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Sănătatea este proprietatea,
dar și responsabilitatea
fiecăruia dintre noi

Din România, pentru
Republica Moldova, cu drag!

MARIA VASILESCU
FONDATOR
REVISTA POLITICI DE
SĂNĂTATE
&
ȘCOALA PACIENȚILOR

ÎN URMĂ CU 12 ANI ÎNCEPEAM CĂLĂTORIA ÎN LUMEA SĂNĂTĂȚII, ÎN
CALITATE DE JURNALIST, om de comunicare și inițiator de evenimente medicale
internaționale, atât în România cât și la Londra, Bruxelles, Viena sau Atena.
Am schimbat de atunci, în România, 14 miniștri ai sănătății și mulți președinți
ai Casei de Asigurări de Sănătate. Perspectiva asupra sănătății este completă,
când privești sănătatea atât din țara ta, cât și din exterior. Particip de ani buni
la cele mai relevante evenimente în domeniul sănătății, în special, la Bruxelles
și, mai ales, ce vizează tema politicilor de sănătate și a managementului bolilor
cronice sau e-health. Și urmăresc cum se transformă în bine sistemele de sănătate
europene. Unele mai rapid, altele... foarte greu. Toate vor să investească resursele
inteligent, eficient, să crească calitatea și siguranța îngrijirilor medicale, să ofere
medicamente, terapii și tehnologii inovatoare. Se creează rețele europene de
referință și centre de excelență, în care Pacientul european să beneficieze de cea
mai bună expertiză.
Am învățat de acolo și cât de importante sunt asociațiile de pacienți într-un
sistem de sănătate modern. Acestea pot schimba legi și pot lupta pentru interesul
pacienților, fiind direct motivate. Desigur, pacienții trebuie formați, învățați cum
să discute/negocieze cu autoritățile, când acestea spun că nu au bani sau că nu
există cadru legal pentru un tratament/procedură sau altceva, cu jurnaliștii,
care trebuie să le devină parteneri, cu ceilalți pacienți, care duc în spate povara
unui diagnostic greu și a multor lipsuri. Liderii asociațiilor de pacienți trebuie
să devină specialiști în management organizațional, în sisteme de sănătate,
finanțare, compensare, comunicare, advocacy, engleză etc.
Dacă Pacientul este/ar trebui să fie centrul oricărui sistem de sănătate,
profesioniștii (medicii, asistenții medicali) sunt trunchiul sistemului. Vorbim
despre migrația de personal de la Est la Vest și ne întrebăm cine va rămâne să
aibă grijă și de noi. Nu vrem să luăm șansa tinerilor la o viață profesională demnă
și capabilă să ofere tehnologii moderne, însă ne-am dori să le putem și noi oferi
această demnitate și respect, în țara noastră, în România și Republica Moldova.
Cele două țări ale noastre au șansa ca împreună să fie mai puternice, cel
puțin în domeniul sănătății. Ambele au specialiști desăvârșiți, care își dăruiesc
și ultimele resurse pentru pacient. Sunt recunoscătoare unui înger de medic din
Republica Moldova, în prezent, chirurg la București, care a salvat mii de vieți,
printre care și a unui apropiat de-al meu.
Am avut privilegiul să cunosc oameni minunați în Republica Moldova, cu care
vreau sa construiesc și să le dăruiesc ceea ce am acumulat în atâția ani – prin ceea
ce fac, vreau să învăț de la partenerii mei de la Chișinău (pentru că la multe capitole
din sănătate, Republica Moldova are ce ne învăța) și rămân același susținător
al asociațiilor de pacienți care, sper, vor deveni o forță a luminii și în Republica
Moldova, în beneficiul pacienților moldoveni. Împreună învățăm să schimbăm
lucrurile în bine, împreună suntem mai puternici. 

