovasculare de către unităţile sanitare
de specialitate din România este mult sub
necesarul real. În ţară, se efectuează anual
aproximativ 4.000 de operaţii pe cord
deschis în centrele din rețeaua spitalelor de
stat. Necesarul real de intervenţii estimat
la nivelul întregii ţări este mult mai mare,
dacă ne raportăm la datele publicate de
ţările membre UE. Statisticile din aceste
ţări înregistrează un număr mediu de 7501.000 de operaţii cardiovasculare efectuate
la un milion de locuitori. Numărul redus
de intervenții din România nu se datorează unei stări mai bune de sănătate a
populației, ci accesului dificil al românilor

I
nterviu cu doamna Mihaela Tomaziu-Todosia,
Director Programe pentru Dezvoltare Instituțională –
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
cardiovasculară aferente Regiunii Nord-Est,
respectiv cu 32,9% sub media națională,
în condițiile în care 56,98% din pacienții
internați în serviciul nostru provin din mediul rural. Pentru asigurarea unui acces corespunzător și egal la serviciile de sănătate,
alocarea resurselor ar fi trebuit să răspundă
uniform nevoilor de sănătate ale populației
din toate zonele țării. În România se nasc
anual aproximativ 1.600 de copii cu malformaţii congenitale cardiace, 850-950 necesitând intervenţii chirurgicale de urgenţă,
dar din care numai 250-300 de copii sunt
operați. IBCV Iași este unicul centru din

la aceste servicii. Centrele de specialitate
insuficiente înregistrează depăşiri ale
capacității logistice limitate de preluare a
fluxului de pacienți existent partial, determinată de infrastructura de care beneficiază în acest moment.
Din păcate, la 11 aprilie 2018 a avut
loc un incendiu provenit, din câte se știe,
de la o instalație de sterilizare, instalația
electrică fiind foarte veche.
A fost ca o tragedie... Acest nefericit
eveniment a afectat sălile de operații, chiar
și Institutul „C.I. Parhon”, aflat în vecinăta-

te. La această oră, când vorbim, nu se mai
pot efectua operații. În aceste condiții, ne
putem imagina dimensiunea dezastrului.
Iar dacă ne uităm pe cifre, de la an la an numărul pacienților asupra cărora s-a intervenit a fost mai mare și, dacă în 2016 a fost
de 5.590, deducem că în 2018 ar fi trecut
de 6.000. Pacienții care, la ora actuală, nu
mai sunt tratați la IBCV sunt direcționați
la Târgu Mureș sau București. Costurile
sunt mult mai mari, transportul pacienților
este dificil pe distanțe mai lungi, chiar
și cu elicopterul sau cu avionul, pentru
cazurile grave. Ce e dureros?! Se pierd vieți!
Cazurile foarte grave, cum ar fi disecțiile
de aortă, nu mai ajung sau nu mai suportă
transportul pe distanțe așa de mari. Ce vor
face copiii din categoriile defavorizate, care
erau operați la institut? Sectorul privat nu
reprezintă o soluție decât pentru familiile
cu anumite posibilități materiale, iar capacitatea de tratament a centrului de la Târgu
Mureș sau chiar București nu poate asigura
tratamentul pentru toți. În fond, exista
și înainte posibilitatea de tratament în
străinătate, prin formularul E112, dar, din
nou, nu erau asigurate cazarea părinților,
transportul, deci soluția era doar pentru
cei cu anumite posibilități... Ce se întâmplă
cu un copil dintr-un centru de plasament,
dintr-un orfelinat? Dar de acum încolo?
Este o prioritate națională refacerea
rapidă a institutului. Ca să nu mai spun
de construirea unui spital nou.
Până la ora actuală, nu s-au găsit bani
nici pentru refacere. Dacă starea prezentă
se prelungește, putem ajunge să pierdem
institutul cu totul.
Reconstruirea institutului la Iași va
asigura un acces echitabil al pacientului
la serviciile medicale, ceea ce va conduce
la un act medical mult mai eficient și la
scăderea numărului de pacienţi cronici
înregistrat (scăderea morbidităţii), scăderea
numărului de decese și existenţa unui
confort crescut pentru pacienţi şi personalul medical. Investiția în extinderea și refacerea Institutului de Boli Cardiovasculare
Iaşi va fi amortizată în primul rând prin
reducerea numărului de copii și adulți care
recurg anual la formularele E112 pentru a
beneficia de îngrijirile medicale necesare.
Contravaloarea medie a unei intervenții
pentru malformații cardiace congenitale
decontată statelor UE este de 33.000 euro/
operație versus aproximativ 3.000 euro la
IBCV Iași. 
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Interviu cu
dr. Attila Fejer,
director
general
Eli Lilly
România

Pacienții au nevoie
de mai multă inovație
și de reglementări
care să o susțină
de Valentina Grigore

Care au fost factorii ce au
determinat apariția unor
terapii ca O L U M I A N T,
primul nou tratament oral în
artrita reumatoidă în peste zece ani?
Astfel de mici miracole ale tehnologiei
nu pot apărea decât în ecosisteme propice
inovațiilor pe termen lung. Lilly a fost pe
deplin dedicată inovării încă de la crearea
sa, acum 142 de ani. În această perioadă,
Lilly a fost pionier al descoperirii și introducerii de medicamente revoluționare și
de noi clase terapeutice care au marcat
istoria medicinii: insulina, antibioticele,
oncoliticele, antidepresivele, produsele de
biotehnologie pe bază de ADN recombinat și, mai nou, terapii ale osteoporozei,

30 www.politicidesanatate.ro

psoriazisului, artritei reumatoide, cancerelor rare. O parte importantă din aceste
proiecte de cercetare fundamentală a fost
condusă în Europa, încă de la deschiderea
primului birou Lilly în 1934 – mediul a
permis și a susținut inovarea.
Lilly și industria farmaceutică bazată
pe inovare investesc continuu în cercetarea și dezvoltarea de remedii noi. Este important ca factorii de decizie de la nivel local și central, european, să conștientizeze
competiția acerbă existentă pe mapamond
pentru atragerea de investiții în cercetarea
medicală, adică în noi studii clinice, noi
laboratoare, adoptarea noilor tehnologii,
studiul metadatelor și altele. De aceea,
în România și în UE deopotrivă, Lilly

promovează și susține acele politici care
au scopul de a accelera dezvoltarea și introducerea de medicamente inovative, mai
eficace, mai simplu de administrat și mai
sigure pentru pacienții eligibili – precum
OLUMIANT.
Care sunt provocările contemporane
în materie de inovare în medicină?
Conform OMS, în fiecare an, boli netransmisibile, cum sunt cancerul, diabetul,
demența și afecțiunile cardiovasculare,
sunt responsabile pentru 40 de milioane
de decese în întreaga lume. Bolile autoimune, ca artrita reumatoidă și psoriazis,
dar și osteoporoza, se alătură aceluiași
tablou. Natura și originea plurifactorială a
acestor boli, lipsa de înțelegere științifică
completă a mecanismelor din spatele lor
și faptul că s-au epuizat deja multiple căi
de cercetare în scopul găsirii unor remedii
înseamnă că viitoare descoperiri vor putea
fi făcute doar în urma unor eforturi de o
complexitate din ce în ce mai mare, mai
costisitoare.
Plecând de la credoul că toate persoanele au dreptul la o viață sănătoasă, demersul
Lilly din cercetare are ca obiectiv tocmai
descoperirea resorturilor din spatele unor
boli pentru care nu există în prezent soluții
pe deplin satisfăcătoare… nu este un demers facil. Cercetătorii luptă cu boala, dar
și cu provocările tehnologiei și mediului.
Pe de o parte, pe măsură ce știința devine
mai complexă și standardele terapeutice
mai mari, rata de succes a moleculelor
scade încă din fazele primare ale studiilor
clinice [1]. Pe de altă parte, pentru a crește
siguranța pacienților s-au introdus noi
reglementări și cerințe pentru efectuarea
cercetării biomedicale: sunt obligatorii mai
multe studii, care implică mai multe criterii,
protocoale, și raportări. Aceste lucruri fac
din inovare un proces anevoios. Mai mult,
azi apar alte provocări legate de viitorul
științei și cercetării în Europa, derivate din
agende care își propun modificări în modul
de funcționare a proprietății intelectuale și
industriale (IP) – element-cheie fără de care
ecosistemele propice inovației nu ar exista.
În plan global, competitorii Europei
nu stau nici ei pe loc. Competiția pentru
investițiile în infrastructura de cercetare
medico-farmaceutică și în dezvoltarea
abilităților superioare necesare personalului angajat în astfel de activități este
globală; în mod continuu țările trebuie să-și
reconsidere politicile pentru a fi sigure că
sunt atractive pentru astfel de investiții.

Spre exemplu, Statele Unite depășesc
constant Europa în investițiile din această
ramură economică: în 2014-2015, a existat
o creștere de numai 6% în capitalul atras
de companiile europene, comparativ cu o
creștere de 35% a capitalului atras de companiile din SUA [2]. Și țări precum Coreea
de Sud și China își doresc să devină puteri
în cercetarea bio-medicală, fiind în plină
dezvoltare a acestui segment. Per total la
nivel global, din 2015 până în 2020 este de
așteptat ca industria farmaceutică să atingă
o cifră de 900 de miliarde de euro investiți
în cercetare, acest ritm menținându-se și
dincolo de 2020[3]. Depinde de deciziile
pe care factorii politici europeni le vor lua
în prezent, dacă o parte semnificativă ori
în creștere din această sumă va fi orientată
către Europa sau alte piețe.
Statele din Europa ar trebui să conlucreze pentru a susține și întări moștenirea
sa bogată din domeniul cercetării și
inovării biomedicale, practic o tradiție ce a
permis descoperirea în laboratoarele sale
și punerea la dispoziția pacienților a atâtor

progrese salvatoare de vieți. Într-o lume
în care cercetarea științifică și activitatea
de inovare sunt din ce în ce mai dificile și
mai complexe, consolidarea este singura cale pentru ca această ramură-cheie
să continue să se dezvolte în Europa și
în beneficiul europenilor. În context,
destructurarea ori slăbirea cadrului actual
sănătos de IP nu ar trebui să figureze ca
opțiune pe agendele publice, putând avea
consecințe negative pentru pacienții aflați
în așteptare pentru o cură, pentru o șansă
la o viață mai bună.
„Moonshot” sau evoluția ecosistemului de inovare în viziunea Lilly
În cultura anglo-saxonă a Lilly, un
proiect tip „moonshot” (N.B.: care țintește
„luna de pe cer”) poate fi definit ca un proiect foarte ambițios, costisitor, încărcat de
riscuri și efectuat fără nicio garanție a succesului. În sfera bio-farmaceuticelor, cele
mai multe cercetări ar putea fi etichetate
drept misiuni tip „moonshot”: se împing
la maximum limitele științei, pentru a se
identifica noi medicamente, noi abordări,

Angajamentele Lilly în Europa

noi direcții care anterior ar fi fost „tabu”
sau de neconceput. A nu se uita însă că
rata de eșec este imensă și nu are termen
de comparație în alte industrii: doar 1 sau
2 din fiecare 10.000 de molecule studiate
în laborator pot deveni medicamente reale
pentru uzul pacienților și medicilor – adică o rată de eșec de 99,98-99,99%! [4]
Fără sistemul actual ce reglementează
protecția proprietății intelectuale și industriale (IP) în țările membre UE, proiectele
de tip „moonshot” din sfera bio-farmaceuticelor vor fi amenințate. Fără prevederi
solide, stabile și previzibile de protecție IP,
investiția în cercetare și inovare nu poate
prospera. Doar într-un sistem puternic și
predictibil de IP, companiile sunt dispuse
să-și asume riscurile unei rate de eșec de
99,99%. Prin urmare, protecția IP este motorul inovării, adică al descoperirii de noi
tehnologii medicale și tratamente care ajută
la salvarea de vieți omenești și la ameliorarea suferințelor. Doar în astfel de ecosisteme propice s-a reușit producerea de noi
medicamente care salvează și ajută vieți.
Un alt aspect important de menționat
este contribuția semnificativă adusă de
industriile IP-dependente (sau IP-intensive, ca bio-farma, auto, IT etc.) la
economia europeană și, implicit, la
îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor
cetățenilor: acest segment are 38% din
ocuparea totală a forței de muncă, generează 90% din comerțul exterior și 42%
din PIB-ul total al UE[5]. Tot cu un ecosistem propice inovării, se va putea realiza
și ținta („moonshot”?) Comisiei Europene
de a investi 3% din PIB-ul UE în cercetare
până în 2020. Inovarea depinde cu adevărat de IP – și există o corelație dovedită în
plan global între cheltuielile de cercetare
și protecția IP[6]. 

Industria bio-farmaceutică și-a dovedit angajamentul față de Uniune, investind mai mult în
cercetare – ca procent din vânzări – decât orice
altă industrie IP-intensivă din Europa[8]. Lilly,
spre exemplu, se află între liderii din domeniu:
re-investește anual în cercetare 25% din venituri, angajează mii de oameni în acest domeniu, rulează mii de studii clinice cu parteneri
locali. Rădăcinile sale europene sunt adânci și
își dorește să continue să se dezvolte aici – iar
menținerea ecosistemului propice este esențială.
O protecție solidă și predictibilă IP reprezintă
energia vitală a industriei, fapt ce înseamnă că
poate încerca mereu proiecte „moonshot”.

FOOTNOTES: [1] NATURE REVIEWS: „TRENDS IN CLINICAL SUCCESS RATES”, SMIETANA ET AL. (2016) [2] EY: BIOTECHNOLOGY REPORT (2016) [3] HEALTH ADVANCES ANALYSIS;
EVALUATEPHARMA 2015 WORLD PREVIEW [4] EFPIA: THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FIGURES KEY DATA 2017 [5] EUIPOI. „INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-INTENSIVE INDUSTRIES
AND ECONOMIC PERFORMANCE IN THE EU” (2016) [6] US CHAMBER INTERNATIONAL IP INDEX AND „THE ROOTS OF INNOVATION” 2017 OECD DATABASE [7] OECD AND EUROSTAT
STATISTICS FOR R&D INTENSITY AS SHARE OF GDP (2004-2013) [8] EUROPEAN COMMISSION. „THE 2016 EU INDUSTRIAL R&D INVESTMENT SCOREBOARD” (2016)
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„Avem nevoie
de un program
de screening
pentru cancerul
colorectal”
de Roxana Maticiuc

La nivelul Ministerului
Sănătății, se lucrează în
prezent la un nou cod de
legi. Ce sugestii aveți
pentru ca specialiștii din medicină,
în general, și din specialitatea
dumneavoastră, în principal, să aibă un
instrument cât mai bun pentru munca
pe care o desfășoară?
Nu trebuie să inventăm noi roata,
pentru că avem deja suficiente exemple
în jurul nostru. În Occident și în Statele
Unite, de exemplu, există politică de
prevenție, screening , supraveghere în
cancere. Dintre cancerele digestive, cel
care se pretează cel mai bine și pentru
care avem foarte multe lucruri făcute
în momentul de față este cancerul
colorectal. SUA sunt pe primul loc la nivel
mondial în ceea ce privește incidența
cancerului colorectal, iar ei au dezvoltat
politici sanitare de la care ne putem
inspira. Din păcate, România este printre
puținele țări din UE în care nu se face
screening și nici supraveghere în cancerul
colorectal. Ar trebui implicați mai mult
medicii de familie. Din fericire, există
un grup organizat de lucru al medicilor
de familie cu interes în bolile digestive.
Acest nucleu al Societății Naționale
a Medicilor de Familie este foarte util
atât pentru decidenții din sănătate, cât
și pentru specialiștii gastroenterologi.
Consider că medicii de familie trebuie să
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fie la baza politicii de sănătate în cadrul
screeningului, supravegherii și depistării
precoce a cancerului colorectal.
În principiu, toată populația standard
(populația cu vârsta de 50 de ani și peste)
trebuie să facă, la un anumit interval,
un test de hemoragii oculte în scaun. El
trebuie să fie efectuat prin medicii de
familie. Pacienții la care testul iese pozitiv
trebuie să facă o colonoscopie prin care
să poată fi depistați polipii adenomatoși,
care sunt precursori ai cancerului.

„SUNTEM ÎN DISCUȚII
CU CEI DIN UE PENTRU
A IMPLEMENTA
PROGRAMUL DE
DEPISTARE PRECOCE
A CANCERULUI
COLORECTAL.“
În varianta ideală, în care diagnosticăm
polipii, aceștia pot fi îndepărtați prin
polipectomie endoscopică. Astfel,
efectuăm profilaxia cancerului colorectal
pentru populația supusă screeningului.
De ce avem nevoie?
Avem nevoie de teste fecale pentru
hemoragii oculte, avem nevoie de
colonoscoape de bună calitate, cel puțin

în centrele orașelor universitare și în
spitalele județene, avem nevoie de o
educație a pacienților și a populației,
în general, care să știe cât de frecvent
este acest tip de cancer, în condițiile în
care nu este simptomatic, și ce anume
presupune screeningul.
Marea majoritate a medicilor
gastroenterologi a absolvit cursul de
endoscopie digestivă și are competența
de a scoate polipii de dimensiuni mici, cei
care, de altfel, sunt și cei mai frecvenți.
Pentru polipii de dimensiuni mari în
schimb sau polipii dificili, ar trebui un
nivel mai înalt de endoscopie și o abilitate
deosebită a medicului pentru rezecție.
Care este incidența acestei boli în
România?
Frecvența este asemănătoare cu a
celorlalte țări europene, deci riscul
de a face cancer colorectal este de
aproximativ 7 la sută. În cazul populației
standard, adică cei de peste 50 de ani fără
factori suplimentari de risc ereditari, una
din cinci femei prezintă riscul de a avea
polipi adenomatoși. În cazul bărbaților,
riscul este mai mare, de 25-30%.
Avantajul în această boală este intervalul
crescut de timp (așa-zisa fereastră de
oportunitate) între diagnosticul de polip
și cancer. În funcție de dimensiunea
polipului și de structura histologică,
această fereastră poate fi de patru-opt
ani. Este adevărat că uneori polipul

I
nterviu cu prof. dr. Cristian Gheorghe, președintele Societății
Române de Endoscopie Digestivă, membru FASGE (Fellow of
the American Society for Gastrointestinal Endoscopy)
respectiv are în el celule canceroase și
rezecându-se endoscopic, se trateaza
curativ cancerul acesta.
Cum poate fi făcută prevenția?
Prevenția este legată de alimentație,
evident, adică fără carne roșie, fără
alimente conservate. Fără grăsimi
saturate în exces, alimentație bogată în
fibre vegetale, legume și fructe proaspete.
Trebuie să mâncăm alimente cât mai
naturale. De exemplu, americanii au
scăzut cancerul gastric, un alt cancer
frecvent în lume (pentru care sunt în
prezent pe ultimul loc) conservând
alimentele prin înghețare și nu prin
afumare sau sărare. Obezitatea este un alt
factor de risc nu numai pentru cancerul
colorectal, dar și pentru alte cancere
digestive, cum este cel de pancreas.
La cum arată în momentul de față
pachetul de legi, vă ajută în ceea ce
v-ați propus să faceți?
Având în vedere că nu există un
program de screening, nu mă ajută.
Suntem în discuții preliminare cu
societățile de gastroenterologie și
endoscopie europene și cu decidenții din
UE pentru a demara un program-pilot de

depistare precoce a cancerului colorectal
în România.
Dacă ați fi la conducerea
Ministerului Sănătății, ce ați schimba?
Mi-aș dori să se implice mai mult
societățile profesionale medicale
în deciziile care se iau la nivelul
ministerului. Comisiile de specialitate
din minister să țină permanent
legătura cu comisiile de specialitate de
gastroenterologie, endoscopie digestivă,
precum și cu celelalte specialități
medicale; reprezentanții acestor societăți
să fie chemați periodic la discuții de către
decidenții din minister.
De exemplu, mergând pe acest model
al dialogului, Societatea Română de
Endoscopie Digestivă a reușit să creeze și
să implementeze programul prioritar de
endoscopie AP-ENDO. Este un program
extrem de util pentru spitalele care au
dotarea necesară și care au medici și
asistenți medicali care au competența
necesară în efectuarea procedurilor. Prin
minister, sunt direcționate fonduri către
aceste spitale pentru a cumpăra accesorii
și medicație pentru hemoragia digestivă
și pentru paliația unora dintre cancerele

digestive obstructive. Și acesta este un
lucru extraodinar, după părerea mea,
funcționează de doi ani și este rezultatul
unei deschideri, al unei colaborări
eficiente a ministerului cu Societatea
Română de Endoscopie Digestivă.
Sunt voci care spun că s-ar putea
ajunge ca în România medicul de
familie să trateze hepatita C în stadiul
F0. Ar fi de dorit?
Din punctul meu de vedere, nu.
Medicul de familie are foarte multe
lucruri de făcut, are o poziție exrem de
importantă în cadrul piramidei medicale,
și atunci nu cred că se poate ocupa și
de acest lucru, mai ales că nu este un
lucru facil. Pacienții au o patologie
complexă, medicamentele pot avea
multe interacțiuni și uneori le poți pierde
din vedere.
Cine este Cristian Gheorghe?
Sunt un medic pasionat de munca
pe care o desfășor, foarte activ, cu un
program de lucru care începe la 5:30
dimineața și se termină seara târziu,
cu 6 ore de somn din 24. Citesc foarte
mult, în afara literaturii medicale, îmi
place literatura japoneză, de exemplu,
citesc filozofie, călătoresc mult, vizitez
muzee de artă, sunt pasionat de pictura
impresionistă și flamandă, ascult muzică,
sunt un gurmand, îmi plac orele de tihnă
(deși puține), în familie, cu soția și cei
trei copii. 
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Interviu cu
prof. univ. dr. Carmen
Ginghină, medic primar
cardiolog, Institutul
de Urgență pentru Boli
Cardiovasculare „Prof.
Dr. C. C. Iliescu”, autoarea
volumului „Mic tratat de
cardiologie”, carte care
constituie astăzi „piatra
de temelie” pentru
admiterea la
rezidențiat.