Multă Sănătate!
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SĂNĂTATEA ESTE DEFINITĂ DREPT O STARE DE TOTALĂ BUNĂSTARE

INGA PASECINIC
CENTRUL STRATEGII ȘI
POLITICI DE SĂNĂTATE

fizică, mintală și socială, și nu doar lipsa bolii sau a infirmității. Este un cuvânt mare,
care cuprinde nu doar corpul, ci și mintea, spiritul și perspectiva omului. Dincolo de
semnificația cuvântului, se află mult mai mult: un domeniu vast, de interes național,
aflat mereu în atenţia publicului. Un domeniu despre care se discută mult, iar părerile
sunt împărţite, adesea contradictorii. Perspectiva cel mai frecvent abordată este una
negativă. Se discută despre greșeli și despre corupție, despre lipsa personalului și, mai
ales, a condițiilor oferite, construindu-se o imagine nefavorabilă. Dar oare așa stau
lucrurile? Sau este mai ușor să generalizăm, decât să analizăm?
De menționat faptul că niciun sistem de sănătate, chiar și cel mai avansat, nu
este 100% rațional și științific. Din 2005 am fost implicată în procesul de reformare
a sistemului de sănătate, la diferite etape ale acestuia. Experiența și cunoștințele pe
care le-am acumulat atât în Republica Moldova, cât și pe plan internațional, contextul
și problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate moldovenesc mă determină să
susțin direcțiile strategice, care pot fi exploatate în continuare, în așa mod, încât să se
poată soluționa, cel puțin, parțial, actualele probleme.
Dacă discutăm despre atingerea unui echilibru între resursele disponibile şi
satisfacerea necesităţilor de servicii medicale ale populaţiei, este necesară fortificarea
continuă a asistenței medicale primare. Este indispensabil să se încerce acoperirea
cât mai multor solicitări la nivelul asistenței medicale primare, respectiv gestionarea
accesului pacienţilor la celelalte niveluri de servicii. Faţă de situaţia actuală, în multe
diagnostice, spitalizarea pacientului ar trebui să devină o excepţie şi nicidecum o regulă.
O altă zonă strategică pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, pe care o susțin
cu toată forța și care își poate dovedi eficiența în ani de zile, fapt demonstrat deja de
experiența țărilor dezvoltate, este prevenția și depistarea precoce a maladiilor.
Sunt hotărâtă să sprijin în continuare parcursul corect al dezvoltării sistemului de
sănătate din țara mea, contribuind la crearea unui consens între toți actorii implicați,
astfel ca viziunea decidenților să corespundă realităților din teritoriu, să fie resimțită
de personalul medical, dar și de pacientul care ar trebui să stea în centrul sistemului
de sănătate.
Văd revista Politici de Sănătate ca pe o ilustrare concludentă a realității medicale
din Republica Moldova, ca pe un instrument prin care vreau să vociferez opinii,
păreri, viziuni, sugestii ale experților, specialiștilor de aici și din plan internațional, ale
autorităților în sănătate, CNAM, AMDM, dar și ale managerilor de spitale, șefilor de
secții, medicilor și rezidenților, pe umerii cărora stă sistemul sanitar de mâine.
În final, un apel către noi toți, beneficiarii serviciilor de sănătate – ne aşteptăm,
deseori, ca sănătatea să ne fie dată ca o mană cerească fără ca noi să avem vreo obligaţie
în acest sens. Nu putem invoca la nesfârşit sărăcia sau lipsa de timp, pentru că sănătatea
nu vrea sacrificii materiale şi nici ore suplimentare, ci vrea doar s-o înţelegem. Sănătatea
trupului şi a minţii nu reprezintă numai un noroc primit la naştere, ci, poate, singura
obligaţie reală faţă de noi înşine. Cu protejarea sănătății începe totul, aceasta fiind
vitală. După cum spune o vorbă înțeleaptă: Dacă ai sănătate, ai de toate! 

Multă Sănătate vă doresc!
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INTERVIU CU EXCELENȚA SA DANIEL IONIȚĂ,
AMBASADOR AL ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ROMÂNIA ȘI
REPUBLICA MOLDOVA

PARTENERIATE
ȘI SOLUȚII
PENTRU
SĂNĂTATE
Domnule ambasador Daniel Ioniță, România a devenit în ultimul deceniu un
partener de primă mărime al Republicii Moldova în dezvoltarea proiectelor
sociale și a celor destinate domeniului medical. Vorbim de finanțări de ordinul a zeci de milioane de Euro oferite de Guvernul de la București în asemenea
scopuri. În domeniul sănătății performanțe deosebite s-au înregistrat în ceea
ce privește coordonarea între serviciile de urgență și autoritățile medicale – ne
referim la proiectul transfrontalier SMURD.
De notorietate este și proiectul multidimensional de la Institutul Mamei și
Copilului, unde au fost renovate și echipate peste 10 secții și laboratoare. E impresionant ce-ați reușit să faceți acolo.
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Aveți satisfacția unei remodelări
calitative a situației din acest domeniu?
Cu siguranță, și nu numai în acest
domeniu. Avem satisfacția să constatăm
progrese în toate domeniile în care Guvernul României contribuie prin finanțarea
anumitor sectoare la îmbunătățirea vieții
cetățenilor Republicii Moldova.
Și cred că de aici ar trebui să începem,
prin a afirma răspicat faptul că proiectele
noastre sunt destinate tuturor cetățenilor
Republicii Moldova. Acționăm de fiecare
dată cu dragoste în Republica Moldova,
dragoste care decurge din comunitatea
de istorie, de limbă și de tradiție, dragoste
care însoțește acțiunea noastră și la nivel
politico-diplomatic, care urmărește în
esență susținerea parcursului european al
Republicii Moldova.
Domeniul sănătății este un domeniu de
excelență în care contribuția României a
fost nu numai remarcată, dar este și extrem
de utilă. Ne bucurăm că proiectul SMURD,
unul important în România, a reușit să
treacă Prutul. Și a trecut Prutul cu lacrimi,
pentru că avem eroi ai SMURD-ului, care șiau jertfit viețile la Cantemir pentru a salva
alte vieți. Locul acelei tragedii este astăzi
un loc de pelerinaj pentru noi. Mergem de
fiecare dată acolo ca să le mulțumim celor

problematica serviciului medical în situații
de urgență, dar este nevoie și de oameni.
Asupra acestui detaliu din urmă
doresc să intervin: pe lângă fondurile
necesare și colaborarea autorităților
locale, ați găsit aici și entuziasm, și
profesioniști, care să vă ajute să puneți în
aplicare asemenea proiecte?
Să știți că, în general, avem experiențe
pozitive din acest punct de vedere. Oamenii
de aici pun suflet în ceea ce fac, în ideea că
produc un bine întregii societăți.
Noi am venit cu un know-how, am venit
cu resursele financiare necesare, dar cei
mai importanți în succesul unor astfel de
acțiuni sunt oamenii. Poți să ai niște clădiri
foarte frumos renovate, să ai o aparatură
excepțională de ultimă generație, dar dacă
nu are cine să se uite în acele aparate, rezultatul este aproape zero.
Aceeași rețetă s-a aplicat și în cazul Institutului Mamei și Copilului, un centru de
interes național, unde sunt tratate cazurile
cele mai sensibile la nivelul întregii republici. Pentru că aici vin pacienți, inclusiv
din regiunea transnistreană, din autonomia
găgăuză, de la Nord, de la Sud, din Centru,
de peste tot.
Urmează un alt proiect de anvergură
finanțat de România, Institutul de

„TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM CĂ
MIGRAȚIA NU ESTE UN FENOMEN NOU.
MIGRAȚIA POPOARELOR A EXISTAT
DE CÂND A EXISTAT OMENIREA. “
care au considerat că viețile altora sunt mai
importante decât viețile lor.
Proiectul SMURD este un proiect de
viitor. Recent a fost adoptată decizia de a
se trece la o extensie a sa la nivelul întregii
republici. Au fost identificate fondurile
necesare, inclusiv fonduri europene.
În general, orice acțiune pe care o
anunțăm este dublată de fapte, care nu au
nicio conotație politică sau electorală și nu
trebuie să fie asociate cu un partid anume
sau cu un guvern anume, ci cu cetățenii
Republicii Moldova, inclusiv cu cei care
pun în aplicare astfel de proiecte. Ca să
funcționeze, ele necesită o infrastructură
bună, prin care să se abordeze integrat
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medicină urgentă, care va beneficia de
o nouă Unitate de Primiri Urgențe. În
plus, are loc un permanent schimb de
experiență între profesioniștii de pe
ambele maluri ale Prutului. Sunt zeci
de conferințe, seminare și simpozioane
comune.
Cred că exercițiul acesta de învățare este
în dublu sens. Pe aceasta se bazează forța
relației bilaterale dintre Republica Moldova
și România. Din această interacțiune avem
cu toții de învățat. Lipsa barierelor de natură lingvistică reprezintă un uriaș avantaj
care a fost și trebuie valorificat în continuare la maximum. Din ciocnirea ideilor se
naște lumina, nu-i așa?