„Ne-ar fi de mare ajutor
dacă le-am putea oferi
pacienților acces la
medicamente”
De Roxana Maticiuc
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Din punctul de vedere al
politicilor de sănătate, ce ar
trebui schimbat pentru ca
munca dumneavoastră și a
colegilor pe care îi aveți să fie una mai
bună și cu rezultate mai bune?
Am avea nevoie, de pildă în acest
moment, de niște decizii prin care să ne
putem dota din punct de vedere tehnic.
Avem foarte mare nevoie de un ecograf de
performanță. Noi avem ecografe bune, dar
sunt toate împrumutate, niciunul nu este
al nostru și asta ne îngreunează sarcina
mai ales când este vorba să reproducem
anumite imagini. Ar fi bine, de asemenea,
dacă s-ar putea mări salariile rezidenților.
Avem foarte mulți rezidenți de cardiologie,
foarte mulți copii buni pe care nu reușim să
îi mulțumim așa cum ne-am dori.
Ne-ar fi de mare ajutor dacă le-am putea
oferi pacienților acces la medicamentele
care le sunt necesare și pe care nu le avem
spre utilizare pe scară largă. De pildă, noi ne
luptăm cu vechile medicamente: digoxin,
furosemid, deci primim medicația de bază,
dar nu primim diuretice de mare noutate,
medicamentele anticoagulante de tipul nou.
Prețurile pentru aceste tratamente sunt
foarte mari, prohibitive și, din păcate, nu le
putem prescrie pacienților noștri care pleacă
din spital. Firmele de medicamente fac tot
felul de lucruri ca să mai scadă prețul, dar tot
nu reușesc să le aducă la un nivel care să le
facă mai ușor de cumpărat de către bolnavi.
Mergând mai departe, am avea nevoie
de o aparatură care să țină locul inimii,
aparate care să ne ajute ca bolnavii să
depășească anumite momente și să poată
fi duși mai departe. Noi avem astfel de aparate, dar numărul lor este foarte mic, sunt
doar trei, și atunci alegem și noi oamenii
care au o șansă sau oamenii care sunt în
momentul respectiv într-o clipă mai grea și
li se pot pune astfel de aparate.
De câte aparate ați avea nevoie?
Am avea nevoie de 20. Asta ar contribui
mult și la educația noastră, a medicilor.
Dacă ați avea tot ceea ce vă lipsește,
care ar fi șansele în plus pe care le-ar
avea pacienții?
Dacă am avea toate medicamentele care
ne trebuie, am reuși să ameliorăm 40% dintre cazuri și în felul acesta să prelungim viața.
Din punctul de vedere al aparaturii, dacă am
avea mai mult decât acum, am reuși ca 20%
dintre bolnavii care sunt pe punctul de a
pierde lupta pentru viață să depășească acest
moment și să poată să trăiască mai mult.

Cum se vede în lumea dumneavoastră,
academică, ceea ce se întâmplă pe scena
politică și, implicit, pe scena Sănătății
din România?
Toate schimbările care se produc nu
se simt a fi chiar în bine. De exemplu, în
Ministerul Sănătății există o comisie de cardiologie în care erau membri cu experiență
în domeniu. Dar într-o zi a fost dizolvată
și s-a format o altă comisie doar din tineri.
Problema este că ei nu cunosc problema
cardiologiei, care este una de fond, și că
fiecare s-a străduit să aducă anumite lucruri noi mai ales asupra clinicii lui. În felul
acesta însă, nu s-a mers înainte, așa cum
ne-am fi dorit. Nu zic că nu au făcut, fiecare
s-a străduit, dar s-au și schimbat foarte
repede cei care ne conduc și atunci nu s-a
mers înainte pe aceeași linie.
Pe ce ar trebui să se concentreze
această comisie?
Comisia ar fi trebuit să aibă o parte de
cardiologie și o parte de chirurgie cardiacă.
Acestea două ar fi trebuit să se înțeleagă între ele și să existe un ajutor reciproc, astfel
încât să avem aparatura care să le facă viața
mai ușoară bolnavilor.
Referitor la bugetul alocat pentru
medicamentele gratuite și compensate
și care de mulți ani nu a mai fost majorat, impactul acestui lucru se simte în
cardiologie?
Se simte mai ales în cardiologie. Odată
cu trecerea timpului, odată cu înaintarea
în vârstă, foarte-foarte mulți oameni devin
cardiaci. Chiar dacă ei nu au avut nimic
până la acest moment, adică până la 50-60
de ani, hai, până la 65 de ani, după această
vârstă necesitatea medicamentelor crește.
Oamenii resimt, vine pensia, vine un venit
sub cel obișnuit și resimt că nu au puterea
de a cumpăra așa cum ar trebui medicamentele, mai ales că, așa cum vă spuneam,
medicamentele noi au un preț foarte ridicat
și nu ne sunt accesibile.
Se vorbește tot mai mult despre
creșterea speranței de viață, dar mai ales
despre speranța de viață sănătoasă. Care
este trendul României?
Este vizibil cu ochiul liber: oamenii
ating 80 de ani în bună parte și este o
schimbare extraordinară. Chestiunea
este dacă ajung sănătoși până la vârsta
aceasta. Mie îmi pare că dacă aș fi luată așa
cum am terminat rezidențiatul și adusă
în zilele noastre, nu m-aș fi putut adapta,
nu aș fi putut înțelege care este rațiunea și
cum fac doctorii ca să îi ajute pe bolnavi.

Cardiologia s-a schimbat teribil. A apărut
cardiologia intervențională, știți foarte
bine că se închid defectele septale în mod
intervențional, se deschid arterele coronare
cu ajutorul unor stenturi și în felul acesta
foarte mulți oameni își prelungesc viața.
Cu toate acestea, am văzut atât de mulți
bolnavi, atât de diferiți ca mod de reacție.
Am văzut bolnavi tineri care au făcut un
infarct cu o singură afectare coronariană
și care evoluează bine. Am văzut vârstnici
care au făcut pe lângă infarct și endocardită, ceea ce schimbă total aspectul
acestui infarct, am văzut bolnavi care fac
insuficiențe cardiace severe secundare
infarctului și care nu mai pot fi scoși din
această situație, am văzut tineri care fac miocardite, am văzut femei care își pierd soții
și cu ocazia aceasta fac o cădere psihică și,
secundar, fac și o afectare cardiacă, afectare
care se reface după un timp. Sunt și femei
care fac modificări EKG, modificări de kinetică și care se refac după aceste modificări
foarte bine. Asta este ceva nou, ceva ce nu
se întâmpla înainte. Deci cardiologia s-a
schimbat teribil în acești ani.
Cine este Carmen Ginghină?
Aș spune că sunt un doctor, că fiul meu
este doctor și sper ca această meserie să
meargă mai bine.
Sunteți un profesor cu foarte mare
experiență și totuși ați ales să rămâneți
puțin mai în umbră față de alți colegi de-ai
dumneavoastră.
Noi, aici, la Spitalul Fundeni, facem o
mulțime de manifestări. Acestea duc mai
departe spitalul și duc mai departe renumele clinicii. Nu am înaintat atât de tare pe
linie generală pentru că îmi consum foarte
multă energie în spital și pentru că mă
ocup foarte mult de bolnavi. Fără să vreau,
am făcut o pasiune pentru ei și sunt foarte
legată de aceștia. De asemenea, mă simt
obligată să citesc foarte mult și asta îmi ia
foarte mult din timp. Din aceste motive, nu
fac manifestări importante, dar particip la
manifestările de ecografie, de cardiografie
generală, am fost președintele Societății
Române de Cardiologie, am participat la
tot felul de manifestări, deci nu sunt chiar
retrasă, dar nu sunt nici printre cei din
prim-plan. 

INTERVIUL COMPLET
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„Este un privilegiu
să poți lucra într-o secție
de interes național!”
de Bogdan Guță

Secția Terapie intensivă
– toxicologie de la
Spitalul Clinic de Urgență
„Floreasca” București este
unica de acest gen din țară. Ce înseamnă
să fii medic primar în această secție?
În primul rând, este un privilegiu să
poți lucra într-o secție de interes național
și, dacă discutăm de riscul bioterorismului, într-o secție strategică pentru
România. Unicitatea acestei secții este
vitală pentru România, deoarece unitatea
deservește întreg teritoriul țării și este
capabilă să administreze cazurile cele
mai grave de intoxicații acute. Are marele
avantaj că deține un laborator de analize
toxicologice în parteneriat cu Ministerul
Apărării, putând efectua analizele de
urgență pentru pacienții internați. Aici,
sunt tratate intoxicațiile acute medicamentoase, cu substanțe psihoactive de
abuz (pesticide, insecticide, metale grele,
alcooli industriali, alte substanțe chimice
toxice). Trebuie amintite și accidentele colective tratate în secție: intoxicațiile acute
cu fum și monoxid de carbon din incendii
sau ingestii colective de alcool metilic. În
ultimii ani, lucrările de cercetare științifică
în domeniul toxicologiei, efectuate în
această secție, au fost premiate la o serie
de evenimente internaționale de prestigiu,
aducând România în prim-planul lumii
medicale internaționale. Toate acestea
reprezintă elementele pozitive, însă
pentru a putea crește performanța în acest
domeniu, care este extrem de dinamic,
este necesar să se continue investițiile
care să permită alinierea la standardele
europene. Evoluția pieței substanțelor
toxice, dar mai ales a etnobotanicelor, este
extrem de rapidă, astfel încât sunt necesare actualizări ale bazelor de date pentru
aparatele de analize toxicologice. Pe lângă
intoxicațiile acute, coordonăm și manage-
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mentul unor intoxicări cronice, cum ar fi
cele cu metale grele.
În ceea ce privește accesul pacienților
la tratamente moderne, există diferențe
între România și celelalte țări europene?
În ultimii ani, am făcut o serie de progrese în domeniul medical, însă mai avem
multe deficiențe de corectat. România nu
are, în acest moment, strategii reale și eficiente în domeniul medical. Deficiențele
pe care sistemul le înregistrează se doresc
a fi corectate prin amendarea diferitelor
acte normative, însă acest tip de abordare
este ineficient și extrem de greoi. Este
nevoie de strategii unitare, pe termene
scurt, mediu și lung. Îmi pare rău să vă
spun că o strategie medicală reală nu este
apanajul unui singur mandat de ministru,
ea trebuind să fie preluată în continuare,
indiferent de culoarea politică a guvernului. Din păcate, nu există astfel de strategii

„UNICITATEA ACESTEI
SECȚII ESTE VITALĂ
PENTRU ROMÂNIA,
DEOARECE UNITATEA
DESERVEȘTE ÎNTREG
TERITORIUL ȚĂRII.“
unitare pe termen lung, care să garanteze o reformă reală și eficientă a acestui
sistem. Pentru a ajunge la modernizarea
sistemului medical din România, care să
se alinieze celui european, în opinia mea,
trebuie o suspendare completă a sistemului actual, cu implementarea unuia nou,
care să corespundă realității actuale și
care să fie structurat în mod unitar. Mai
mult, avem nevoie de strategii care pot
fi implementate real, nu doar pe hârtia

pe care au fost concepute. Trebuie să ne
dezobișnuim de obiceiul de a ne face că
lucrăm. Topurile de maculatură inutilă nu
pot face reforma în sănătate. Ele reprezintă doar hârtii fără valoare. Cred că o astfel
de strategie națională de sănătate poate
fi realizată pe parcursul unui an, un an și
jumătate, prin utilizarea unor modele ale
unor sisteme de sănătate, implementate
realității românești și, evident, utilizând
profesioniști din domeniul medical din
România. Sănătatea oamenilor nu ar trebui utilizată în scop electoral, supusă unor
interese de grup sau personale, ci doar în
scopul în care este definită, acela de a fi la
dispoziția populației pentru menținerea
stării de sănătate. Orice alt scop care
interferează cu acest deziderat nu face
altceva decât să denatureze politicile de
sănătate publică, determinând un sistem
nefuncțional, care va avea un impact
extrem de negativ asupra populației, dar și
asupra României.
Ce ați îmbunătăți în România, din
punctul de vedere al politicilor de
sănătate, pentru ca actul medical să fie
cât mai eficient?
În primul rând, finanțarea sistemului
medical. Și când vorbesc de finanțare,
mă refer la investiții care să crească
performanța sistemului de sănătate. Nu
orice investiție este și utilă. Trebuie să alegem investiții care sunt utile și care au randament. De multe ori, s-au investit bani în
proiecte care nu au avut efectul așteptat
și care au eșuat. În al doilea rând, trebuie
elaborată o strategie națională a asigurărilor de sănătate. Din punctul meu de
vedere, în acest moment există o proporție
prea mare din populație care este asistată
social. Această proporție din populația
națională nu poate plăti asigurări de
sănătate. Este necesar ca populația să
conștientizeze necesitatea de a avea asigu-

rare de sănătate, de a fi asigurată. Dacă nu
înțelegem acest lucru, acceptăm în aceeași
măsură servicii medicale de o calitate mai
scăzută. Este un cerc vicios care trebuie
întrerupt. Dacă ne dorim servicii medicale
la standarde înalte, trebuie să ne plătim
asigurările de sănătate. Cred, de asemenea, că ar trebui să existe anumite praguri
care să individualizeze asigurarea de sănătate în funcție de sumele reținute lunar.
Servicii medicale de înaltă performanță
generează costuri proporționale. În plus,
dacă dorești să utilizezi un serviciu medical într-o unitate de înaltă performanță,
trebuie să înțelegem că această alegere
implică costuri suplimentare, pe care ar
trebui să le acoperim prin asigurarea noastră de sănătate. Un sistem „prea social” de
asigurări de sănătate determină următorul
scenariu: servicii medicale naționale de
nivel mediu pentru toți. Este un scenariu
care trebuie schimbat, deoarece este unul
de compromis. Trebuie să înțelegem că,
pentru a avea servicii medicale de calitate,
este nevoie să plătim pentru ele în mod
proporțional. Este nevoie de o strategie
națională coerentă și pe termen lung. Este
necesar să investim banul public în mod

Interviu cu Radu Țincu, medic
primar terapie intensivă –
toxicologie, Spitalul Clinic de
Urgență „Floreasca” București
rațional și echilibrat. La capătul final al
acestui lanț, spitalele trebuie să utilizeze
cât mai judicios finanțarea pe care o primesc. De asemenea, sistemul de asistență
primară al medicilor de familie trebuie
intensificat, pentru a scădea adresabilitatea către spitale. Vă dau un singur exemplu
- cel legat de perioada de weekend sau de
sărbători, când spitalele reprezintă singura
alternativă de diagnostic și tratament pentru pacienți. Ce pot să spun cu siguranță
este că avem nevoie de o nouă strategie
națională pentru sănătate, o strategie
radicală și unitară care să urmărească pe
termen lung obiectivele sistemului de
sănătate. 