Excelență, de aproape 8 ani acest
parteneriat în domeniul medicinii este
reglementat de Acordul de cooperare
între Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova şi cel al României în domeniul
sănătăţii şi ştiinţelor medicale. De
atunci, din 2010, au prins contur mai
multe proiecte comune. Credeți că
este loc pe acest teren de cooperare și
pentru inițiative private ale actorilor
în domeniu? Încurajați asemenea
manifestări?
Oricât de mult am dori noi, de la nivelul
Ambasadei României la Chișinău, nu
putem să cuprindem într-un tabel unic tot
ce se întâmplă pe relația bilaterală dintre
România și Republica Moldova. Contactele
sunt multe și extinse, și se desfășoară natural între entități private din România și din
Republica Moldova, între autorități publice,
centrale și locale, între ministere, agenții
specializate.
Prin programul, care anul trecut a fost
încurajat de Guvernul României, „Centenar prin Înfrățiri”, de încheiere a unor
acorduri de înfrățire între localități din
România și Republica Moldova, au fost
unele comunități de aici, care cu adevărat
au beneficiat de aceste oportunități oferite
de România, prin intermediul unor proiecte
inclusiv medicale. Spre exemplu, Hîncești
a beneficiat de renovarea unei secții noi
spitalicești tocmai ca urmare a unui astfel
de acord, printr-o donație făcută de entități
din România. Sunt multe astfel de exemple,
pe care noi le-am încurajat, acționând cu
deschidere către toate părțile interesate.
Recunosc că, uneori, am fost surprins
de faptul că, deși pe malul drept al Prutului
există maximă deschidere în acest sens,
aici, pe malul stâng, uneori lucrurile poate
nu sunt înțelese în deplinătatea lor. Unora
le-a fost teamă să se asocieze prin astfel
de acorduri de înfrățire, o teamă care, din
punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe. Acordurile de înfrățire înseamnă exact
ce se spune, nu există nimic altceva în spate, decât această oportunitate de colaborare
spre beneficiul cetățenilor.
Acesta este și unul din obiectivele
revistei: să faciliteze comunicarea între
autoritățile din domeniul sănătății din
România și Republica Moldova.
Da, și în domeniul medical informația
de calitate este cea care face diferența între
viață și moarte. Sunt anumite boli asu-

pra cărora poți acționa pe termen lung și
eficient, trebuie să ai un bazin de selecție
și de urmărire a unor evoluții cât mai larg.
Și dacă ne gândim la potențialul oferit de
România și Republica Moldova, ne dăm
seama că știința va avea de câștigat.
Revenind la fonduri, vreau să vă
împărtășesc o experiență personală. Am
vizitat la un moment dat un liceu tehnic
din Iași, „Gheorghe Asachi”, din Copou,
care are un bloc de studii modern și un
cămin mai mult decât decent, dar care
mai păstrează pe teritoriul său o sală
sportivă în derivă și o cantină construită înainte de Revoluție, care așteaptă
fonduri guvernamentale pentru a deveni
funcționale. Cât de ușor vă este să pledați
pentru ajutoare destinate Republicii
Moldova, în condițiile în care nu toate
instituțiile școlare din România au ce le
trebuie?
Ați fost elegantă în semnalarea acestei
situații. Vreau să vă spun că în România
există multe grădinițe care nu se ridică
nicidecum la nivelul unor grădinițe din
Republica Moldova, care au fost renovate la
standarde europene cu bani de la contribuabilul român. Da, Guvernul României a
alocat acești bani, dar sunt bani obținuți
din taxele plătite de cetățenii români. Deci
multe grădinițe din Republica Moldova
depășesc de multe ori condițiile pe care noi
le putem oferi copiilor din partea dreaptă
a Prutului. Și, evident, vă întrebați de ce
facem aceste lucruri? Este vorba de acea
dragoste pe care noi încercăm să o punem
în absolut toate acțiunile noastre în ceea ce
privește Republica Moldova.
Este vorba despre acea dorință a noastră
ca prin astfel de proiecte, din puținul nostru să dăm și celor care, la un moment dat,
au mai puțin decât noi. E vorba, dacă vreți,
de o solidaritate, e un gest către cei care au
la moment o necesitate mai mare decât noi.
Fără să condiționăm această asistență de
votarea unui partid politic sau de susținerea
unor idei. Pur și simplu ne dorim ca prin
astfel de gesturi să aducem niște exemple
pozitive cât mai aproape de cetățenii Republicii Moldova. Ne dorim ca prin astfel de
gesturi să-i încurajăm pe cei din Republica
Moldova să-și mențină calea spre Uniunea
Europeană și să acționeze pentru transformarea democratică a Republica Moldova,
astfel încât la un moment dat să fie întrunite condițiile pentru ca România și Repu-
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ÎNTREGII
REPUBLICI.“

blica Moldova să fie din nou împreună în
Uniunea Europeană. Deci, dacă vreți, este o
investiție care se bazează pe sentiment, dar
are în spate și o viziune.
Să revenim la tema medicală. După ce
România a decis să recunoască diplomele
medicilor moldoveni, s-a vorbit despre
intensificarea exodului cadrelor
medicale din Republica Moldova.
Trebuie să înțelegem că migrația nu
este un fenomen nou. Migrația popoarelor a existat de când a existat omenirea.
Întotdeauna oamenii au această tendință
să migreze către locuri unde cred ei că se
pot realiza mai bine. Cred că în societatea
în care trăim, care se bazează pe libertatea
de mișcare, unde sunt încurajate drepturile
și libertățile fundamentale ale omului, nu
mai poți să vii cu niște măsuri de ordin
restrictiv, nu mai poți să îi „legi”, iertați-mi
exprimarea mai puțin academică, din nou
pe oameni de glie, cum se întâmpla cu un
secol în urmă cu iobagii care erau obligați
să lucreze pe moșia unui boier. Nu cred că
ar mai putea fi posibile astfel de lucruri.
Ce, însă, este posibil este să începem să ne
prețuim mai mult cea mai importantă resursă pe care o avem, resursa umană. Și asta
înseamnă atât o dragoste mai mare unii
față de alții, cât și o dragoste mai mare față
de țară. Întotdeauna când faci ceva pentru
tine, trebuie să te gândești să faci ceva și
pentru cetatea care îți oferă adăpost.
Da, fenomenul acesta există. L-am
întâlnit și eu în posturile mele anterioare.
Am observat că, de exemplu, în Norvegia

medicii erau din Germania, în locul medicilor din Germania erau medici din Polonia
și tot așa: medici din România care iau locul
altora și medicii din Republica Moldova
care merg în România. Oare mai poți să pui
sârmă ghimpată și să-i interzici unui specialist să profite de șansa lui de a se realiza
profesional mai bine în altă parte? Ce poate
face însă statul, este să se gândească ce
anume poate face mai bine pentru ca acel
specialist să nu schimbe cetatea.
Excelență, ce urmează? Anii 2019
și 2020 sunt complicați, din punct
de vedere politic și electoral. Nici în
plan regional și nici la nivelul Uniunii
Europene nu este mai simplu. Toate
aceste proiecte, și medicale și sociale, în
ansamblul lor, vor continua în Republica
Moldova?
Aș fi mai nuanțat. Eu cred că asistența
României și angajamentul României față de
parcursul european al Republici Moldova
vor rămâne la aceleași cote atât timp cât
Republica Moldova își va menține evoluția
sa democratică, care înseamnă respect față
de lege, față de drepturile și libertățile fundamentale, alegeri corecte, în conformitate
cu toate standardele în materie. În esență, e
vorba de respect față de valorile și principiile pe care Republica Moldova și le-a asumat
atunci când a semnat Acordul de Asociere
cu Uniunea Europeană.
Într-adevăr, urmează alegeri importante
în Republica Moldova, urmează evoluții importante la nivel european. România a preluat de la 1 ianuarie președinția Consiliului
Uniunii Europene, care se va derula sub
motto-ul „Coeziunea – o valoare comună
europeană”. Suntem pe deplin pregătiți să
ne asumăm această înaltă responsabilitate europeană. Mai ales că se așteaptă, la
nivel european, luarea unor decizii care cu
siguranță vor marca viitorul european în
următorii 4-5 ani. Ce putem spune este că
Republica Moldova va continua să reprezinte o prioritate pentru România.
Excelență, Vă mulțumim pentru
acest interviu și pentru deschiderea
Dumneavoastră.
Eu vă mulțumesc pentru această oportunitate. Mult succes revistei „Politici de
Sănătate”, un proiect pe care eu îl consider
important pentru viață. E un exemplu de
bune practici și interacțiune, ceea ce ne
dorim să existe între cele două maluri ale
Prutului. 
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Digitalizarea sistemului de
sănătate din Republica Moldova
de Valentina Grigore