INTERVIUL COMPLET
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Interviu cu prof. Ghenadie Curocichin


MEDICINA DE
FAMILIE DIN
REPUBLICA
MOLDOVA,

în pragul
celor două
jubilee

DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, CU PESTE 80 DE APARIȚII EDITORIALE, TRAININGURI INTERNAȚIONALE ȘI
CERCETĂRI MEDICALE, PROF. GHENADIE CUROCICHIN ARE O EXPERIENȚĂ ÎNDELUNGATĂ ÎN DOMENIUL
CARDIOLOGIEI ȘI AL MEDICINII DE FAMILIE. PROF. CUROCICHIN ESTE ȘEF AL CATEDREI DE MEDICINA FAMILIEI
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN CHIȘINĂU ȘI CONDUCE
LABORATORUL DE GENETICĂ-DEPARTAMENTUL DE CERCETARE AL ACELEIAȘI UNIVERSITĂȚI, FIIND ȘI
PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA MOLDOVA. de Inga Pasecinic

În anul a două jubilee, 20 de ani de la instituirea specialității Medicina
de familie în Republica Moldova și 40 de ani de la Declarația de la
Almaty, ce puteți spune despre importanța medicinii de familie într-un
sistem de sănătate?
Medicina de familie reprezintă cea mai veche specialitate medicală care, însă, nu a
avut până în urmă cu aproape 40 de ani nici o definiție și nici nu au existat referiri specifice de învățământ și cercetare. Deși reprezintă una dintre cele mai vechi specialități
medicale, medicina de familie începe cu adevărat să aibă referiri în zona învățământului
și cercetării mai ales începând cu anii ’80.
Declaraţia de la Almaty a definit, în urmă cu 40 de ani, conceptul de asistenţă
medicală primară. Cu 40 de ani în urmă, statele s-au angajat să consolideze asistența
medicală primară la nivel mondial. Atunci, lumea se reunea în scopul continuării
întăririi asistenței medicale primare, pentru a atinge acoperirea universală în sănătate și
obiectivele dezvoltării durabile.
Medicina secolului al XXI-lea pare a se îndrepta cu paşi hotărâți spre asistenţa de
ambulatoriu şi, în mod deosebit, spre asistenţa medicală primară, mai eficientă, mai ieftină
şi mai accesibilă la nivel de masă. Medicina de familie, prin conţinut şi activitate practică,
se dovedeşte a fi prima opţiune în asigurarea asistenţei primare la nivel de individ, familie
şi comunitate. Medicina de familie şi-a dovedit, în timp, capacitatea de adaptare continuă
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la toate provocările și condiţiile nou-create
lărgind spectrul serviciilor oferite și abordând individul atât în condiţii de sănătate,
cât şi în condiții de boală, indiferent de vârstă, sex, patologie, religie, poziţie socială.
Medicina de familie, prin accesibilitate,
eficiență, calitate și gama largă de servicii
oferite la costuri accesibile pentru populaţie, ocupă un loc central în cadrul oricărui
sistem de sănătate publică.
Care sunt locul și rolul medicului de
familie în cadrul unui sistem de sănătate
publică?
Domeniul de activitate al medicului de
familie este centrat pe nevoile concrete
ale individului, familiei şi comunităţii, iar
metodologia de lucru are la bază analiza
clinică. Medicul de familie își cunoaște în
amănunt pacienții, le cunoaște familia,

mediul de viață și de muncă, obiceiurile,
statutul social, cultural și economic. Medicul de familie abordează persoana atât
în condiţii de sănătate, cât şi în condiţii de
boală, în unitatea lui bio-psiho-socială.
Este un parteneriat pe termen lung.
Majoritatea covârșitoare a populației
este înscrisă la un medic de familie. Aproape jumătate din populația țării locuiește în
zone rurale, unde adesea singurele servicii
medicale accesibile sunt cele furnizate
în cabinetele medicilor de familie și în Centrele de permanență. Și pacienții din marile
orașe își rezolvă nevoile medicale obișnuite
tot la medicii de familie.
Medicul de familie prestează asistenţă
medicală şi socială tuturor persoanelor,
indiferent de vârstă, sex sau patologie, şi,
în acelaşi timp, asigură legătura între sistemul naţional de sănătate – comunitate
şi celelalte sectoare implicate în asistenţa medicală. Reorientarea asistenţei
medicale spre medicina omului sănătos,
mai eficientă, mai puţin costisitoare şi mai
accesibilă la nivel de comunitate, a dat o
nouă dimensiune specialităţii medicină
de familie şi, în același timp, a condus la
redescoperirea rolului esenţial al medicului de familie în promovarea, menţinerea
şi restabilirea sănătăţii.
Care sunt cele mai importante
realizări ce țin de medicina de familie
în Republica Moldova?
Cât ține de rezultate, în primul rând aș
vrea să menționez realizările în domeniul
formării medicilor de familie, atât la nivel
universitar, cât și postuniversitar.
Medicina de familie s-a studiat începând cu anii ‘90 în cadrul învățământului
postuniversitar, iar în 1998 a fost înființată
Catedra medicină de familie în cadrul
USMF „Nicoale Testemițanu”.
După o lungă perioadă în care medicina
de familie nu a existat sau, cel mult, era
denumită generic „medicină generală”, asistăm, pe parcursul a 20 de ani, la redescoperirea medicinii de familie ca parte integrantă a sistemului de învățământ universitar și
postuniversitar și, implicit, recunoașterea ei
ca specialitate clinică distinctivă.
Reapariția medicinii de familie ca
specialitate de sine stătătoare în Republica Moldova nu este numai utilă, ci și
obligatorie, deoarece numai ea poate
rezolva problemele pe care le-a creat
organismul uman, iar asistența medicală a
devenit mult prea complicată și mult prea
costisitoare pentru pacient.

În prezent, se fac eforturi pentru a crea
specialiști în medicină de familie abili și
capabili să privească în dinamică cel puțin
din trei puncte de vedere orice problemă
de sănătate: biomedical, psihomedical și
sociologic. Medicul perioadei actuale, dar și
cel al viitorului vor munci din ce în ce mai
mult în echipe multidisciplinare.
Aș vrea, de asemenea, să menționez
programele suplimentare de educație
medicală continuă implementate în ultimii
cinci ani, ce țin de expertiza medicală a
vitalității, planificarea familială, sănătate
mintală, îngrijiri paliative, screeningul
cancerului de col uterin, elaborarea și
implementarea protocoalelor clinice standardizate, bazate pe dovezi, interacțiunea
intersectorială, asigurarea cu medicamente
compensate etc.
Printre alte realizări importante, aș vrea
să punctez delimitarea instituțiilor AMP de
cele spitalicești, construirea și renovarea
Centrelor de Sănătate, dotarea tehnică, cu
mijloace de transport și analizatoare biochimice ale acestora, precum și instituirea
centrelor de sănătate autonome financiar,
contractate de CNAM, și, nu în ultimul

„Medicul de familie
abordează persoana atât
în condiţii de sănătate,
cât şi în condiţii de boală,
în unitatea lui
bio-psiho-socială“.
rând, alegerea liberă a medicului de familie.
Au fost întreprinse un șir de măsuri care
au contribuit la evoluția formelor de plată
în AMP, majorarea salariului medicului de
familie și asistentului medicului de familie,
majorarea indemnizației unice pentru
tinerii specialiști la angajare în regiunile
rurale, precum și plata salarială a medicilor
rezidenți.
Care sunt cele mai importante
probleme cu care se confruntă medicina
de familie din Republica Moldova?
Insuficiența medicilor de familie, în
special în localitățile rurale, este una dintre
cele mai mari probleme ale medicinii
primare din Republica Moldova. Numărul
medicilor de familie se micșorează de la an
la an, spre exemplu, în 2003, în Republica
Moldova, se înregistrau 2.112 medici de

familie, în 2007 – 2.066 de medici de familie, în 2012 numărul acestora scădea până
la 1.853 de medici, iar în 2017 numărul lor
abia depășea cifra de 1.700. Mai este nevoie
de cel puțin 300 de specialişti, pentru a
asigura accesul fiecărui cetăţean la servicii
de asistență medicală primară.
Distribuirea neuniformă a medicilor
de familie și a asistenților medicali în
instituțiile medicale din Republica Moldova, adică urban versus rural, reprezintă o
altă problemă a sectorului, fiind asociată cu
reticența de înmatriculare în rezidențiat a
foștilor studenți.
Activitatea medicului de familie este cu
supraefort. Conform normelor stabilite, un
medic de familie ar trebui să deservească
1.500 de persoane, pe când, în realitate,
un medic de familie are înscrise în listă
cel puțin 1.900 de persoane, iar în unele
raioane, chiar 3.000-6.000. Vârsta medie a
medicilor de familie în unele raioane este
aproape de vârsta de pensie, 72% dintre
medicii de familie și asistenții medicali
de familie au manifestări de stres cronic,
iar 78% au sindromul de oboseală cronică. Toate acestea, precum și prezența
condițiilor mai atractive peste hotare, contribuie la exodul medicilor de familie.
Care sunt direcțiile de dezvoltare
a asistenței medicale primare în
Republica Moldova?
În primul rând, aș vrea să menționez că
asistența medicală primară nu se reduce
la echipa medicului de familie. Un aspect
esenţial al îngrijirii pacienţilor este reprezentat de o asistenţă medicală integrată.
Un sistem de sănătate adaptat necesităţilor
actuale şi viitoare trebuie să aibă o capacitate optimă de asigurare a managementului
afecţiunilor cronice. Implementarea și dezvoltarea continuă a serviciilor comunitare
integrate, cum ar fi cele de sănătate mintală,
servicii prietenoase tinerilor, îngrijiri paliative, îngrijiri la domiciliu, sunt esențiale.
Se dorește îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim
ambulatoriu, prin asistența medicală
comunitară, medicină de familie și ambulatoriul de specialitate.
Se dorește creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență medicală
primară. De asemenea, se recunoaște
tendința de migrare a personalului medical,
iar sustenabilitatea resurselor umane în
sănătate se poate asigura prin stimulente
financiare și îmbunătățirea perspectivelor
de evoluție profesională. 
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„Șefii de secții ar
trebui degrevați de
responsabilitatea
alocării fondurilor”
De Roxana Maticiuc

Sunteți președintele
Comisiei de nefrologie
din cadrul Ministerului
Sănătății. Ce ar putea face
ministerul pentru ca pacienţii să poată
avea acces mai ușor la tratamente
moderne?
Facilitățile medicale din România
sunt extrem de heterogene din punctul
de vedere al dotării, dar și al numărului
și calificării personalului medical. Există
centre medicale universitare care pot
asigura terapii de ultimă oră, cu dotări
de cea mai nouă generație și medici
supraspecializați, după cum există și zone
în care lipsesc până și facilități minim
necesare unui tratament medical corespunzător secolului al XXI-lea. Consider
că în acest demers trebuie să pornim de
la infrastructură, de la construcția de
spitale noi, moderne, pe care apoi să le
dotăm cu aparatură și să știm să atragem
personalul medical de calitate, de care
România nu duce lipsă. În București, de
exemplu, este nevoie de un spital universitar multidisciplinar complet, dotat cu
un centru de cercetare performant, săli
de studiu, laboratoare și echipamente de
simulare a diverselor procedee medicale
necesare pregătirii practice a studenților,
rezidenților și tinerilor specialiști.
Din punctul de vedere al specialității
de nefrologie, un demers prioritar este
reactualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Dializă.
Actuala formă este nemodificată din
2004, deși se prevede revizuirea articolelor sale la un interval de cel puțin 5 ani.
Împreună cu asociații profesionale, inclusiv actuala conducere a Societății Române
de Nefrologie, am demarat un proiect de
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modificare și completare a prevederilor
acestui document, în scopul creșterii
calității actului medical în cadrul terapiei
de supleere renală. Am implicat în acest
proces de perfecționare a Regulamentului
toate Centrele de Nefrologie cu tradiție
din țară (București, Iași, Cluj, Timișoara,
Tg. Mureș, Craiova). Vor fi consultați și
furnizorii de servicii de dializă, Colegiul
Medicilor din România, precum și Casa
Națională de Asigurări de Sănătate.
În opinia dumneavoastră, care sunt
modificările legislative care ar trebui

I
nterviu cu prof. univ. dr. Ionel Alexandru Checheriță,
șeful Clinicii Nefrologie și Dializă din Spitalul Clinic
de Urgență „Sf. Ioan”, directorul Departamentului de
pregătire postuniversitară și EMC, U.M.F. „Carol Davila”
din București, președintele Comisiei de nefrologie din
cadrul Ministerului Sănătății și al Comisiei de nefrologie
a Colegiului Medicilor din România.
cuprinse în noua lege a sănătății, la
care se lucrează în prezent?
O primă reglementare pe care am
considerat-o necesară – concretizată deja
de către Comisia de nefrologie a Ministerului Sănătății – se referă la o nouă
curriculă de pregătire a rezidenților în
specialitatea nefrologie. Modificările au
rolul de a înlesni un stagiu de pregătire
mult mai flexibil, cu accent pe aplicațiile

practice, în conformitate cu cerințele
UEMS. Din calitatea de director al Departamentului de pregătire postuniversitară și EMC al U.M.F. „Carol Davila” din
București consider că pregătirea tinerilor
medici rezidenți este o sarcină care ne
obligă și ne onorează, necesitând toată
atenția și o continuă perfecționare metodologică. Rezidențiatul este o poveste de
succes în România, o certifică generațiile

de tineri specialiști apreciați și extrem de
solicitați de numeroase clinici de renume
din toată lumea. Există, totuși, aspecte
care pot fi îmbunătățite, începând cu
descentralizarea acestui proces și întărirea responsabilităților universităților cu
tradiție. Prin repartizarea rezidenților exclusiv către unul dintre centrele universitare din București, Iași, Cluj, Timișoara,
Tg. Mureș sau Craiova, prin organizarea

la nivel local a procesului de pregătire și
certificarea de către fiecare dintre aceste
universități a promovării examenului de
medic specialist pentru propriii medici
rezidenți, se pot obține beneficiile unei
concurențe pozitive și sporirea interesului pentru calitatea procesului de
învățământ.
De asemenea, o altă reglementare
necesară este referitoare la atribuțiile

și activitatea șefilor de secții. Această
funcție ar trebui să se focalizeze pe
coordonarea activității medicale din
fiecare secție și mai puțin pe aspectele
administrative și economice. Spre
exemplu, centralizarea licitațiilor pentru
aparatură, materiale și consumabile
ar putea degreva șeful de secție de
responsabilitatea alocării fondurilor
și ar permite o mai bună implicare în
organizarea și supravegherea activității
profesionale din fiecare unitate, oferind
premise pentru creșterea calității actului
medical.
În același scop, al îmbunătățirii
calității serviciilor medicale și al
condițiilor în care ne desfășurăm
activitatea, consider benefică sporirea
rolului organizațiilor profesionale la
nivelul fiecărei unități spitalicești – prin
reprezentanți activi, cu drept de vot și
responsabilizați ai Colegiului Medicilor
și ai Ordinului Asistenților.
Ca medic și șef de clinică,
vă confruntați în fiecare zi cu
lipsurile din sistemul de sănătate. Ce
ați schimba la nivelul politicilor de
sănătate publică pentru a se putea
îmbunătăți serviciile medicale de care
beneficiază pacienții români?
Sunt multe aspecte perfectibile în
funcționarea sistemului de sănătate
din România. O problemă serioasă
cu care ne confruntăm în nefrologie
este inexistența cadrului legal pentru
decontarea tratamentului de supleere
renală în cazurile de insuficiență
renală acută. În prezent, rambursarea
cheltuielilor (semnificative) aferente
acestor pacienți se face exclusiv prin
sistemul DRG, pe caz rezolvat. Acest
tip de finanțare nu poate asigura decât
acoperirea parțială a necesarului
financiar pentru tratarea corectă, în
conformitate cu ghidurile moderne
de terapie a cazurilor de injurie renală
acută care necesită, complementar
tratamentului conservator, instituirea
unei metode de supleere renală:
hemodializă, hemodiafiltrare sau
plasmafereză. Aceste tratamente
costisitoare sunt oferite de către centrele
de nefrologie și dializă din spitalele
universitare pacienților care au indicație,
dar spitalul rămâne cu deficit de
rambursare pentru serviciul respectiv
și este nevoit să limiteze alte cheltuieli
necesare. 
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Sarcina și bolile reumatologice -

o schimbare de paradigmă
DIN CE ÎN CE MAI FRECVENT, SE OBSERVĂ CĂ BOLILE REUMATISMALE
AUTOIMUNE ÎȘI FAC DEBUTUL LA VÂRSTA LA CARE POTENȚIALI PACIENȚI
SE GÂNDESC CUM SĂ-ȘI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ȘI NICIDECUM UNDE ÎȘI
VOR PETRECE ANII DE PENSIE. de Valentina Grigore
Debutul timpuriu al acestor
afecțiuni pune în dificultate
medicul reumatolog, care
va trebui să țină cont și de
prioritățile adultului aflat la vârsta fertilă, pacienții, mai ales femeile, necesitând
o medicație personalizată, în funcție de
planurile acestora legate de maternitate. Dacă până acum câțiva ani șansele
unor pacienți cu afecțiuni reumatismale
autoimune de a avea un copil și de a ține
sub control boala erau extrem de mici, în
prezent, datorită noilor terapii biologice,
acest lucru s-ar putea schimba. Studii
efectuate în decursul ultimilor ani au
demonstrat eficacitatea și siguranța terapiilor biologice la femei cu boli reumatis-
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male autoimune atât în timpul sarcinii,
cât și al alăptării.
Datele statistice arată că aproximativ
50% dintre sarcinile femeilor cu boli
autoimune 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 activitatea înaltă a
bolii reduce fertilitatea. Pe de altă parte,
riscul de avort spontan sau de naștere
prematură la pacientele cu boală activă
este foarte mare. 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

„Deși există o experiență mare a terapiilor biologice care ar putea fi administrate în cursul sarcinii, fie în primul sau
al doilea trimestru, fie pe tot parcursul
sarcinii, până la ora aceasta un singur
medicament care și-a dovedit siguranța
în administrarea în sarcină și-a modificat
RCP-ul (n.r., Rezumatul Caracteristicilor
Produsului). Din fericire, acest medicament există în România. Dacă pacienta
căreia i se recomandă acest tratament
biologic este afectată de vreuna dintre
bolile pentru care este recomandat și
îndeplinește criteriile de activitate a

bolii, intră în programul național, iar
această terapie biologică este compensată 100%”, a declarat dr. Magda Pârvu,
medic primar medicină internă, medic
primar reumatologie cu competenţă în
capilaroscopie şi densitometrie clinică.
Specialistul a mai atras atenția că
fiecare pacient cu o boală autoimună
trebuie să discute de la bun început cu
medicul dorința de a procrea. De asemenea, „este datoria medicului față de
pacienta de vârstă fertilă ca, atunci când
îi stabilește diagnosticul și tratamentul,
să o întrebe de perspectiva, de dorința de
a avea un copil”.

Terapii biologice în sarcină și
în timpul alăptării
Afecțiunile inflamatorii cronice, precum
poliartrita reumatoidă (PR), spondilartrita axială (axSpA) și artrita psoriazică
(PSA), se manifestă frecvent la femeile de
vârstă fertilă. De exemplu, PR afectează
de trei ori mai multe femei decât bărbați.
Inovația și cercetarea vin în sprijinul
femeilor cu astfel de boli, femei care își
doresc să devină mame. UCB a anunțat,
la începutul acestui an, că Agenția
Europeană a Medicamentului (EMA)

a aprobat o modificare a prospectului
CIMZIA® (certolizumab pegol), care a
devenit astfel prima opțiune terapeutică
anti-TNF ce poate fi considerată în cazul
femeilor cu afecțiuni inflamatorii cronice
pe durata sarcinii și a alăptării.
Aprobarea modificării prospectului
CIMZIA în UE se bazează pe date din
studiile ulterioare punerii pe piață CRIB
și CRADLE, precum și pe datele UCB
privind rezultatele sarcinilor. Studiile au
inclus femei cu poliartrită reumatoidă,
artrită psoriazică, spondilartrită axială și
Boala Crohn (BC). În UE, CIMZIA nu este
indicat pentru BC.
CRIB a fost un studiu farmacocinetic care a evaluat transferul placentar
pentru certolizumab pegol (CZP) de la
femei gravide la copiii acestora, constatând că nivelurile de CZP erau sub limita
inferioară de cuantificare (BLQ, Below
the Limit of Quantification) – la 13 din
14 copii în probele de sânge recoltate la
naștere și în toate probele recoltate în
săptămânile patru și opt. Un nou-născut
a avut un nivel CZP minimal de 0,042µg/
ml (raport copil/mamă de 0,09%). Nu
au fost detectați anticorpi anti-CZP la
mamă, în cordoanele ombilicale sau la

nou-născuți. Aceste date indică un transfer placentar de CZP de la mame la copii
între nul și minimal, ceea ce sugerează
absența expunerii fetale in utero în timpul trimestrului al treilea.
Obiectivele principale ale studiului farmacocinetic CRADLE au fost determinarea concentrației de CZP în laptele uman
și doza medie zilnică pentru sugar. Dintre
cele 137 de probe de lapte matern de la 17
mame, toate probele au avut concentrații
minimale de CZP, de peste trei ori mai
mici decât limita inferioară de cuantificare și sub 1% din doza terapeutică estimată. O analiză post-hoc a calculat doza
relativă a sugarului (RID – relative infant
dose) de CZP, care s-a situat în intervalul
0,04% – 0,30%. Experții consideră că un
RID mai mic de 10% este improbabil să
constituie un motiv de îngrijorare pentru
starea de sănătate a sugarului.
De asemenea, date colectate prospectiv
de la peste 500 de sarcini expuse la
CIMZIA® cu rezultate cunoscute,
inclusiv peste 400 de sarcini expuse în
timpul primului trimestru, nu indică un
efect de producere a malformațiilor în
cazul CIMZIA. Totuși, experiența clinică
disponibilă este prea limitată pentru a
concluziona cu certitudine că nu există un
risc crescut asociat administrării CIMZIA
în timpul sarcinii. CIMZIA trebuie utilizat
în timpul sarcinii doar dacă este necesar
din punct de vedere clinic.