Ați preluat acum câteva
luni mandatul de ministru
al Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale la
propunerea Primului Ministru, Pavel
Filip, care a mizat mult pe experiența
dumneavoastră în management. Fiind
un om format în domeniul administrării
afacerilor, cum ați utilizat experiența
dumneavoastră și cât de mult v-a
ajutat aceasta la reformarea celor două
domenii extrem de sensibile, cel al
sănătății și cel social?
Funcția de manager, pe care am
ocupat-o foarte mulți ani, mă ajută să
urmăresc obiectivele pe care mi le propun, astfel încât acestea să fie realizate
în parametrii stabiliți și la costul lor real.
Experiența din management poate fi de
folos oricărui ministru. Noi realizăm politici publice și administrăm banul public.
Trebuie să fim eficienți, să propunem
lucruri fezabile pentru domeniul nostru, care pot fi aplicate, și să gestionăm
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corect și eficient banul public. Cred că
experiența din mediul privat mă ajută în
acest scop. Eu am venit în sistemul public
cu rigurozitatea pe care o impune mediul
privat, astfel încât populația să beneficieze de servicii de sănătate și sociale
calitative, la prețuri accesibile.
Pot să vă dau un exemplu concret: în
unele instituții medicale am depistat că
erau cheltuiți banii pe lucruri care nu erau
strict necesare cum ar fi procurarea ascensoarelor noi, în condițiile în care nu erau
paturi adecvate pentru pacienți. Deci, este
foarte important să ne implicăm, în primul
rând, pe lucruri care sunt absolut necesare, și apoi, dacă avem resurse financiare, să
ne permitem altele.
Una dintre activitățile cu care v-ați
început activitatea de ministru a fost
evaluarea macroeconomică a sistemului
de sănătate. Ce ați reușit să identificați?
Am analizat atent care este situația
actuală în sistemul de sănătate. Sunt probleme, neajunsuri, avem mult de muncit

pentru ca sistemul nostru de sănătate
să corespundă tuturor standardelor
internaționale. Recunosc că s-au făcut
multe lucruri bune în toți acești ani, dar
avem încă multe de realizat. Suntem întrun întreg proces de reforme. Se iau măsuri
care, pe de o parte, să asigure salarii bune
și condiții de muncă decente pentru
cadrele medicale. Pe de altă parte, avem ca
prioritate asigurarea accesului populației
la servicii medicale calitative și eficiente. Suntem în proces de implementare
a reformei asistenței medicale primare,
prin care ne-am propus să asigurăm cu
medici de familie fiecare localitate rurală.
Rolul medicului de familie în sistemul de
sănătate este esențial, acesta fiind prima
persoană de contact cu pacientul.
Sunt măsuri în curs de implementare,
dar eu vreau mai mult, vreau să ajungem la
etapa în care să începem digitalizarea procesului medical. Pacientul trebuie să aibă
cardul lui de sănătate, unde să fie stocat
istoricul medical, iar doctorul să opereze

în calculator și să îi ofere pacientului cea
mai bună soluție pentru problemele lui de
sănătate. În acest mod vom putea gestiona
eficient banii, iar pacientul nu va avea de
suferit financiar sau psihologic, ca atunci
când este trimis de la un doctor la altul.
Trebuie să revoluționăm sistemul de
sănătate din Moldova și acest lucru îl vom
putea realiza prin digitalizarea acestuia.
La ce etapă ne aflăm din acest punct
de vedere?
Introducerea procesului de digitalizare este prioritatea mea. Am fost și la
o expoziție de profil în Turcia. Am avut
discuții cu partea turcă, ei pot să ne
ajute în tot acest demers. Sper să pornim
acest proces cât mai curând. Odată cu
digitalizarea sistemului de sănătate, în
primul rând vom putea gestiona corect
actul medical, medicii vor fi mult mai
informați despre pacient, în orice situație,
iar pacientul nu se va pierde în sistemul
de sănătate, dar va beneficia de asistență
medicală calitativă și eficientă.
Ați identificat cele trei mari categorii
de probleme cu care se confruntă
sistemul sanitar din Republica Moldova
– finanțarea sistemului, calitatea
serviciilor și resursele umane din
sănătate. Ce măsuri aveți în vedere
pentru a rezolva aceste probleme?
După cum am menționat, trebuie să
asigurăm medicii cu salarii mai mari. Medicilor trebuie să le oferim șansa de a lucra în
Republica Moldova, iar acest lucru înseamnă să le dăm un venit decent, ca să poată
trăi fără grija zilei de mâine. De aici pleacă
totul. Dacă vrem calitate, atunci trebuie să
plătim și doar așa putem obține calitatea.
Există bani în buget, doar că aceștia trebuie
cheltuiți eficient și nu aruncați în găuri
negre. Datorită economiilor de la buget,
am reușit să majorăm salariile medicilor,
personalului medical mediu și inferior cu
25%, 12% și 10 %. Nu ne oprim aici, vom
lua măsuri pentru ca medicii să aibă salarii
decente, condiții mai bune de muncă, iar
odată cu aceasta vom obține o calitate
mai bună a actului medical. Îmi propun să
venim cu fapte, nu doar cu vorbe.
Și care sunt cele mai importante
prevederi ale conceptului de reformare a
sectorului spitalicesc?
Acum lucrăm la un asemenea plan
împreună cu colegii de la minister și
experți în domeniu. Nu pot să vă ofer