„Dacă pacientele au o boală autoimună moderată, fără modificări structurale,
vom încerca să întrerupem tratamentul când rămân însărcinate. Însă dacă
boala este suficient de severă încât să
depășească eventualele riscuri (precum
cel, extrem de rar, de malformații), ar
trebui să prescriem terapia biologică,
aplicând încă principiul precauției. Ceea
ce trebuie să reținem este faptul că, în
prezent, avem medicamente sigure pe
care le putem prescrie în sarcină”, a
atras atenția dr. Anna Molto, specialist
reumatolog în cadrul Spitalului Cochin
din Paris. 
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Institutul „Ana
Aslan” - întinerire
cu Gerovital și
realitate virtuală
FĂRĂ INVESTIȚII MAJORE DE
MAI BINE DE 20 DE ANI ȘI CU O
CONDUCERE ÎN PERMANENTĂ
SCHIMBARE, INSTITUTUL NAȚIONAL
DE GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
„ANA ASLAN” A INTRAT, DUPĂ
REVOLUȚIE, ÎNTR-O STARE
DE CONSERVARE. PACIENȚII
BENEFICIAZĂ ÎN CONTINUARE DE
VESTITELE CURE DE GEROVITAL
INJECTABIL, CHIAR DACĂ EXISTĂ
O LISTĂ DE AȘTEPTARE DE CÂTEVA
SUTE DE PERSOANE, ÎNSĂ NIMENI
NU A FĂCUT DEMERSURI PENTRU
CEVA „MAI MULT”. PÂNĂ ACUM…
CĂCI PLANURILE NOULUI MANAGER
ANCA ȘTEFAN SUNT SĂ ADUCĂ
INSTITUTUL LA NOTORIETATEA
PE CARE O AVEA CÂND SOȚIILE
PREȘEDINȚILOR DIN TOATĂ LUMEA
INTRAU PE UȘA CLINICII DIN
OTOPENI. „ANA ASLAN” VA DEVENI
CEL MAI TEHNOLOGIZAT INSTITUT
DIN ȚARĂ - SUSȚINE MANAGERUL.
de Valentina Grigore

Institutul „Ana Aslan” a
împlinit recent 66 de ani de
activitate. Cum a evoluat
de-a lungul timpului?
„Ana Aslan” este astăzi un institut care
își dorește să se reinventeze. Suntem un institut de cercetare și, totodată, un mix între
un spital și un centru de tratament care, cu
niște ani în urmă, avea cinci stele. Dar erau
cinci stele de 1980 care nu mai sunt aceleași
pentru 2018. Din păcate, în ultimii ani s-a
investit puțin. Încercăm să recuperăm ceea
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ce nu s-a făcut în ultimii zece ani. Practic
această clădire este nerenovată semnificativ de mai bine de 20 de ani.
Toate acestea s-au întâmplat din cauza
lipsei de fonduri. Suntem un spital care are
trei sedii separate, în trei zone distincte din
București, însă mergem pe același normativ
ca un spital cu un singur sediu. Adică, ne raportăm la numărul de paturi. Și totuși avem
trei sedii, astfel încât, din punct de vedere
administrativ, lucrurile sunt mai greu de gestionat, de stabilit priorități etc. Avem nevoie
de investiții, fără doar și poate, dar trebuie
cumva să ne regândim și să ne repoziționăm,
mai ales să încurajăm cercetarea.
Aveți proiecte pe partea de cercetare?
Da, avem un proiect finalizat în care
stabilim, pe baza unei formule matematice,
bazată pe determinări și analize medicale,
diferența între vârsta biologică și vârsta cronologică a individului, astfel încât să putem
personaliza terapia noastră, terapia Aslan
– marcă înregistrată a Institutului. Practic,
putem realiza o terapie specifică vârstei
reale, și nu anilor pe care îi arată o persoană. De exemplu, latura extremă – pentru o
persoană de 70 de ani, dacă vârsta reală a
organismului este de 60 sau poate de 80 de
ani, abordarea terapeutică este diferită. Este
vorba, de fapt, de un tratament personalizat și sperăm să aplicăm această formulă
pacienților noștri chiar din toamnă.
Lucrăm în prezent la „Scala de fragilitate
a vârstnicului” – scala specifică Ana Aslan,
prin care încercăm să vedem care sunt
vulnerabilitățile medicale ale vârstnicului,
determinate de vârstă, și cum am putea
acționa preventiv. Ne reorientăm de la partea de tratament a pacientului de peste 65
de ani la prevenție, astfel încât să scădem
media de vârstă a pacientului nostru și să

ne axăm pe prevenție. Cred că putem face
mai mult pentru un pacient pe care îl prindem într-o cură Aslan de prevenție versus
un pacient care ne calcă pragul în scop clar
terapeutic.
În prezent, media de vârstă a pacienților
care vin la „Ana Aslan” este de 60 - 62 de
ani, însă ne interesează să avem pacienți
cât mai tineri, care să beneficieze de cura
de tratament în scop preventiv. Practic,
orice persoană de peste 40 de ani poate să
înceapă partea de prevenție cu Gerovital
injectabil, o cură de două săptămâni, o dată
pe an. Pe măsură ce înaintează în vârstă,
această cură ar trebui repetată de două ori
pe an, depinde de situație – acea personalizare despre care vă vorbeam la început.
Tratamentul se face în baza unei evaluări
primare. Din păcate, fiind doar 580 de
paturi de care dispunem în prezent, există o
listă de așteptare de câteva sute de pacienți.
Cum poate fi rezolvată această
problemă?
Aici este o altă misiune a mea. Institutul
nu are facilități de internare de o zi, ceea ce
ne dezavantajează. Acum ne reorganizăm,
ne reinventăm, ca să găsim spații și să putem avea și acest serviciu și să scurtăm lista
de așteptare a pacienților pentru internare.
Lista de așteptare este o problemă spinoasă:
pe de o parte, pentru că sunt pacienți care
vin anual și pe care nu îi putem refuza, pe
de altă parte, sunt pacienții noi, care, în
timp, devin și ei pacienți fideli. În același
timp, avem un ambulatoriu de specialitate, pe Strada Spătarului 15. O parte din
pacienți, mai ales cei din București, sunt
direcționați către acest ambulatoriu de
specialitate. Planul meu este ca anul acesta
să avem ambulatoriul renovat. L-am dotat
cu câteva echipamente noi, anul trecut,
astfel încât să putem să asigurăm și în ambulatoriu exact aceeași cură, exact același
tratament, pentru a gestiona cât mai bine
fluxul de pacienți. Totodată, pentru pacientul internat trebuie să îmbunătățim timpii
de așteptare. Avem un sistem informatic pe
care acum îl punem la punct, care presupune o îmbunătățire a calității timpului petrecut în Institut de către pacientul nostru: pe
baza unor brățări, pacientul este programat
pentru diverse terapii, se generează alerte
ce se transmit asistenților, în cazul în care,
de exemplu, pacientul nu s-a prezentat la
terapia sau la analizele la care era programat. Mă interesează foarte mult creșterea
calității și eficientizarea serviciilor pe care
Institutul le pune la dispoziția pacienților.

I
nterviu cu Anca Elena Ştefan, manager al Institutului
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan“
Ce planuri aveți pe partea de
tehnologizare a Institutului?
Sunt un om pasionat de tehnologie.
Avem un corp de clădire pe care acum
începem să îl renovăm și să îl transformăm
în Centrul de monitorizare „Ana Aslan”,
care va asigura servicii de monitorizare la
distanță a pacienților și servicii de telemedicină și homecare. Vom folosi cât mai multă tehnologie medicală de ultimă generație
în tratamentul pacientului!
Realitatea virtuală va fi o noutate pentru partea de tratament din „Ana Aslan”.
Mai ales în ceea ce privește recuperarea
medicală și complianța pacientului. Pacientului i se pun niște ochelari de realitate
virtuală și este transportat într-o lume în

care îi este mai ușor să se integreze. Sunt
diverse scenarii care se folosesc la pacienți,
în funcție de afecțiune. De exemplu,
pentru recuperarea mersului – experiența
pe care o are pacientul care este pus să
meargă din punctul A la punctul B asistat
prin proceduri clasice este incomparabilă
cu experiența aceluiași pacient căruia îi
punem ochelarii de realitate virtuală și-l
transportăm într-o lume ideală, într-o
pădure, de exemplu. Medicul îl roagă să
culeagă o floare, astfel încât el să meargă
spre acea floare. Este o rată de răspuns
mult mai mare și vrem să implementăm
această recuperare prin realitate virtuală
chiar de anul acesta. V-am dat un exemplu
simplu, dar care înseamnă foarte mult

pentru un pacient senior, cu hemiplegie și
patologie asociată sau afectare cognitivă.
Astfel de tehnici aduc metoda de tratament
Ana Aslan în prezent, în 2018. Ana Aslan a
urmărit o abordare integrată a pacientului
– medicală, psihologică și socială. Dincolo
de tratamentul medicamentos, pacientul
nostru este evaluat psihologic, în trecut
exista terapia ocupațională pe care acum o
readucem la viață, astfel încât, după două
săptămâni la INGG, să avem un pacient
recuperat medical și integrat social.
Spuneați că nu s-au mai făcut
modernizări de zece de ani. Cum ați
reușit să schimbați acest lucru?
Din fericire, anul trecut am reușit să
renovăm etajul 2, anul acesta vom continua cu etajul 1 și cu parterul clădirii A a
sediului din Căldărușani. În prima parte
a anului, am renovat la Otopeni clinica de
hidroterapie, baza de tratament este nouă,
am cumpărat echipamente noi, produse de
ultimă generație. Renovăm zona de cosmetică corporală – facem cosmetică integrată
în structură – și vom cumpăra echipamente
noi pe care le vom folosi din august anul
acesta, sper eu.
Îmi doresc să construim o clădire nouă
la Otopeni, o bază de tratament nouă, cu
facilități de cazare și de tratament la nivel
de 5 stele. Clinica de la Otopeni, în momentul când a fost construită, a fost o clădire de
5 stele, cu candelabre din sticlă de Murano,
parchet și mobilier din lemn masiv. În timp,
Institutul s-a adaptat cum a putut normelor, iar plasticul a luat locul lemnului fără
a se păstra ideea inițială. Acum, ne dorim
să redevenim cel mai cunoscut institut de
geriatrie din lume și să putem oferi din nou
servicii medicale și hoteliere de 5 stele.
Cine este Anca Ștefan?
Am absolvit facultatea de medicină.
Am lucrat în fonduri europene zece ani,
am contribuit, prin organizațiile pe care
le-am condus, la tehnologizarea centrelor
de transfuzii, la regândirea sistemului, la
renovarea și reorganizarea unor centre de
sănătate. Îmi place să pun accent pe ce poate face tehnologia pentru medicină. Cred
că telemedicina este o soluție bună pentru
sistemul medical actual, în contextul unui
deficit din ce în ce mai mare de medici. La
finalul mandatului, sper ca Ana Aslan să fie
cel mai tehnologizat institut din România.
Și nu glumesc. Îmi voi folosi experiența din
fonduri europene pentru a accesa cât mai
multe surse de finanțare în scopul revitalizării acestui institut, simbol național. 
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„Changing health. Life
changing” – garden party
la ambasada Danemarcei
de Roxana Maticiuc

De ziua Danemarcei, peste
120 de lideri din domeniul
sănătăţii din România, autorităţi, medici, farmacişti şi
jurnalişti au fost prezenți la Ambasada
Danemarcei la evenimentul „Changing
health. Life changing”, organizat de Revista Politici de Sănătate, în parteneriat
cu Novo Nordisk.
Ștefan Emanoil
Ilcuș, ambasador
ad-interim al
Ambasadei
Danemarcei în
România: „În Danemarca, aproximativ 10% din populație este diagnosticată
cu diabet, potrivit Asociației Daneze
pentru Diabet. În plus, aceeași asociație
estimează că Danemarca are aproximativ 750.000 de pacienți prediabetici –
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adică, aproximativ 13% din populație.
Această afecțiune reprezintă o povară
financiară enormă, însă, din fericire,
există soluții pentru a atenua problema.
Și această soluție se numește prevenție.
Un stil de viață sănătos, care pune
accent pe mișcare, pe depistarea
timpurie și pe o industrie farmaceutică
de top, sunt elementele-cheie în
prevenirea și tratarea afecțiunilor
cronice precum diabetul. În fond,
vorbim despre o provocare comună.”
Cecilia Radu,
director general
Novo Nordisk
România:
„În Danemarca, ca și în
România, costurile tratării diabetului
sunt însemnate. În ambele țări, efectuarea de teste și depistarea timpurie

a diabetului pot reduce, însă, aceste
cheltuieli. În egală măsură, costurile
pot fi temperate dacă populația este
convinsă să fie mai atentă cu stilul de
viață. Pentru danezi, speranța de viață
sănătoasă este de 70 de ani, iar liderii
sistemului de sănătate din Danemarca
spun mereu că succesul acesta vine
dintr-o foarte bună colaborare cu toate
companiile inovative care le furnizează tehnologia, produsele și expertiza.
Exact normalitatea pe care ne-o dorim
și pentru România.”
Dorin Chioțea,
jurnalist:
„World Hapiness Report
ne spune că Danemarca
este țara cu cea mai fericită populație din lume și ocupă această
poziție pentru al doilea an consecutiv.

Am fost acolo și pot să spun că danezii
au mare grijă de sănătatea lor. În urmă
cu circa trei decenii, ei au reconfigurat
capitala în sensul în care acolo se folosesc mai mult bicicletele decât mașinile.
Nu te costă să cumperi o mașină, cât
te costă să o păstrezi, din cauza taxelor
auto, a parcărilor foarte scumpe și foarte,
foarte puține. Ei încurajează foarte mult
sportul, inclusiv înotul. Copenhaga este
un oraș-port la Marea Nordului și este
brăzdat de foarte multe canale, toate
fiind accesorizate cu pontoane pentru
înot. Este ca și cum i-ai vedea pe români
în pauza de prânz sau în zilele libere că
ar merge și ar face baie în Dâmbovița.”
Bineînțeles că am vizitat și imensele
site-uri ale Novo Nordisk. Este impresionant ce au ei acolo. Sunt o companie
de 20 de miliarde de euro cifră de afaceri și un profit de 5 miliarde de euro, în
2017. Ei investesc aceste două miliarde
de euro anual doar în sănătate.”
Evenimentul s-a încheiat cu un
concert oferit de violonistul Antonio
Nicholas Piculeață și de Cvartetul Regal.
Numele cvartetului nu este întâmplător.
El a fost înființat în 2010, la inițiativa
liderilor Orchestrei Camerata Regală,
orchestră care a dobândit în anul 2009
Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale
Principele Radu al României. 
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Gala Premiilor de Excelență în
Asistență Medicală – ediția a VI-a
REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR, MEDICI, ASOCIAȚII DE
PACIENȚI ȘI PROFESIONIȘTI AU SĂRBĂTORIT VINERI, 6 IULIE,
CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE ASISTENTE ȘI
MOAȘE. ÎN CADRUL CELEI DE-A VI-A EDIȚII A GALEI PREMIILOR
DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ORGANIZATĂ DE
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI
ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA (OAMGMAMR) - FILIALA
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CU MANAGEMENTUL LOGISTIC
AL QUINN MEDIA, AU FOST PREMIATE DEVOTAMENTUL,
PROFESIONALISMUL ȘI EXCELENȚA CELOR FĂRĂ DE CARE
SERVICIILE MEDICALE NU AR EXISTA. de Valentina Grigore
„Ediţia din acest an a galei are o semnificaţie deosebită. 2018
este un an aniversar, unul de mare însemnătate pentru noi,
românii, şi care ne oferă o ocazie în plus să recunoaştem
devotamentul şi efortul continuu ale profesioniştilor din
Sănătate care reuşesc, în pofida vicisitudinilor cu care se confruntă sistemul sanitar din România, să îşi îndeplinească nobila misiune pe care
şi-au asumat-o. Totodată, în acest an, mai mult ca oricând, este important să vorbim despre transfer de cunoştinţe între generaţii, despre viitor
într-un context în care statele din Vestul Europei, şi nu numai, exercită
o atracţie către cadrele medicale. Premianţii galei de astăzi reprezintă un
model de profesionalism şi dăruire, oferindu-le tinerilor aflaţi la început
de carieră un exemplu, iar nouă, celorlalţi, încredere”, a afirmat conf. dr.
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Diana Loreta Păun, consilier de stat, Departamentul de
Sănătate Publică, Administrația Prezidențială.
Potrivit dr. Turkes Ablachim, director medical al
Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), „aceste premii nu reprezintă decât un
mic semn al recunoştinţei noastre. Fără dumneavoastră,
serviciile medicale nu ar exista”.

Categorii și premii
„Am organizat acest eveniment din dorinţa de a promova realizările deosebite ale colegilor noştri asistenţi
medicali şi moaşe. În aceşti şase ani, ediţie după ediţie,
am descoperit împreună că nu este deloc rău ca din când
în când să îţi fie recunoscute meritele şi rolul important
în această luptă continuă cu moartea şi cu boala, din
care pacienţii noştri ies deseori învingători. Asistenții
medicali trebuie să aibă încredere în potenţialul lor şi
să îl ducă spre excelenţă”, a declarat asist. med. gen. lic.
Doina Carmen Mazilu, președinte OAMGMAMR - filiala
Municipiului București.
Premiile, printre care și participarea gratuită la Școala
de Vară 2019 a Ordinului Asistenților - filiala București,
au fost acordate în cadrul următoarelor categorii:
1. D
 eterminare și implicare – cele două premii au fost
acordate echipei de îngrijiri pediatrice a Secției de

neurologie din cadrul Spitalului
Clinic de Urgență „BagdasarArseni” și moașei Anca Bălășoiu Maternitatea Bucur.
2. E
 chipe de îngrijire cu următoarele subsecțiuni:
a. O șansă la viață - echipa de
asistente medicale din cadrul Departamentului de transplant medular – Spitalul
Clinic Colțea și echipa Departamentului de neurochirurgie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Maria Sklodowska Curie”;
b. Profesioniști în îngrijiri de calitate – colectivul
Secției de chirurgie generală, Spitalul Clinic CF2 și
echipa de asistente medicale a Departamentului de
urgențe metabolice – Institutul Național de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”;
c. Mama și copilul - asistentele Secției neonatologie-terapie intensivă din cadrul Spitalului
Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” și asistentele Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Profesor Doctor
Panait Sârbu”;
3. Premiul pentru întreaga activitate a fost acordat unui număr
de 17 persoane: Maria Ferezan
și Irina Larisa Cristoiu (Spitalul
Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”),
Luminița Bălănescu, Carolina Laurenția
Radu și Maria Blănaru (ASSMB – Medicină Școlară),
Elvira Marinescu (Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” – Departamentul de
cercetări genetice), Adina Ghincea (Spitalul „Obregia”), Cecilia Pușcașu și Mărioara Preda (Institutul
Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”),
Veronica Slipenschi, Doina Cornelia Simion, Mariana
Besciu, Angela Stegărescu și Dorina Șubă (Institutul
Național de Endocrinologie „C. I. Parhon”), Camelia
Coman și Creița Boltașu (Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”)
și Mărioara Nicolaescu (Spitalul
Clinic CF2);
4. Premiul pentru advocacy
și implicare în problemele
comunității – Alina Necula;
5. E
 xcelență pentru susținerea
drepturilor pacienților și a accesului la tratament – Radu Gănescu,
președinte al Coaliției Organizațiilor
Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC);
6. Premiul special al juriului – echipa de asistente medicale din secția Oncologie pediatrică a Institutului
Oncologic „Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu”
București.
GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ
MEDICALĂ – EDIȚIA A VI-A S-A ÎNCHEIAT CU UN
CONCERT SUSȚINUT DE FORMAȚIA FREESTAY. 
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Abordare integrată
a sănătății mintale
în politicile publice
CONFORM PACTULUI EUROPEAN PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI BUNĂSTARE, SĂNĂTATEA
MINTALĂ ESTE UN DREPT AL OMULUI. INDISPENSABILĂ PENTRU SĂNĂTATEA GENERALĂ
ȘI PENTRU CALITATEA VIEȚII CETĂȚENILOR ORICĂREI ȚĂRI, O MINTE SĂNĂTOASĂ ESTE
FAVORABILĂ ÎNVĂȚĂRII, MUNCII ȘI PARTICIPĂRII ÎN SOCIETATE, PRECUM ȘI O RESURSĂ
ESENȚIALĂ ÎN PROGRESUL ECONOMIC. DIN PĂCATE, TULBURĂRILE PSIHICE ȘI DE
COMPORTAMENT SUNT SUBDIAGNOSTICATE ÎN ROMÂNIA, ȚARA NOASTRĂ FIIND PE LOCUL
2 ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INCIDENȚA BOLILOR MINTALE. IMPACTUL
ACESTOR AFECȚIUNI ASUPRA POPULAȚIEI ROMÂNIEI NU ESTE DOAR UNUL DE NATURĂ
MEDICALĂ, CI ȘI DE NATURĂ SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ. de Valentina Grigore
În acest context, se impun
o nouă viziune și o nouă
abordare a sănătății mintale
în rândul românilor, împreună cu actualizarea legislației în acest
domeniu, prin integrarea aspectelor legate
de sănătatea mintală în toate politicile
publice, psihiatrie socială și comunitară,
asigurarea personalului medical și nonmedical, precum și protecția și tratamentul
adecvat al persoanelor cu tulburări psihice,
care trebuie să beneficieze de aceleași
drepturi precum cele ale oricărui cetățean
al Uniunii Europene. Acestea au fost principalele mesaje transmise de participanții
la conferința de presă „Pacienții români
diagnosticați cu afecțiuni mintale – o abordare integrată”, organizată de Janssen România, companie farmaceutică a Johnson
& Johnson și moderată de Maria Vasilescu,
publisher al revistei Politici de Sănătate.
„Abordarea, referitor la afecțiunile
mintale, trebuie să fie una integrată.
Aceasta presupune, pe de o parte, abordarea dintr-o perspectivă multiplă – aceea a
specialiștilor, a autorităților și a pacienților.
Pe de altă parte, abordarea trebuie să
aibă în vedere incidența bolilor psihice,
tratamentul, accesul la medicamente,
asigurarea calității vieții persoanelor diagnosticate cu boli mintale și, nu în ultimul
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rând, eliminarea discriminării și stigmei. Diagnosticarea și tratamentul revin
comunității medicale. Accesul la tratament
este responsabilitatea factorilor de decizie,
asigurarea cadrului legislativ adecvat și a
finanțării necesare fiind esențiale pentru
ca medicii să poată să-i diagnosticheze
și să-i trateze corect pe cei cu afecțiuni
mintale. Echitatea și calitatea vieții presupun atât acces la tratament adecvat, cât și
eliminarea discriminării și a stigmatizării
cu care se confruntă de obicei persoanele
diagnosticate cu schizofrenie și familiile
lor”, a afirmat conf. dr. Diana Loreta Păun,
consilier de stat, Departamentul de Sănătate Publică al Administrației Prezidențiale.
Actualizarea legislației în domeniu
necesită un efort susținut, care implică un
grup de lucru constituit din profesioniști
și experți în domeniu. „Pentru actualizarea Legislației Sănătății Mintale, considerăm important să analizăm necesitatea dezvoltării Strategiei Naționale a
Sănătății Mintale, care ar putea integra
responsabilitățile la nivelul ministerelor conexe și ar putea constitui baza
înființării Institutului Național de Sănătate Mintală, cu subdiviziuni teritoriale pe
modelul funcționării Centrului Național
de Sănătate Mintală. De asemenea, este
avută în vedere analiza exemplelor de

bună practică din alte țări europene și
introducerea unor noi capitole despre sănătatea mintală a copilului și a adolescentului, adicții etc.”, a afirmat dr. Emanuel
Gabriel Botnariu, membru al Comisiei de
Sănătate Publică din Senatul României.
„Legea Sănătății Mintale va trebui să
promoveze și să apere sănătatea mintală,
mai ales prin această strategie, ca și prin
instituțiile integratoare de care s-a vorbit,
dar care să reglementeze și practica de
refacere a sănătății mintale, care este și
psihologică, însă în principal una medicală
și care are în centru psihiatria”, a declarat
dr. Dan Roșca, medic primar psihiatru,
medic-șef secția Toxicomanie, în cadrul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr.
Alexandru Obregia”.

Dialog permanent, sprijin
emoțional și terapii eficiente
Politica publică în domeniul sănătății mintale
se bazează pe dialog permanent cu personalul medical și social specializat. Iar perspectiva medicilor asupra afecțiunilor mintale
cuprinde toate aspectele științifice, dar și
psiho-sociale, care contribuie la menținerea
unei calități a vieții, apropiată celei normale.
În completarea tratamentului medicamentos, sunt necesare sprijinul emoțional și
terapiile din domeniul psihologiei.

DE LA STâNGA LA DREAPTA: Ştefan Bandol - președinte al Asociației ARIPI, Christian Rodseth - Managing Director Janssen
Romania, Dr. Sorin Pletea - medic primar psihiatru, șef Secția 14 Psihiatrie în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru
Obregia” şi coordonator al Programului Naţional de Sănătate Mintală, Diana Loreta Păun - consilier de stat Administraţia Prezidenţială,
Departamentul de sănătate publică, Emanuel Gabriel Botnariu -senator în Comisia de Sănătate publică a Senatului României, dr. Dan Roşca
– medic primar psihiatru – medic-şef Secţia XVI Psihiatrie-toxicomanie în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

„În managementul afecțiunilor mintale,
este important să fie implicate și persoanele diagnosticate, alături de medicul
specialist și de aparținători. Implicarea
activă în luarea și în înțelegerea deciziilor
terapeutice poate crește șansa de acceptare
și de urmare a medicației. Acest aspect are
un rol esențial pentru pacient, în scopul
reinserției sale sociale și al posibilității de a
avea un trai independent, în cele mai multe
dintre cazuri și în mod particular când
vorbim despre un diagnostic de schizofrenie”, a specificat dr. Sorin Pletea, medic
primar psihiatru, șef Secția 14 Psihiatrie în
cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.
Dr. Alexandru Obregia” și coordonator al
Programului Național de Sănătate Mintală.
În calitate de reprezentant al mediului
privat în dezvoltarea cadrului propice îngrijirii pacienților diagnosticați cu afecțiuni
mintale, Janssen, pledează, prin programele pe care le dezvoltă, pentru o viziune
integrată asupra subiectului sănătății
mintale: de la nevoia de informare corectă
și programele de susținere a pacienților,
cunoașterea opțiunilor de tratament și facilitarea accesului pacienților la ele precum
și pentru dezvoltarea cadrului legislativ în
domeniul sănătății mintale.
„La Janssen, avem o abordare integrată în ceea ce privește contribuția la

îmbunătățirea domeniului sănătății mintale. Din fericire, compania noastră poate
susține pacienții în parcursul lor terapeutic atât prin accesul la medicamente inovatoare, cât și prin infrastructuri adiționale
(programele de sprijin al pacienților). Mai
mult decât atât, împreună cu parteneri
externi, avem o activitate semnificativă în

„Janssen susține
pacienții atât prin
accesul la medicamente
inovatoare, cât și
prin infrastructuri
adiționale.“
România, de mai bine de trei ani, și prin
proiectele de inițiativă antistigmă la adresa afecțiunilor mintale. Suntem încântați
că 2018 este deja al doilea an în care
derulăm campania educațională despre
schizofrenie. Schizofrenia este una dintre
afecțiunile mintale cele mai severe, care
permite însă pacienților să aibă o viață
normală, în condițiile urmării medicației
potrivite”, a declarat Christian Rodseth,
Managing Director Janssen România.

În plus, pentru a continua moștenirea
fondatorului companiei, Dr. Paul Janssen,
aceea de a fi campioni ai științei în slujba
umanității, Janssen va lansa în acest an
campania The Art & Science of Ending
Stigma About Mental Illness. Planificată a
fi lansată în Statele Unite, campania are ca
scop reducerea stigmei culturale asociate
afecțiunilor mintale și creșterea gradului
de informare și de conștientizare a premiselor biologice care conduc la afecțiuni ale
creierului.
„Consider că, alături de susținerea
familiei și a medicului specialist, rolul societății în sprijinirea persoanelor
diagnosticate cu afecțiuni mintale este
în egală măsură important. Asociația
noastră este pentru al doilea an consecutiv partener al campaniei de informare
despre schizofrenie, inițiată de compania
Janssen. Salutăm aceste demersuri, al
căror scop este creșterea înțelegerii despre
afecțiunile mintale din toate punctele de
vedere – diagnostic, simptome și tratament. În același timp, avem speranța
că actualizările în lucru la legislația
sănătății mintale vor ajuta la clarificarea
și la îmbunătățirea anumitor aspecte cu
care pacienții se confruntă în prezent”,
a afirmat și Ștefan Bandol, președinte al
Asociației de Pacienți ARIPI. 
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Conferința națională „Impactul
xenobioticelor asupra sănătății populației.
Toxicitatea și siguranța pacientului”

determina”, a spus prof. univ. dr. Doina
Drăgănescu, decanul Facultății de
Farmacie, UMF „Carol Davila”.

Xenobioticele, vitale în
dinamica terapiilor în cancer
„Chimioterapia se bazează pe
principiul toxicității selective
– acționează asupra celulelor
cu rată mare de multiplicare
(celule neoplazice, celule
germinale, acționează asupra mucoaselor
și a măduvei hematogene). Mecanismele
de acțiune ale chimioterapiei interferă cu
sinteza ADN/ ARN, acționează la nivelul
microtubulilor și interferă cu sinteza şi
funcţia membranei celulare și a
proteinelor”, a explicat conf. univ. dr.
Cornelia Nițipir, șefă secție Oncologie
medicală, Spitalul Universitar de
Urgență „Elias”.

Riscuri de contaminare a
suplimentelor alimentare

17-18 MAI 2018, NEOLIFE MEDICAL CENTER & PALATUL PARLAMENTULUI
2 ZILE DE CURS ȘI CONFERINȚĂ
150 DE PARTICIPANȚI
25 DE LECTORI
CEA DE-A TREIA EDIȚIE A
CONFERINȚEI NAȚIONALE
„IMPACTUL XENOBIOTICELOR
ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI.
TOXICITATEA ȘI SIGURANȚA
PACIENTULUI” A REUNIT
SPECIALIȘTI DIN DOMENII
DIFERITE SAU DOMENII DE
GRANIȚĂ, AVÂND CA PUNCT
COMUN STUDIEREA
REACȚIILOR
METABOLICE CARE
APAR LA CONTACTUL
DINTRE SUBSTANȚE
ȘI CORPUL UMAN.
de Roxana Maticiuc
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„Xenobiotice înseamnă
viață, înseamnă tot ceea ce
ne înconjoară, înseamnă în
sine molecule străine
organismului cu care, însă,
fără să vrem, intrăm în contact în viața de
zi cu zi și care ne pot aduce beneficii, pe
de o parte, dar trebuie să avem grijă să
limităm și să delimităm balanța între
toxicitatea și siguranța acestora”, a
declarat dr. Carolina Negrei, medic
specialist medicină internă și
reumatologie, disciplina
Toxicologie, în cadrul UMF
„Carol Davila”.
Conferința a avut trei
sesiuni în care s-a discutat
despre aspectele administrative

și legislative în promovarea
xenobioticelor, despre siguranța acestor
substanțe și farmacovigilență și despre
terapiile țintite în bolile cronice.

Sesiunea A – Politici și
strategii în promovarea
siguranței xenobioticelor –
aspecte legislative, tehnice,
administrative
„Dacă ne gândim la cei 23.000
de litri de aer/zi care
interacționează cu o
suprafață de aproximativ 70
m2 a tractului respirator,
înțelegem importanța crucială pe care o
are un astfel de eveniment științific, prin
urmările concrete pe care le poate

„Riscurile de contaminare pot apărea pe tot
parcursul etapelor de fabricare, transformare, preparare, tratare, ambalare, transport sau stocare ale produselor, precum și
ca urmare a contaminării de către mediu.
De exemplu, recoltarea de materii prime
în recipiente necorespunzătoare, contaminarea prin utilaje necorespunzătoare în
cursul fluxului tehnologic de procesare,
depozitare în condiţii necorespunzătoare
(contaminare cu micotoxine), produs finit
depozitat în ambalaje necorespunzătoare”,
a spus asist. univ. dr. Mirela Nedelescu,
medic primar igienă, Institutul Național
de Sănătate Publică.
În România, substanțele care fac
parte din suplimentele alimentare sunt
reglementate de către Ministerul Sănătății
(vitaminele și mineralele) și de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(plante medicinale și aromatice).
„Din punctul de vedere al
Serviciului Național pentru
Plante Aromatice și Produse
ale Stupului (SNPMAPS),
desfășurarea anchetelor
implică verificarea petițiilor, identificarea
produselor și a operatorilor, consultarea
bazei de date, a arhivei, studierea
problemelor și colectarea dovezilor
probatorii, a argumentelor, comunicarea
cu operatorii (notificări, întâlniri, vizite
unitate) și cu petenții, elaborarea
materialelor informative și a adreselor

oficiale de răspuns”, a declarat dr. Tatiana
Onisei, șef SNPMAPS din cadrul
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare.

Demonstrarea efectelor
disruptorilor endocrini
asupra oamenilor,
misiune imposibilă
Din rândul xenobioticelor, fac parte și
substanțele naturale sau sintetice care
alterează mediul hormonal și capacitatea
organismului de a răspunde la mediu,
substanțe definite ca disruptori endocrini.
„Într-un studiu pe dioxină
s-au investigat tot felul de
organisme moleculare și s-a
arătat că dioxinele, în
absența estrogenilor, pot să
stimuleze receptorul estrogenic și
bănuim noi că pot duce la apariția
cancerului de sân. Studiile sunt foarte
complexe și foarte atent făcute, cu
descriere în detaliu a mecanismelor de
acțiune, dar nu sunt cauzale”, a declarat
asist. univ. dr. Dan Alexandru Niculescu, șeful secției Patologie hipofizară și
neuroendocrină din cadrul Institutului
Național de Endocrinologie „C. I.
Parhon”.

Sesiunea B – Siguranța
xenobioticelor și
farmacovigilența
În cadrul acestei sesiuni, au susținut
prezentări:
• dr. Roxana Stroe, șef serviciu
Farmacovigilență și managementul
riscului, ANMDM – „ANMDM - Actualizarea recomandărilor și a măsurilor
privind siguranța utilizării valproatului
la femeile cu potențial fertil”;
• conf. univ. dr. farm. Andreea
ARSENE, Microbiologie generală și
farmaceutică, Facultatea de Farmacie,
UMF „Carol Davila” – „Terapia ţintită,
ca rezultat al cercetărilor din domeniile
imunologiei şi imunoterapiei”;
• șef lucrări dr. Vlad Voiculescu,
Spitalul Universitar de Urgență „Elias”
– Produsele cosmetice, între siguranță și
toxicitate.

Xenobioticele din ritualul
zilnic de frumusețe
Indiferent dacă vorbim despre cosmetice
sau despre dermatocosmetice, aceste
produse conțin xenobiotice. 95% dintre

femei și 75% dintre bărbați au contact
zilnic cu produse cosmetice.
„În legătură cu aceste
produse dermato-cosmetice
și cosmetice în general, aș
ruga oamenii să nu facă abuz
de ele, să le folosească la
strictă nevoie și, mai ales, să se uite pe
etichetă. Cu cât există mai puține
ingrediente într-un produs, cu atât este
mai sigur, de preferat sub 10-15, iar riscul
reacțiilor adverse, în principal cele de
hipersensibilitate, este mai mic”, a
declarat șef lucrări dr. Vlad Voiculescu,
Spitalul Universitar de Urgență „Elias”.

Sesiunea C a fost
dedicată terapiilor țintite
în bolile cronice
• chimist Mihaela
Drăgușanu, consultant
toxicologie, Asociația
Industriei de Protecția
Plantelor din România
AIPROM - „Expunerea la pesticide în
România. Toxicologia pesticidelor și
posibile intoxicații”;
• cercetător ştiințific dr.
Alina Prodan, medic
specialist chirurgie generală,
Spitalul Clinic de Urgență
„Floreasca” București - „Importanţa intervenţiei chirurgicale în
ansamblul complementarității terapiei
oncologice”;
• șef lucrări dr. Aurelian
Anghelescu, medic primar neurologie,
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, vicepreședinte Societatea Română
de Neuroreabilitare - „Puzzle de xenobiotice incriminate în patogeneza accidentului vascular-cerebral la un tânăr cu
tabagism și consum cronic de canabis,
purtător al unei variante cerebro-vasculare asimptomatice - prezentare de caz”.
Conferința națională „Impactul xenobioticelor asupra sănătății populației.
Toxicitatea și siguranța pacientului” a fost
organizată de revista „Politici de Sănătate”, sub egida Secției de Toxicologie
(afiliate EUROTOX) a Societății de Științe
Farmaceutice din România, a Asociației de
Psihofarmacoterapie și Științe Cognitive
a Colegiului Farmaciștilor din România,
în colaborare cu Federația Asociațiilor
Studenților în Medicină din România,
sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate
Publică din Senatul României. 
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Neuroplasticitatea și
neurorecuperarea, axe
principale de cercetare
în neurologia mondială
ÎN FIECARE AN, ÎN EUROPA, SE ÎNREGISTREAZĂ APROXIMATIV
UN MILION DE CAZURI DE ACCIDENT VASCULAR-CEREBRAL (AVC),
STUDIILE FIIND RAPORTATE LA O POPULAŢIE DE 500 DE MILIOANE
DE LOCUITORI. LA NIVEL MONDIAL, AVC CONSTITUIE A TREIA CAUZĂ
A DECESELOR ÎNREGISTRATE, DUPĂ BOLILE CARDIOVASCULARE
ŞI CANCER, ŞI, CONFORM ULTIMEI RAPORTĂRI A ORGANIZAŢIEI
MONDIALE A SĂNĂTĂŢII, AU FOST ÎNREGISTRATE ÎN ÎNTREAGA LUME
PESTE 15 MILIOANE DE CAZURI NOI DE AVC. APROXIMATIV 5 MILIOANE
DINTRE ACEŞTI PACIENŢI DECEDEAZĂ, IAR ALTE 5 MILIOANE RĂMÂN
CU DIVERSE GRADE DE DIZABILITATE PERMANENTĂ. ROMÂNIA ESTE
PLASATĂ, POTRIVIT ULTIMELOR STATISTICI, ÎN PRIMELE TREI ŢĂRI
EUROPENE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE INCIDENŢA CRESCUTĂ A BOLILOR
CEREBROVASCULARE, PRECUM ŞI MORTALITATEA DE CAUZĂ
CEREBROVASCULARĂ. PREVALENȚA AVC ÎN ROMÂNIA ESTE DE 0,1%
PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ SUB 40 DE ANI, 1,8% PENTRU GRUPA DE
VÂRSTĂ 40-55 DE ANI, 4,3% PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 55-70 DE ANI ŞI
13,9% LA VÂRSTA DE PESTE 70 DE ANI. de Valentina Grigore
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Cele mai recente descoperiri
în domeniul neurologiei,
cele mai bune tratamente
și cele mai noi tehnici
de neuroreabilitare au fost puse în
discuție, în perioada 29 iunie - 5 iulie,
la Eforie Nord, devenită astfel Capitala
Mondială a Neurologiei. Cele două
evenimente academice - a VIII-a ediţie a
Cursului European de NeuroreabilitareRoNeuro Brain Days şi cea de-a XIII-a
manifestare a Şcolii Internaţionale de
Vară de Neurologie - s-au bucurat de
prezența a peste 52 de profesori renumiți
în neurologie din întreaga lume și a
aproximativ 300 de medici neurologi
(primari şi specialişti), precum şi
medici rezidenţi din aceeaşi specialitate
medicală.
Manifestarea ştiinţifică a fost
organizată de către Fundația Societăţii
pentru Studiul Neuroprotecţiei şi
Neuroplasticităţii (SSNN), împreună cu
Societatea de Neurologie din România
(SNR) şi cu Academia de Ştiinţe Medicale
din România, precum şi de un consorţiu
internaţional de universităţi, sub egida
Federaţiei Europene a Societăţilor de
Neuroreabilitare (EFNR) şi a Federaţiei
Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR).