prea multe detalii la această etapă, dar ce
pot să spun este că în centrul politicilor
de sănătate trebuie să stea pacientul.
Spitalele din Republica Moldova trebuie
să presteze servicii calitative. Cert este
că nici un spital nu se va închide. Un alt
lucru clar este că ce s-a creat acum 50
ani nu mai poate funcționa în condițiile
de astăzi. Lucrurile s-au schimbat, este
nevoie de o regândire a sistemului. Avem
spitale unde există 1.200 de paturi, iar

„CRED CU TĂRIE CĂ
ACEASTĂ REFORMĂ
VA ADUCE DOAR
BENEFICII ATÂT
MEDICILOR, CÂT ȘI
PACIENȚILOR.“
necesitatea reală este de 320 de paturi.
Sunt bani utilizați ineficient și atunci ar
fi mai bine ca acest spital să aibă oficial
320 de paturi, iar unele servicii specializate să fie redirecționate către un alt
spital. Obiectivul acestei reforme este ca
pacienții să beneficieze de servicii medicale calitative și eficiente.
O bună parte dintre profesioniștii
din Asistența Medicală Primară, în
special cei tineri, au salutat lansarea
liberei practici în AMP. Care sunt, în
viziunea dumneavoastră, rezultatele
scontate ale acestei reforme?
Vom putea avea medici în mediul
rural cu salarii foarte bune și care vor
fi stimulați să își facă munca așa cum
trebuie, iar cetățenii nu vor trebui să mai
parcurgă distanțe lungi pentru a ajunge
la doctor. Cetățenii, din orice capăt al
țării, vor beneficia de serviciile medicului de familie chiar în localitatea lor. Cred
cu tărie că această reformă va aduce doar
beneficii atât medicilor, cât și pacienților.
Medicii vor avea salarii mult mai mari,
condiții de muncă moderne și, cel mai
important, vor activa individual, își vor
gestiona singuri activitatea. Pacienții vor
fi mult mai satisfăcuți de actul medical.
Ce părere aveți despre colaborarea
între autoritățile publice, mediul
de afaceri și societatea civilă în
menținerea și promovarea sănătății
populației?

Promovarea sănătății trebuie să fie un
proces de educare continuu. Suntem în
epoca internetului, când cetățenii sunt
inundați de informații și uneori acestea
nu sunt de cea mai bună calitate. Avem
oameni care se tratează într-un anumit
fel pentru că așa au citit pe internet, dar
greșesc. De aceea, trebuie să fim uniți toți:
ONG-urile, mediul de afaceri, sistemul
public, și să conlucrăm pentru educarea populației. Oamenii trebuie să aibă
noțiunile de bază și să știe că, dacă au o
maladie, trebuie să meargă la doctor. Medicină din auzite nu există. Când tehnica
și știința evoluează atât de repede, este
păcat să nu ținem cont de ce ne prescrie
medicul și să nu îi ascultăm sfaturile.
Referitor la proiectele desfășurate
în parteneriat cu Ministerul Sănătății
din România, ați declarat recent că
aveți în vedere o serie de proiecte noi.
Ne puteți spune ce domenii vizează
acestea?
Da, urmează să avem o colaborare
intensă cu Guvernul României, în special
în domeniul sănătății. În acest sens, am
semnat împreună cu ministrul Sănătății,
Sorina Pintea, Planul de acțiuni de
cooperare pentru perioada 2019-2020 în
domeniul sănătății și științelor medicale.
Urmează să dezvoltăm proiecte transfrontaliere comune în cadrul „Programului
Operațional Comun România – Republica
Moldova 2014-2020” și să cooperăm în
domeniul asistenței medicale de urgență,
al planificării resurselor umane în sectorul sănătății, în modernizarea sistemului
medical informațional și în domeniul îmbătrânirii active, geriatrie și gerontologie.
România ne va oferi sprijin în implementarea reformelor în sectorul spitalicesc, în asistența medicală primară,
asistența medicală urgentă și serviciile
comunitare.
De asemenea, partea română s-a angajat să ne sprijine în instruirea cadrelor
medicale și realizarea schimbului de
informații utile în chestiuni prioritare,
cum ar fi sănătatea publică, transplantul,
bolile infecțioase, supravegherea transfrontalieră a maladiilor transmisibile,
campaniile de vaccinări, sănătatea mintală, prevenția bolilor cardiovasculare și
oncologice, asistența medicală primară,
asistența medicală urgentă și serviciile
comunitare. 
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Noutăți în 2019 - informatizarea
CNAM și modificări în
compensarea medicamentelor