Coordonatorii evenimentului au fost
prof. dr. Natan Bornstein, vicepreședinte
World Stroke Organization (WSO), prof.
dr. Dafin Mureşanu, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”
din Cluj-Napoca, preşedinte al SSNN
şi al EFNR, şi prof. dr. Ovidiu Băjenaru,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” din București, membru
corespondent al Academiei Române.
Traumatismele Cranio Cerebrale
(TCC), scleroza multiplă, neuropatiile
periferice, bolile Parkinson şi Alzheimer,
accidentul vascular cerebral sau bolile
neurologice rare, care afectează milioane
de oameni, anual, la nivel mondial, au
creionat expozeul ştiinţific al acestei
ample manifestări medicale. Prin lucrările
prezentate, profesori din SUA, Rusia,
UK, Israel, Germania, Italia, Austria,
Suedia, Spania, Franţa, Slovenia, Croaţia,
Polonia, Serbia, Republica Moldova şi
România au atins cele mai sensibile
incursiuni ştiinţifice în prevenţia,
diagnosticarea, tratarea, monitorizarea şi
neurorecuperarea acestor afecţiuni.
„În căutarea terapiilor inovative, fie
că discutăm despre accidentul vascular
cerebral (AVC), bolile Parkinson sau
Alzheimer, fie despre traumatismul
cranio-cerebral, epilepsie sau alte
afecţiuni cu impact neurologic, începutul
secolului al XXI-lea a dezvoltat noi idei
ştiinţifice, a căror punere în practică
reprezintă astăzi sfera principală a
studiilor clinice şi a dezbaterilor, la
cel mai înalt nivel, ale cercetătorilor
neurologi. Astfel, neuroplasticitatea
şi neurorecuperarea au devenit axe
principale de cercetare şi transfer
informaţional în neurologia mondială
şi, în consecinţă, s-au regăsit în cadrul
prezentărilor ştiinţifice de anul acesta”, a
subliniat prof. dr. Dafin Mureşanu.

Competențe și unități
de neuroreabilitare
Neuroreabilitarea post-AVC este o
componentă esențială a prevenției
secundare. Programele personalizate
de neuroreabilitare trebuie să țină cont
de statutul neurologic, cardiovascular
și medical general (inclusiv de
posibilele complicații) al pacientului
cu AVC și să fie implementate de o
echipă multidisciplinară și calificată.
„Avem curricula europeană de
neuroreabilitare, problema este să

existe oficializat sistemul formativ
pentru acest domeniu, ceea ce
înseamnă organizarea, recunoașterea
și implementarea programelor de
pregătire pentru competența de
neuroreabilitare, în care curricula să fie
pusă în aplicare și să genereze medici
neurologi cu competențe. În același
timp, medicii de medicină fizică și
recuperatorie trebuie să învețe aspecte
legate de particularitățile bolnavului
neurologic, pentru ca împreună cu
neurologul să poată face echipa corectă
care să conducă un tratament de
neuroreabilitare eficient și complex,
așa cum se face astăzi din ce în ce mai
mult în țările care au înțeles de mult
toate aceste aspecte. Pe lângă neurolog
și medicul de medicină recuperatorie,
echipa mai înseamnă psiholog, logoped,
specialist în ergoterapie, instruire a

„Fiecare spital județean
va avea, din 2019, câte
un centru de tratament
al accidentului
vascular-cerebral acut.“
personalului mediu medical. Statul
trebuie să creeze recunoașterea acestor
competențe, ceea ce înseamnă că noi
trebuie să putem educa, legal, doctorii.
În plus, trebuie create unitățile de
neuroreabilitare dedicate bolnavilor
neurologici, care să nu fie amestecați
în servicii generale de recuperare cu
bolnavi cu patologii total diferite. Este
vorba, de fapt, de servicii de neurologie
cu profil de reabilitare”, a explicat prof.
dr. Ovidiu Băjenaru.
Prezentă la deschiderea celei de-a
VIII-a ediţii a Cursului European de
Neuroreabilitare-RoNeuro Brain Days,
Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a
anunțat că fiecare spital județean va
avea câte un centru de tratament al
accidentului vascular-cerebral acut,
Ministerul urmând a aloca fonduri pentru
acest program național care ar putea
începe să funcționeze la 1 ianuarie 2019.

Afecțiuni neurologice grave
Potrivit studiilor, boala Parkinson
îşi poate dubla numărul pacienţilor

până în 2030, în prezent fiind afectate
aproximativ 6,3 milioane de persoane în
întreaga lume, dintre care 1,5 milioane de
europeni. În România, sunt peste 70.000
de bolnavi.
„În România, pacienții cu epilepsie
și boala Parkinson au acces la tratament
mult mai bine decât în alte țări. Sigur
că uneori durează mai mult intrarea
medicamentelor pe piață, există
proceduri, dar în România avem mult
mai multe posibilități și accesul există,
comparativ chiar și cu țările din Vest”, a
afirmat prof. dr. Dafin Mureșanu.
Scleroza multiplă sau „boala cu 1.000
de feţe” afectează populația tânără,
fiind diagnosticată, cel mai frecvent,
la persoane cu vârste cuprinse între 20
și 50 de ani. La nivel mondial, există
aproximativ 2,1 milioane de pacienți cu
SM, iar în România numărul acestora
este de aproximativ 10.000. Statisticile
arată că, la nivelul UE, numărul
bolnavilor de SM s-a dublat în ultimii
șase ani, ajungând la circa 600.000.
O altă afecţiune neurologică gravă o
reprezintă traumatismul cranio-cerebral
(TCC), de care suferă, anual, aproximativ
10 milioane de oameni. Organizația
Mondială a Sănătății preconizează că,
până în anul 2020, accidentele rutiere,
principala cauză a traumatismelor
cranio-cerebrale, vor deveni al treilea
mare contribuabil la povara globală
a bolii și dizabilității, după bolile
cardiovasculare și depresie. În Europa,
1,6 milioane de pacienți sunt internați
anual cu diagnostic de traumatism
cranio-cerebral, iar dintre aceștia
66.000 decedează. În România, numărul
cazurilor de traumatisme craniocerebrale este în creştere - 300 de cazuri
la 100.000 de locuitori, principala cauză
fiind accidentele rutiere, 75% dintre
persoanele decedate în accidente rutiere
au suferit un traumatism cranio-cerebral.
Anual, în țara noastră, se înregistrează
peste 60.000 de noi cazuri de TCC.
Despre boala Alzheimer, statisticile
arată că în România există astăzi peste
500.000 de pacienţi care suferă de
aşa-zisa boală a uitării. Dacă la nivel
mondial numărul pacienţilor cu boala
Alzheimer este astăzi de aproximativ 25
de milioane, anual înregistrându-se circa
5 milioane de pacienţi, estimările arată
că, în 2050, numărul acestora va depăşi
44 de milioane de persoane afectate. 
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multora dintre aceștia. Medicii, priviți ca
grup profesional, sunt mai puțin probabil idealizați, sistemul de sănătate a răcit
relația cu pacienții, depersonalizând-o,
creând, așa cum afirmă psihiatrul Alan S.
Berger, un „sistem arogant”, în care există
furnizori și consumatori de sănătate.
„Este de datoria noastră, ca medici, să ne amintim că suntem doar
instrumente de vindecare și nu sursa
acesteia. Nu trebuie să exagerăm
propria noastră importanță. Suntem
cu toții, medic și pacient deopotrivă,
făcuți din același pământ și călătorim
pe același drum – din țărână spre
țărână.” (Allan S. Berger – Arrogance
among Physicians)

MEDICINĂ, MASS-MEDIA
ȘI COMUNICARE
de Dr. Richard Constantinescu, AUTOR & IATROISTORIOGRAF, UMF „GRIGORE T. POPA” IAȘI

Este necesar să înțelegem
evoluția medicinii și a jurnalismului pornind de la dorința
de vindecare și educare,
clamată de fiecare; a le privi ca fenomene
deopotrivă culturale și economice, a observa relația dintre cunoaștere și putere, dar și
natura și modul de exercitare a autorității
ambelor câmpuri; a comunicării acestora cu societatea și a punților dintre ele.
Medicii vin zilnic în contact direct și intim
cu oameni aflați în momente critice (tranzitorii sau nu) ale existenței lor. Profesia
medicală a dus la transformarea autorității
în privilegiu social, putere economică
și influență politică. Împreună cu alte
puternice forțe sociale, a modelat structura
instituționalizată a îngrijirii medicale. Este
interesant de studiat evoluția percepției
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societății asupra medicilor; de la sclavi
eliberați, cu un statut social precar, ca în
Roma Antică, până la invidiații și acuzații
medici de astăzi. În SUA, înainte de anul
1900, chiar dacă existau doctori care aveau
o avere considerabilă, marea majoritate a
medicilor ducea o existență modestă.
Medicii își exercită autoritatea asupra pacienților, familiilor acestora,
colegilor din subordine și chiar asupra
publicului larg, uneori în probleme ce le
depășesc competența. De aici, conversia
autorității înspre controlul diferitelor arii, a
organizațiilor și politicilor guvernamentale;
lupta pentru autoritatea culturală; sectorul
medical este o arenă strategică specială a
conflictelor politice și economice.
Sociologii afirmă că respectul și prestigiul arătate medicilor au favorizat aroganța

În primii ani, studenții facultăților de
medicină se imaginează ca viitori salvatori,
jertfitori de sine și îngăduitori cu fiecare
pacient. Mare parte din ei uită ce gândeau
atunci când făceau primii pași în medicină.
Odată ajunși în vârful piramidei, îi tratează
pe bolnavi și pe colaboratori, după cum
scria cardiologul Eric Van De Graaff, „ca
pe guma de mestecat de pe podeaua unui
cinematograf” (Why are so many doctors
complete jerks). Niciodată un medic nu va
crede despre el că are un comportament
deplasat. Pentru specialitățile extrem de
solicitante, unde adesea se aruncă înspre
cei din jur vorbe dure și chiar instrumente,
există colaboratori dispuși să scuze acele
incidente. Însă tocmai astfel de momente
dau seamă de natura sufletească a omuluimedic; cel care-și va păstra calmul atunci
când este asaltat de pacienți, de apeluri
telefonice ori de o sângerare abundentă
intraoperator, acela este demn de respect.
Starea de spirit poate fi mai lesne controlată decât mediul înconjurător.
„În timp ce așteaptă următoarea
analiză pe coridor, îi trec prin cap
toate acuzațiile pe care le-a citit în
ziare la adresa medicinii moderne:
«cobai umani», «spitale lipsite de
suflet», «tratamente greșite», «medici
acționați în judecată», «operații
ce nu erau necesare», «operația a
reușit, însă pacientul a murit» etc.
Imaginea medicinii moderne, după
cum e zugrăvită în presă, este întradevăr înfricoșătoare. Deseori, se
accentuează un caz anume, se scoate
din contextul său complex și este

prezentat ca un scenariu bun pentru un
film «de groază». Medicina pare să apară în
ziare doar când ceva nu merge cum trebuie.
Foarte rar se spune ceva despre sutele de
pacienți mulțumiți, despre miile de operații
reușite și despre efectul binefăcător al multor medicamente.
Pe de altă parte, nu trebuie nici să cădem în
extrema de a mușamaliza eșecurile. Atunci
când s-a făcut ceva rău sau a fost vorba de
neglijență, nu trebuie să trecem cazul sub
tăcere. Trebuie să recunoaștem problemele
create de știința modernă prin viziunea ei
părtinitoare asupra omului. Prea mult timp
au fost socotite rupte unul de celălalt corpul și sufletul, scopul medicinii moderne
rămânând sănătatea fizică, în timp ce nevoile spirituale și psihice au rămas neglijate.
Prea mult timp medicina modernă a fost
pusă pe un piedestal și a fost privită în mod
nerealist.” (Dr. Samuel Pfeifer – Sănătate
cu orice preț? Traducere: dr. Cristina Valea și
Ernest Valea, Editura Agape, Făgăraș, 2005,
pp. 13-14)
De acestea sunt conştienţi medicii, şi mai
ales chirurgii, a căror mentalitate este aceea că
„singura meserie adevărată e cea de chirurg”.
Într-o anchetă făcută pe plan naţional în Statele
Unite în anul 1988, care urmărea să alcătuiască
o ierarhie a profesiilor, cetăţenii participanţi la
studiu au situat pe primul loc profesia medicală
(Iustin Lupu, Ioan Zanc, Sociologie medicală.
Teorie şi aplicaţii, Polirom, Iaşi, 1999, pp. 84-85).
Un fost coleg îmi spunea, la câteva luni după ce a
devenit medic de familie într-o comună din Moldova: „Eu sunt Dumnezeu acolo!”. Cu asemenea
atitudini, m-am confruntat încă din studenţie. În
numeroase secţii sau clinici chirurgicale, putem
auzi replici de acestfel, adresate pacienţilor care
încearcă să adresezeo întrebare medicului: „Aici
eşti la Chirurgie. Ai înţeles? La Chirurgie! Dacă
nu te operezi, pleci!”. Sociologul Petre Andrei
susţinea, asemenea economistului Karl Bücher,
că „prin exerciţiu şi obişnuinţă, profesiunile
ajung să producă diferenţieri între oameni,
împrimându-le nu numai anumite caractere psihice, ci chiar o înfăţişare exterioară specială”. Şi
că „acelaşi fel de viaţă, aceeaşi concepţie, aceeaşi
situaţie economică, toate acestea produc un fel
de grupe profesionale cu o mentalitate specifică”
(Petre Andrei, Sociologie generală, Ediția a IV-a,
Polirom, Fundația Academică „Petre Andrei”,
Iași, 1997, pp. 353, 354).
Jurnalistul și bloggerul britanic Joseph
Stashko își începea astfel articolul „Journalists
has to kill its ego in order to succeed”: „Jurnalismul este o profesie în mod inerent arogantă”.

 mass-media nu datorează nimic

instituției/organizației;

 instituția trebuie să le câștige

interesul și atenția;

 editorii și ziariștii nu au obligația

de a publica ceea ce o persoană/
instituție vrea ori să abordeze necritic
subiectul sau chiar să-l ascundă;
 pentru majoritatea presei, publicarea
unor materiale constituie o activitate
comercială care, inevitabil, conduce la
atragerea și fidelizarea unor cititori,
ascultători sau telespectatori;
 zilnic, paginile ziarelor și revistelor
trebuie să fie acoperite cu texte
și imagini, spațiile de emisie ale
radiourilor și televiziunilor sunt
în așteptarea unor povești noi;
 pot exista priorități și o anume
concurență pentru diverse știri și,
oricât de importantăîn viziunea spitalului/manageruluieste propria poveste,
e posibil ca aceasta să nu fie inclusă
în paginile ziarului sau în programul
radioului sau al televiziunii;
 jurnaliștii sunt interesați de
exclusivități, care le oferă un avantaj față
de concurență; dacă primesc această
exclusivitate, ei pot acorda mai mult
timp și spațiu unei povești care le-a fost
oferită în avans/prioritar;
 termenele scurte din media
scrisă sau audiovizuală presupun
răspunsuri prompte și concise
la anchete sau întrebări;
 în cele mai multe cazuri, jurnaliștii
sunt onești, doresc să ofere informații
care sunt în interesul publicului;
 mulți jurnaliști respectă convenția
confidențialității și înțeleg că dacă ies din
acest cadru, nu vor mai fi privilegiați în
comunicarea unor date sau informații;
 majoritatea jurnaliștilor preferă o
relație de colaborare, dar în limitele
păstrării independenței în gândire;
 presa are ca scop prezentarea cazurilor de manipulare, lipsă de onestitate,
incompetență și de folosire abuzivă a
resurselor;
 tăcerile și reacțiile de tipul „nu
comentez” îi frustrează și îi irită pe
jurnaliști, și îi determină la o judecată negativă sau la o suspiciune de ascundere/
mușamalizare a unor aspecte; în cazul în
care s-a decis ca afirmația „nu comentez”
să fie o politică de moment/criză, atunci
sunt necesare unele explicații, oferite în
mod diplomatic sau confidențial.
(Bruce Hugman, Healthcare
Communication, Pharmaceutical Press,
London, 2009, pp. 249-252);
 esența comunicării în medicină:
o ființă umană bolnavă vine la altă
ființă umană să ceară ajutor.
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„Ziaristul face ca și chirurgul: taie
în carne vie, dar pentru a lecui.”
(Constantin Mile, Anuarul Presei Române)
Lumea mass-mediei este diversă; fiecare
sector stabilește obiective diverse, are angajați
de formație diferită și se prezintă publicului
în moduri distincte. Fiecărui segment îi este
necesară o altă formă de intervenție din partea
profesioniștilor din sectorul sanitar. Succesul
oricărei încercări de educare a publicului prin intermediul presei va depinde, în mare măsură, de
cât de bine au reușit să comunice profesioniștii
sectorului medical cu jurnaliștii.
Mass-media încă deține un rol important în stabilirea agendei în domeniul
sănătății, explicând problemele specifice
și influențând reputația spitalelor. (Scott
M. Cutlip, Allen H. Center & Glen M. Broom,
Relații publice eficiente. Traducere Claudia
Popa, Editura Comunicare.ro, București,
2010, p. 492)
Lisa Sanders, autoarea cărții „Fiecare pacient
spune o poveste”, om de litere și ulterior medic,
ce a practicat jurnalismul o vreme, a ajuns la
concluzia că între medicină și jurnalism sunt
multe asemănări: „Ești nevoit să-i întrebi pe
oameni despre orice, trebuie să fii insistent și să
reacționezi la lucrurile care apar” (Vidya Viswanathan, Think Like a Doctor, and a Journalist).
Mulți profesioniști din sectorul sanitar, dar și
diverse instituții și organizații profesionale pot
fi victime ale ignoranței sau concepțiilor greșite
față de mass-media și sunt circumspecți la
posibilitățile de colaborare cu jurnaliștii. Inițierea
și dezvoltarea unor parteneriate cu jurnaliștii
suntbenefice pentru ambele părți, dar mai ales
pentru publicul larg. Relațiile bune cu presa nu
garantează că povești negative ori opinii critice
nu vor apărea niciodată în fluxurile de știri sau
în paginile ziarelor, nici că mesajul transmis va fi
publicat în forma pe care a dorit-o emițătorul.
Un spital, o instituție medicală, care întreține
o politică activă cu presa, în contrast cu altele
care țin jurnaliștii la distanță, sau îi activează
când au un interes specific, pot beneficia de o
transpunere cât mai fidelă a informațiilor comunicate; o acoperire mai largă; un impact crescut;
probabilitatea mai mare a revizuirii materialului
înainte de publicare; probabilitatea mai mare de
a opera corecții și a adăuga comentarii ulterior
(mai ales în presa online); disponibilitate la un
eveniment organizat; sporirea interesului față
de instituție și a angajamentului de a o sprijini în
diverse acțiuni. 
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Produsele cosmetice
riscuri, beneficii, tendințe
PROTOCOALELE DE TRATAMENT PENTRU CANCERELE CUTANATE,
MEDICINA PERSONALIZATĂ, ELIXIRUL TINEREȚII FĂRĂ BĂTRÂNEȚE,
CONSERVANȚII DIN PRODUSELE DE FRUMUSEȚE, REGLEMENTAREA
PRODUSELOR COSMETICE, CREME „GATA FĂCUTE” VERSUS CELE
OBȚINUTE ÎN LABORATORUL FARMACIILOR - SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE
SUBIECTELE DEZBĂTUTE ÎMPREUNĂ CU MEDICUL DERMATOVENEROLOG
VLAD VOICULESCU ÎN INTERVIUL URMĂTOR. de Roxana Maticiuc
Se pune tot mai mult
accentul pe medicina
personalizată. În ceea ce
privește aria dermatologică,
aceasta este doar o tendință sau este cea
mai bună soluție?
Ca dermatolog, recomand deseori rețete
care se fac în laborator. Cred că în jur de 40
la sută din prescripțiile mele sunt bazate pe
preparate magistrale. Din fericire, în jurul
centrelor dermatologice mari există farmacii cu laborator propriu, deci deocamdată sunt liniștit. În general, preparatele
magistrale nu conțin coloranți și parfumuri, adică tocmai acei excipienți care
pot genera efecte adverse, pentru că sunt
prescrise țintit și sunt făcute în cantități
precise, ceea ce înseamnă că pacientul va
termina produsul într-o perioadă relativ
scurtă. Din acest motiv, nu este nevoie nici
de folosirea conservanților, o altă categorie
de substanțe controversată.
Prescrieți rețete magistrale pentru
că nu găsiți produse gata făcute, care să
conțină exact ceea ce vă doriți, sau aveți
și alte motive? Sunt mai eficiente aceste
produse?
În momentul de față, găsim în piață o
gamă extrem de largă de produse, mai ales
pentru terapiile topice (locale). Acestea
acoperă mult peste 90 la sută din nevoile
noastre terapeutice. Dar prescrierea unui
preparat magistral înseamnă o posibilitate mai mare din partea medicului de a
controla ce ingrediente sunt folosite și
în ce concentrații. De exemplu, ureea în
concentrație de 10-15 la sută are efect emolient, hidratează pielea. Ureea peste 20-25
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la sută are efect keratolitic, adică topește
straturile de piele în exces. O concentrație a
ureei de peste 40 la sută se folosește pentru
tratamentul formațiunilor intens keratinizate, precum durioamele (bătături), verucile plantare (negi), keratozele seboreice
etc. Astfel, medicul poate controla foarte
bine, prin prescripția magistrală eliberată,
concentrația substanțelor utilizate din produsul recomandat și, în consecință, efectul
terapeutic al acestora, de la caz la caz. Prin
urmare, aceste produse pot fi mai eficiente
decât produsele gata preparate, în anumite
condiții.
De ce anume ar trebui să ținem cont
atunci când alegem un produs cosmetic?
Este bine să știm care sunt compușii
alergenici care pot crea probleme. De asemenea, este bine să te cunoști foarte bine
pe tine însuți, care este reactivitatea pielii
tale și care sunt bolile de care suferi. Astfel,
este important să știi dacă ești alergic (și,
dacă este posibil, la ce anume), dacă ai suferit sau suferi de dermatită atopică, dacă
ai astm bronșic, rinită alergică, conjunctivită, sinuzită cronică, psoriazis etc. Practic,
existența unui context alergic trebuie să
ne orienteze către folosirea produselor
dermatocosmetice, deci spre produse care
nu ar trebui să schimbe compoziția pielii
sau textura ei și care conțin cât mai puțini
excipienți precum coloranți, conservanți
sau parfum.
De asemenea, ar trebui înțelese efectele
adverse dovedite, cum ar fi: dermatitele de
contact, depigmentările, alergiile aeriene
în cazul parfumurilor (parfumurile sunt
compuși organici volatili care prin inhalare

pot să genereze alergii). Apoi, reacțiile
fototoxice sunt foarte importante: atunci
când un anumit produs vine în contact cu
pielea, coloranții și parfumurile se absorb
și ajung la nivelul pielii. Dacă pielea este
expusă la lumină, structura moleculară
a acestor compuși este alterată și devin
alergeni, legându-se de proteinele locale și
declanșând o reacție inflamatorie. Astfel,
persoanele care știu că sunt sensibile, alergice ar trebui să evite să se dea cu parfum
direct pe piele și să îl folosească mai mult
pe păr, în spatele urechii, deci în zone mai
puțin expuse soarelui, sau să îl folosească
pe haine.
Ce ar trebui evitat în produsele
cosmetice?
În produsele pentru igiena orală ar
trebui evitat triclosanul, pentru că se absoarbe prin mucoasa orală, schimbă flora
locală și atunci poate genera probleme. În
produsele cosmetice, ar fi foarte bine să nu
existe parfumuri, iar dintre conservanți,
parabenii sunt cu semnul întrebării în
sensul în care nu sunt alergizanți, dar se
pare că sunt cancerigeni, însă și aici sunt
diverse opinii. Efectul lor cancerigen este
controversat, dar mulți producători au ales
să îi scoată din uz.
Dintre coloranți, eozina este interzisă
în Uniunea Europeană și în Statele Unite,
însă în Asia încă se folosește pe scară largă.
Parafenilendiamina (PPD) se mai găsește
în unele vopseluri închise la culoare. Spre
exemplu, henna neagră conține PPD și este
o substanță foarte alergizantă.
Printre conservanți mai sunt formaldehidele, dar din ce în ce mai mult se
renunță la folosirea lor. Tiomersialul este o
substanță de evitat pentru că în structura
sa conține mercur și, după cum bine știm,
acesta se acumulează în organism și, odată
asimilat, nu se mai poate elimina. El are,
din păcate, o predilecție pentru sistemul
nervos central și se pare că este implicat în
generarea multor maladii degenerative ale
acestuia (demențe).


Interviu cu Vlad
Voiculescu, medic
dermatovenerolog

Din punctul de vedere al politicilor
publice, care sunt schimbările pe care
le-ați face pentru ca experiența
pacientului cu produsele cosmetice
să fie cât mai bună?
Cred că schimbarea cea mai importantă
ar fi educarea și informarea publicului larg,
pentru că, până la urmă, consumatorul
dictează. Dacă ar crește conștientizarea
populației despre acest subiect, atunci s-ar
selecta pe piață în mod natural și fără a fi
nevoie de reglementări anume, iar atunci
ar câștiga mai mult teren un anumit tip de
produse care ar avea un profil de siguranță
mai mare. Doar prin selecția făcută de consumator, nu neapărat prin reglementări.
Este foarte greu să reglementezi cosmeticele pentru că, teoretic, acestea nu sunt
medicamente, nu schimbă funcțiile pielii,
nu modifică structura pielii, doar o curăță,
o parfumează și o înfrumusețează.
Cine este Vlad Voiculescu?
Sunt medic primar dermatolog, șef de
lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, practic dermatologia
de peste zece ani la Spitalul „Elias” din
București și îmi place să lucrez cu oamenii.
Planuri pentru viitorul apropiat?
Aș vrea să aprofundez problema
cancerelor cutanate, în ideea implicării în
dezvoltarea unor protocoale de tratament.
Incidența acestor cancere este în continuă
creștere, iar pacienții sunt împărțiți între
mai multe specialități: dermatologie, oncologie, chirurgie plastică. Astfel, există o
nevoie reală de a realiza echipe mixte și de
a le eficientiza colaborarea. De multe ori,
vine pacientul la dermatolog, merge apoi la
oncolog și cumva se pierde pe acolo, pentru
că nu se mai întoarce la dermatolog pentru
a-i urmări evoluția. Și atunci, sărmanul
pacient nu mai știe de cine să asculte, fiecare specialist având părerea lui. Existența
unor protocoale standardizate, bine puse
la punct, cu privire la tratamentul acestor
afecțiuni va eficientiza și va ușura munca
specialistului, dar mai ales va crește calitatea vieții pacienților.
Sunt produsele anti-ageing un elixir
al tinereții fără bătrânețe? 
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a bolnavilor. Medicul de familie este
«coordonatorul de caz» al sănătăţii
individului abordat în integralitatea sa”,
a afirmat prof. Grigore Bivol.

Medicul de familie,
„coordonatorul de caz”
al sănătății individului
CEL DE-AL IV-LEA CONGRES CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ AL MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA
MOLDOVA, CARE A AVUT LOC ÎN PERIOADA 16-17 MAI
LA CHIȘINĂU, A ÎNTRUNIT PESTE 400 DE SPECIALIȘTI DIN
MOLDOVA, ROMÂNIA, ESTONIA, RUSIA, ELVEȚIA Ş.A.
MANIFESTAREA A FOST ORGANIZATĂ DE CATEDRA DE
MEDICINĂ DE FAMILIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”, ÎN PARTENERIAT
CU MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI CU ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA
MOLDOVA, ÎN CONTEXTUL A DOUĂ EVENIMENTE
SEMNIFICATIVE PENTRU MEDICINA DE FAMILIE – 40 DE
ANI DE LA DECLARAȚIA DIN ALMATÎ ȘI 20 DE ANI DE LA
INSTITUIREA MEDICINII DE FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
de Inga Pasecinic și Valentina Grigore
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Ministrul sănătății, muncii și
protecției sociale, Svetlana Cebotari, a menționat că medicina de familie este baza piramidei sistemului medical, este
asistența de prim contact, care
poate rezolva și majoritatea nevoilor medicale uzuale ale cetățenilor. Cu
toate că pe parcursul ultimelor decenii
s-au întreprins un șir de măsuri în scopul
eficientizării activității și îmbunătățirii
calității serviciilor de asistență medicală
primară prestată populației, mai există
provocări și dificultăți. „Sunt necesare
eforturi comune pentru a aduce schimbare în asistența medicală primară și a

crea condiții atractive pentru medicii de
familie, inclusiv pentru tinerii specialiști.
Dezvoltarea asistenței medicale primare
ar permite o mai bună sănătate a populaţiei, o rezolvare mai promptă a nevoilor
medicale uzuale, ar produce reale economii în sistem. Experienţa europeană a
arătat că acolo unde medicina de familie
este bine dezvoltată, sănătatea populaţiei
este mai bună şi costurile sunt mai mici”,
a declarat Svetlana Cebotari.
Ghenadie Curocichin, președintele
Societății Medicilor de Familie din Republica Moldova, a subliniat că medicina de
familie şi-a câştigat în ultimele decenii
o identitate curiculară care a permis
dezvoltarea profesională a practicienilor
ei. În prezent, se depun eforturi majore
pentru a instrui specialiști în medicina
de familie abili și capabili să privească în
dinamică orice problemă de sănătate din
punct de vedere biomedical, psihomedical și sociologic. „Reapariția medicinii de
familie ca specialitate de sine stătătoare
nu este numai utilă, ci și obligatorie,
deoarece numai ea poate rezolva problemele pe care le-a creat organismul uman,
iar asistența medicală a devenit mult
prea complicată și mult prea costisitoare

pentru pacient. Medicii de familie sunt
singurii specialiști pregătiți să îngrijească
pacienți de toate vârstele. Ei sunt soluția
ideală pentru orice sistem de sănătate
eficient”, a afirmat prof. Curocichin.
Asistența medicală integrată
Prof. univ. dr. Grigore Bivol, președinte
de onoare al Societății Medicilor de
Familie din Republica Moldova, a
menționat că au fost procese complicate
de adaptare şi modernizare, ce au inclus
şi includ şi dezvoltarea abilităţilor
manageriale care să permită funcţionarea centrelor de sănătate. „Medicina
de familie implică disponibilitate,
responsabilitate, pregătire profesională,
dăruire. Dar implică, pe de altă parte,
şi posibilitatea de a ne practica profesia
în condiţii normale”. De asemenea,
specialistul a atras atenția asupra
importanței integrării serviciilor de
asistență medicală la nivel comunitar.
„Un aspect esenţial al îngrijirii pacienţilor este reprezentat de o asistenţă
medicală integrată. Medicina de familie
poate asigura inclusiv îngrijiri integrate pacienţilor, fiind specialitatea care
face sinteza diagnostică şi terapeutică

Managementul bolilor cronice
Prof. Manfred Zahorka, Swiss Tropical
and Public Health Institute, a menționat
că managementul bolii cronice a fost o
preocupare politică importantă în SUA,
în Europa şi în alte ţări avansate. Îngrijirea integrată în managementul bolilor
cronice îmbunătăţeşte coordonarea
dintre profesii şi instituţii, îmbunătăţeşte
accesul la informaţie continuă şi la datele
rezultatelor clinice, sporeşte cunoştinţele pacientului şi conştientizarea legată
de afecţiunile lui cronice. „O populaţie
îmbătrânită, în continuă creştere, schimbă povara bolii într-o societate. Creşterea
prevalenţei bolilor cronice modifică, la
rândul ei, nevoile de îngrijiri de sănătate.
Bolile cronice implică modele complexe de îngrijire, necesitatea promovării
sănătăţii şi prevenţia bolii într-o manieră
integrată. Resursele sunt mai eficient
utilizate dacă pacientul devine pivotul
în jurul căruia se organizează îngrijirile
medicale”, a subliniat Manfred Zahorka.
În cadrul forumului, au fost abordate
problemele actuale în practica medicului de familie, rolul și funcțiile acestuia,
tehnologiile contemporane, practica
bazată pe dovezi în medicina de familie,
problemele pe care le întâmpină medicii
de familie, dar și orientarea serviciilor
comunitare de sănătate spre servicii
integrate în Asistența Medicală Primară.
Printre subiectele-cheie elucidate în lucrările congresului, s-au regăsit alinierea
sistemului de asistență medicală primară
la modelul european, creșterea calității
serviciilor medicale, sporirea rolului
medicului de familie și a încrederii pacientului în acesta etc.
În cadrul unor sesiuni paralele, s-a
discutat despre fortificarea capacităților
și competenţelor medicilor de familie,
creşterea calității serviciilor medicale
acordate și a satisfacției pacienților,
precum și despre soluționarea diferitelor cazuri complicate întâlnite zilnic în
activitate.
În prezent, în Republica Moldova activează peste 1.700 de medici de familie,
care lucrează în 280 de instituţii medicale primare şi care deservesc, anual,
aproximativ 10 milioane de pacienţi. 
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purtătorul atunci când persoanele
respective se află în fața lui.
Dispozitivul OrCam MyEye original
a fost lansat în 2015, iar următorul
dispozitiv, OrCam MyEye 2.0, a apărut
în 2017. Următoarea generație de
dispozitive inteligente pentru vedere
va fi dotată cu recunoaștere vocală
și cu posibilitatea de plată directă a
facturilor.
Dialogul ar fi foarte simplu:
„- Bună, OrCam. Ce este acest
document?
- Este o factură la lumină.
- Cât valorează?
- 100 de lei.
- Te rog, plătește factura la lumină”.

Inteligența israeliană

DISPONIBILĂ PACIENȚILOR DIN ROMÂNIA
DISPOZITIVE PENTRU VEDERE, TESTE PENTRU DIAGNOSTICAREA
ADHD, PRODUSE INTELIGENTE PENTRU ADMINISTRAREA TERAPIEI CU
ULTRASUNETE, TEHNOLOGII PENTRU RECUPERAREA POST-AVC SAU ALTE
DIZABILITĂȚI NEUROLOGICE - TOATE ACESTEA AR PUTEA FI DISPONIBILE
ȘI ÎN ROMÂNIA. UNELE DINTRE CELE MAI BUNE COMPANII ISRAELIENE
DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AU PARTICIPAT, ÎN LUNA MAI, LA ÎNTÂLNIREA
CU REPREZENTANȚI AI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ROMÂNESC. MANAGERI
DE TOP ROMÂNI DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT, PROFESIONIȘTI
DIN SISTEMUL MEDICAL, DAR ȘI REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR
ROMÂNE AU FOST PREZENȚI ÎN CELE DOUĂ ZILE LA HOTEL SHERATON
DIN BUCUREȘTI PENTRU A AFLA MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE
TEHNOLOGIILE MEDICALE PUSE LA DISPOZIȚIE DE COMPANIILE
ISRAELIENE. de Valentina Grigore
Unul dintre cele mai
puternice sectoare din
Israel este cel medical.
„Avem mai mult de 1.400
de companii israeliene care activează
în acest domeniu, cu tehnologii
medicale și soluții e-healh extrem de
diverse. Sistemul medical din Israel
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este unul dintre cele mai puternice
din lume, fiind cotat, în 2016, pe locul
4 mondial. Produsele companiilor
noastre sunt distribuite la nivel global,
iar scopul acestor întâlniri este de a
stabili contacte și de a crea o platformă
de dezvoltare pentru companiile
israeliene care oferă produse și servicii

în medicina de urgență, reabilitare,
telemedicină, managementul plăgilor,
sisteme informatice din sănătate, etc.”,
a declarat Tomer Epstein, manager
al Departamentului de dispozitive
medicale și e-health din cadrul
Institutului pentru Export și Cooperare
Internațională din Israel.
Viitorul aparține
domeniului e-health
Această a doua ediție a întâlnirilor
dintre companiile israeliene și
cele românești s-a bucurat și de
participarea autorităților din sănătate.
„Informația este importantă și este
bine să vedem reușitele și experiențele
partenerilor, astfel încât să le putem
fructifica și noi, la rândul nostru. Sunt
prezenți manageri sau reprezentanți
ai spitalelor și este un interes firesc, pe
care Ministerul Sănătății îl încurajează.
Este evident că viitorul aparține
domeniului e-health și atunci trebuie

să ne pregătim, să ne informăm și să
aplicăm și noi rețetele care se dovedesc
de succes. Sunt foarte multe idei
constructive, inovative”, a declarat
dr. Cristian Grasu, secretar de stat în
Ministerul Sănătății.
Pe piața românească se regăsesc,
deja, produse ale companiilor
israeliene din domeniul terapiilor
cu unde șoc utilizate în urologie,
boli cardiovasculare, ortopedie,
managementul plăgilor, nefrologie
sau medicină veterinară, dar și din
domeniul oftalmologic - echipamente
inteligente care permit nevăzătorilor
sau persoanelor cu probleme de vedere
să aibă o viață independentă etc.
Dizabilități
de vedere
Citire texte,
recunoaștere
facială,
dimensiune
redusă - acesta
este OrCam MyEye, dispozitivul care
ajută persoanele cu dizabilități de
vedere, inclusiv persoane care nu mai
văd deloc, la orice vârstă. Lansat de
curând cu versiunea în limba română,
OrCam cântărește doar 20 de grame,
este de mărimea unui deget și poate fi

atașat, cu ajutorul a doi magneți mici,
pe rama ochelarilor de vedere. Deține
o cameră, un difuzor și un cablu care
este conectat de un dispozitiv ceva mai
mare ca dimensiuni, de mărimea unui
smartphone.
„OrCam MyEye 1 este un dispozitiv
de vedere artificială portabil inovator,
conceput pentru a oferi asistență
persoanelor oarbe, cu deficiențe de
vedere sau cu dizabilități de citire.
Misiunea dispozitivului OrCam constă
în exploatarea puterii vederii artificiale
prin încorporarea tehnologiilor
inovatoare într-o platformă portabilă
care îmbunătățește viața persoanelor
oarbe, cu deficiențe de vedere sau
cu dizabilități de citire”, a declarat
Matan Bar-Noy, director de dezvoltare
al companiei. Concret, camera video
inteligentă, ușoară și intuitivă citește
în mod instant și discret textul tipărit
și digital cu voce tare – de pe orice
suprafață – și recunoaște fețe, produse
și bancnote în timp real. Tot ceea ce
aveți de făcut este să îndreptați degetul
spre ceea ce priviți și să așteptați
câteva secunde. În ceea ce privește
recunoașterea facială, dispozitivul nu
este conectat la rețele de socializare, ci
pur și simplu memorează fețele pe care
le-a mai văzut și înregistrat și își anunță

Susținerea financiară
a persoanelor afectate
Dispozitivul costă aproximativ 4.500
de dolari, însă, potrivit lui Matan BarNoy, în celelalte țări în care există pe
piață, prețul este susținut de autorități.
„Aceasta este marea provocare pentru
noi, în ceea ce privește dispozitivul.
Putem crea cea mai bună tehnologie
din lume, dar guvernele trebuie să ajute
oamenii să aibă acces la el. OrCam
este comercializat în toată lumea, din
Statele Unite ale Americii până în țările
nordice, Spania, Italia, Olanda etc,”, a
mai spus specialistul.
„Astfel de companii ar trebui
prezentate mai întâi reprezentanților
Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, deoarece este entitatea locală
care decide unde se duc banii. În acest
mod, am înlesni accesul persoanelor în
nevoie la astfel de dispozitive. Cred că,
atunci când vorbim despre simțurile
esențiale, cum este și cel al vederii,
nicio sumă de bani nu este prea mare”,
a declarat Raluca Bărbulescu, Business
Development Manager în cadrul
Misiunii Economice și Comerciale a
Ambasadei Israelului în România.
Fondatorii ORCAM sunt și fondatorii
Mobileye, o companie tehnologică din
Israel care dezvoltă sisteme avansate
de asistență bazate pe vedere pentru
conducătorii de autovehicule (ADAS), ce
oferă avertismente pentru prevenirea și
reducerea coliziunilor. În prezent, 90%
dintre cei mai importanți producători de
automobile din lume apelează la tehnologia Mobileye pentru a face autovehiculele mai sigure în timpul condusului. 
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Interviu cu Prof.
dr. Mihai Niculescu,
fondator Advanced
Nutrigenomics

Ce se poate întâmpla în
cazul în care medicii nu
cunosc aceste aspecte de
nutrigenetică?
În cazul în care atât persoanele sănătoase (inclusiv gravidele), cât și persoanele
bolnave nu ating aceste praguri personalizate, se expun la riscuri crescute pentru
anumite boli metabolice sau complicații ale
acestora. În cazul gravidelor, insuficiența
unor nutrienți sau excesul nutrițional
poate expune fătul la defecte de dezvoltare,
cu consecințe uneori grave. Este important
să îi facem să înțeleagă pe specialiști cum
se poate realiza testarea nutrigenetică pe
pacienți, astfel încât să se poată genera o
rezoluție - adică, de ce nivel de nutrienți au
nevoie acești oameni în funcție de variațiile
lor genetice. Testarea nutrigenetică este un
instrument pe care ei trebuie să-l adauge
în arsenalul pe care îl au în a personaliza
nutriția.
Numai nutriționiștii sau și specialiști
din alte patologii?
Vorbim despre toate specialitățile.
Vorbim despre specialități medicale în care
nutriția are un rol bine determinat. În cazul

Testarea nutrigenetică și
testarea farmacogenetică, parte
a unui sistem optim de sănătate
CARE ESTE LEGĂTURA DINTRE VARIAȚIILE GENETICE ȘI NUTRIȚIE? DAR DINTRE NUTRIȚIA DE
PRECIZIE ȘI BOLILE CRONICE? CURSUL INTRODUCTIV ÎN NUTRIGENETICĂ, DESFĂȘURAT ÎN
LUNA MAI LA NEOLIFE MEDICAL CENTER, A ADUS PARTICIPANȚILOR INFORMAȚII DESPRE
RELAȚIILE DINTRE VARIAȚIILE GENETICE PE CARE LE ARE FIECARE ȘI NUTRIȚIE. PROF. DR.
MIHAI NICULESCU, FONDATOR ADVANCED NUTRIGENOMICS, A PREZENTAT CURSANȚILOR
(MEDICI DIN TOATE SPECIALITĂȚILE ȘI NUTRIȚIONIȘTI) ROLUL VARIAȚIILOR GENETICE
ASUPRA NEVOILOR NUTRIȚIONALE ÎN BOLILE CRONICE, EXPLICÂNDU-LE CĂ, ÎN FUNCȚIE DE
ACESTE VARIAȚII, UNELE PERSOANE POT AVEA NEVOIE DE MAI MULT SAU DE MAI PUȚIN
DINTR-UN ANUMIT NUTRIENT. de Valentina Grigore

64 www.politicidesanatate.ro

oncologiei, nutriția este importantă atât
în prevenție, cât și în timpul tratamentului
oncologic, dar și posttratament, pentru că
acești oameni sunt sărăciți în nutrienți și
în timpul tratamentului chimioterapic, și
după. Și atunci, cu atât mai mult trebuie
să știm care este necesarul lor de nutrienți
și nu cel recomandat general, pentru că
acesta s-ar putea să nu li se potrivească.
Vorbim, de asemenea, de alte
specialități, cum este obstetrica-ginecologia, pentru că avem în timpul sarcinii
necesități individualizate de nutrimenți
care previn sau scad riscul apariției unor
defecte de dezvoltare fetală. Vorbim despre
geriatrie, despre oameni mai în vârstă care
au necesități diferite, în funcție de variațiile
lor genetice. Vorbim de endocrinologie,
de diabet.
Ne puteți da câteva exemple
semnificative în acest sens?
De exemplu, în cazul diabetului, dacă îi
urmărim timp de până la 18 ani pe bolnavii
de diabet de tip 2 cu vârstă de peste 55 de
ani, se observă că cei cu o anumită variație
genetică (un haplotip) în cadrul Sirtuinei 1
au o supraviețuire mult scăzută dacă au un
aport zilnic mai puțin de 12 mg de niacină
(vitamină B3). Dar dacă acei oameni au
un aport de vitamina B3 peste acest nivel,
o perioadă mai lungă, supraviețuirea lor
crește extraordinar. Vorbim de oameni care
dacă, timp de 16 ani, nu mănâncă destulă
vitamina B3, cu tratament antidiabetic
supraviețuiesc doar în proporție de 20%.
Iar dacă mănâncă o cantitate mai mare
de niacină, vorbim de o supraviețuire de
60%. Deci 40% din acei oameni pot fi
salvați după 16 ani numai dându-le mai
multă vitamină B3, pe lângă tratatmentul
antidiabetic. Pe de altă parte, diabeticii
care au un alt haplotip în această genă au
o supraviețuire mai mică dacă au un aport
mai mare de vitamină B3. Asta înseamnă
că nu toți diabeticii trebuie suplimentați cu
vitamina B3. Cum ne putem da seama cine
necesită un aport mai mic sau, dimpotrivă,
un aport mai mare de vitamina B3? Doar
prin testarea nutrigenetică.
Un alt exemplu este cazul femeilor cu
deleție (homozigote) în gena DHFR, care,
dacă iau suplimente cu acid folic, au un
risc cu 50% mai mare de a face cancer de
sân. Deci în această situație, întrucât 20%
din femei au două copii defecte ale acestei
gene, putem să le spunem să nu ia suplimente cu acid folic și în felul acesta am
salva undeva între 10 și 12 femei din 1.000

Medicina 4P
Centrul Medical Neolife aplică un concept de abordare integrată cuprinzând
prevenția, diagnosticul, tratamentul, recuperarea și reintegrarea socială a
pacientului. Această strategie este pusă în practică prin echipe multidisciplinare de experți români și străini, folosind tehnologii de investigație și tratament
radioterapeutic de ultimă generație, dar și medicamente inovative. Pentru noi,
fiecare pacient este unic. De aceea aplicăm o medicină complexă, adaptată fiecărui caz, în toate etapele bolii - Medicina 4P: predictivă, preventivă, participativă și personalizată - pentru ca șansele de vindecare a pacientului să fie dintre
cele mai bune la ora actuală în lume. Organizarea cursului „Nutriția de precizie
- utilizarea nutrigeneticii la stabilirea nevoilor nutriționale personalizate” de
către prof. dr. Mihai Niculescu în Centrul Medical Neolife a fost un privilegiu și
a completat strategia noastră de abordare integrată și personalizată. Ne dorim
să continuăm această colaborare și să conturăm un calendar de cursuri atât în
domeniul nutrigeneticii, cât și al farmacogeneticii, care indică ce medicamente
sunt eficiente în funcție de variațiile genetice”.
Dr. Cristina Berteanu, director medical Neolife

de femei prin a preveni apariția cancerului
de sân. Astfel de concepte încă nu există în
practica românească, de aceea încercăm să
implementăm practicarea lor și prin acest
curs, și prin alte metode, inclusiv de cercetare, încercăm să-i educăm pe nutriționiști
și pe medicii care sunt în legătură cu
nutriția și pe nutriționiști.
Cât de importante sunt testele
nutrigenetice combinate cu nutriția
de precizie?
Un test nutrigenetic trebuie văzut ca o
antiobiogramă, dar cu un grad de complexitate mult crescut. Antibiograma ne arată
ce tip de antibiotic ne trebuie pentru o
anumită infecție. Dacă lumea acceptă ideea
de antibiogramă, care înseamnă medicină
de precizie, de fapt, trebuie să acceptăm
și ideea de nutriție de precizie. Testăm
existența unor variații genetice pentru a
găsi cele mai bune șanse, cea mai bună
modalitate de a hrăni acel om în funcție de
necesitățile lui nutritive și nu ale altuia.
Testele nutrigenetice se referă la variații
genetice cu frecvență mare, iar atunci
soluția, punctele de intervenție (în engleză
le numim actionable items), se referă la
schimbarea stilului de viață în funcție de
cum ne-ar funcționa organismul în mod
optim, în funcție de prezența unor variații
genetice. La Universitatea de Medicină și
Farmacie din Timișoara, derulăm de doi
ani un proiect (cu fonduri europene) prin
care să descoperim cum aceste variații
genetice modulează răspunsul la tratamentul cu anticolesterolemiante (în special
statine) și cum putem să îmbunătățim
răspunsul la statine prin administrarea

unui aliment dietetic cu destinație medicală specială. În ultimii doi ani, am realizat
recrutarea celor 600 de subiecți, avem 400
de adulți (200 de femei, 200 de bărbați) și
200 de copii.
Ce înseamnă testarea nutrigenetică
din punctul de vedere al costurilor?
Problema este dacă utilizatorul își permite sau nu să plătească niște teste nutrigenetice o dată în viață, la prețul la care și-ar
permite o dată în viață să aibă o vacanță de
o săptămână. Sau, alternativ, dacă statul
român ar înțelege că prin acoperirea cel
puțin parțială a acestor teste se pot preveni
o serie de boli și astfel scădea drastic în
perspectivă cheltuielile medicale.
Cum ați vedea un sistem de
sănătate ideal?
Un sistem ideal ar include testarea
nutrigenetică, dar și farmacogenetică - care
înseamnă a vedea, tot în funcție de variații
genetice, ce medicamente ți se potrivesc,
pentru că pacienții răspund prost sau deloc
la 40-70% dintre medicamentele administrate. S-ar realiza economii semnificative
dacă am ști de la început ce medicamente
funcționează în aceste cazuri.
Deci nutrigenetica servește la prevenția
apariției unor boli metabolice cauzate de
o nutriție inadecvată sau la managementul nutrițional în cadrul unor boli deja
instalate, iar farmacogenetica e un mijloc
de a economisi nu numai bani, dar și de a
îmbunătăți calitatea vieții, prin optimizarea tratamentului medicamentos. Și testarea farmacogenetică este implementată
deja în România, fiind disponibilă oricărei
persoane care dorește să facă acest lucru. 
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Centrul Antidiabetic - zi de zi,
alături de persoanele cu diabet
CENTRUL ANTIDIABETIC ESTE UN PROIECT DE
INFORMARE ASUPRA DIABETULUI, INIȚIAT DE ȘCOALA
PACIENȚILOR, CARE ÎŞI PROPUNE SĂ ATRAGĂ ATENŢIA
ÎN SPECIAL ASUPRA COMPLICAŢIILOR GRAVE ALE
ACESTUIA. ACESTE COMPLICAŢII NU DOAR CĂ SCAD
PROFUND CALITATEA VIEŢII PERSOANELOR AFECTATE,
CI ADESEA, ÎN TIMP, DEVIN CHIAR CAUZA DECESULUI.
DE ACEEA, SE SPUNE FRECVENT CĂ DIABETUL NU
UCIDE, COMPLICAŢIILE, ÎN SCHIMB, DA. ÎMPREUNĂ
CU SPECIALIŞTII, ÎNCERCĂM ÎN FIECARE ZI SĂ OFERIM
INFORMAȚII REFERITOARE LA UN MANAGEMENT
CORECT AL BOLII, LA FACTORII POTENȚIAL PERICULOȘI,
PE CARE TREBUIE SĂ-I EVITĂM, DAR ȘI NOUTĂȚI
LEGISLATIVE CARE AU IMPACT MAJOR ASUPRA VIEȚII
PERSOANELOR AFECTATE DE DIABET, FIE CĂ SUNT
COPII, FIE CĂ SUNT ADULȚI. de Valentina Grigore
Persoanele care au diabet trebuie să ştie că,
indiferent de ce tip este acesta, sunt expuse
riscului apariţiei unor complicaţii de natură să le
afecteze diferite organe sau funcţii ale corpului.
Complicaţiile se pot manifesta prin diferite simptome, dar,
foarte des, sunt silenţioase.
Diabetul zaharat, factor de risc major
pentru afecțiuni neurologice invalidante
Persoanele cu diabet au un risc major pentru trei complicații
neurologice care pot deveni cele mai invalidante aspecte ale
vieții lor, atrage atenția prof. univ. dr. Ovidiu Băjenaru, şef
al Clinicii de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgenţă
Bucureşti, președinte de onoare al Societății Române de Neurologie. Din punct de vedere neurologic, pacientul cu diabet
zaharat are riscul de neuropatie diabetică, accident vascularcerebral și boală coronariană. Diabetul zaharat este un factor
major pentru ultimele două. „Aș mai spune un lucru care este
cel puțin la fel de important: diabetul zaharat este factor de
risc major pentru demență, independent de riscul vascular
și de neuropatie. Diabetul poate duce inclusiv la grăbirea
evoluției bolii Alzheimer, mai ales dacă persoana respectivă
este predispusă”, a explicat specialistul.
De câte ace este nevoie, în realitate,
pentru un pen de insulină
Numărul acelor care li se dau persoanelor cu diabet este o
permanentă controversă. În prezent, farmaciile din România
eliberează persoanelor cu diabet care se tratează cu medicamente injectabile un ac pentru fiecare cartuș sau pen. Deși,

66 www.politicidesanatate.ro

din punctul de vedere al tratamentului, persoanele cu diabet
au acces la majoritatea terapiilor disponibile, de la farmacie nu
primesc decât 15-20 de ace pentru trei luni de tratament, după
cum au semnalat numeroși abonați ai Centrului Antidiabetic.
Cristian Andriciuc, director executiv al Federației
Asociațiilor Diabeticilor din România (FADR), ne-a explicat că,
în prezent, programele naționale nu au o viziune strategică asupra modului în care guvernul își propune să controleze diabetul
sau alte afecțiuni cronice. Programul Național de Diabet nu
prevede posibilitatea oferirii gratuite de ace și pen-uri. „Chiar
dacă, într-o situație ideală, ar trebui folosit un ac pentru fiecare
înțepătură, este mai degrabă o problemă de echilibru și confort
personal”, a declarat directorul FADR pentru Centrul Antidiabetic. Acesta este de părere că pentru copii este nevoie de mai multe ace, iar adulții pot utiliza mai puține ace din cauza timpului,
igienei/pericolului de contaminare și pierderii de insulină (sau
de alt produs injectabil) care apare la fiecare schimbare a acului.
Senzori de glicemie și pompe
de insulină pentru copii
Ministerul Sănătății a anunțat că Programul național de diabet
zaharat se va reorganiza în două subprograme distincte, unul
destinat adulților cu diabet zaharat, altul destinat copiilor cu diabet zaharat tip 1. De asemenea, prin noile prevederi se asigură
cadrul legislativ pentru acordarea, în cadrul acestui program,
a dispozitivelor medicale moderne: dispozitive pentru monitorizarea glicemică continuă și pompe cu insulină integrate cu
dispozitive de monitorizare glicemică continuă, în scopul asigurării unui tratament optim și al monitorizării evoluției bolii.
„Practic, toți copiii cu diabet zaharat tip 1 vor avea acces la
senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, precum și la
pompe de insulină prevăzute cu sistem integrat de monitorizare”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății. 

Bristol-Myers Squibb
este deschizător de
drumuri în domeniul
imuno-oncologiei

Imuno-oncologia este un domeniu de cercetare
ce evoluează rapid și care se concentrează pe
acțiunea sistemului imunitar în lupta împotriva
cancerului.1 Pe măsură ce înțelegem modalitățile
prin care cancerul evadează de sub influența
sistemului imunitar, potențialul imuno-oncologiei
ne stimulează eforturile de cercetare.
Compania Bristol-Myers Squibb este dedicată
cercetării şi dezvoltării de noi tratamente care
ajută pacienţii în lupta lor împotriva cancerului.
Referințe: 1. DeVita VT Jr, Rosenberg SA. N Engl J Med. 2012;366:2207-2214.
Data pregătirii materialului: Martie 2017.
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Ce ar fi dacă am aborda altfel lupta
împotriva cancerului?
Ce ar fi dacă am valorifica potențialul
sistemului imunitar?