INTERVIU
CU TAMARA
ANDRUȘCA,
DIRECTOR
GENERAL AL
COMPANIEI
NAȚIONALE DE
ASIGURĂRI ÎN
MEDICINĂ

MAI MULTE MEDICAMENTE COMPENSATE DISPONIBILE PACIENȚILOR, SALARII MAJORATE PENTRU ANGAJAȚII
DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE, ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE MOBILE PENTRU CAMPANII DE SCREENING
ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI DE LA SATE – ACESTEA SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE MĂSURILE LUATE, PÂNĂ ÎN PREZENT,
DE ACTUALUL DIRECTOR GENERAL AL COMPANIEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ, TAMARA ANDRUŞCA.
POTRIVIT ACESTEIA, ÎN ANUL 2019 CNAM ÎȘI DOREȘTE NU DOAR SUSȚINEREA FINANCIARĂ A SECTORULUI
MEDICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA, CI ȘI IMPLEMENTAREA UNOR MECANISME DE MĂSURARE A EFICIENȚEI
FOLOSIRII BANILOR, PRECUM ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI FACILITARE A CALITĂȚII ACTIVITĂȚII
CADRELOR MEDICALE. TOATE ACESTE MĂSURI VOR CONTRIBUI LA MENȚINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII
POPULAȚIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA. de Valentina Grigore

Din perspectiva poziţiei
pe care o ocupaţi, de
director general al
Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină,
cum priviți realizările în domeniul
finanțării serviciilor de sănătate?
Activitatea Companiei se bazează
pe eforturile depuse de fiecare membru
al echipei, nu numai al meu, pentru
binele beneficiarilor noștri. Creşterea
continuă a veniturilor în fondurile
de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală (AOAM) și consolidarea
eforturilor echipei ne permit să majorăm
finanţarea prestatorilor de asistenţă
medicală, dar şi să mărim volumul
de servicii acordate populaţiei.
În general, medicina e un domeniu
foarte costisitor în toate țările. Pentru
crearea preparatelor, pentru cercetări și
inovații, pentru fiabilizarea sistemelor
de asigurări în medicină etc., în toată
lumea se investesc sute de miliarde
dolari SUA anual. E și normal, oare ce
este mai de preț în lume decât viața și
sănătatea unui om? Deci, da, trebuie
să majorăm în continuu, în măsura
posibilităților, investițiile în sănătatea
cetățenilor noștri. În această ordine de
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idei, a fost extinsă lista de medicamente
compensate, a fost majorat spectrul de
maladii prioritare, tratate cu astfel de
preparate, dar şi numărul de beneficiari.
Mai mulţi bani au fost alocaţi şi în
ceea ce priveşte realizarea programelor
speciale, cum ar fi operaţii de cataractă,
protezări de şold şi genunchi, transplant
de ficat, rinichi şi cornee, operaţii
pe cord etc., efectuate la nivelul
asistenţei medicale spitaliceşti.
CNAM a continuat să finanţeze,
pe bază de concurs, proiecte privind
dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor
medico-sanitare publice. În acelaşi
timp, compania a susţinut respectarea
politicilor privind majorarea salariilor
pentru lucrătorii medicali.
Întru sporirea accesului populaţiei de
la sate la servicii medicale specializate,
CNAM a finanţat procurarea unor
complexe radiologice mobile, realizarea
programelor de screening pentru
depistarea tuberculozei, a cancerului
pulmonar şi mamar, precum şi prestarea
serviciilor stomatologice la copii.
Printre realizări e important
să menționăm introducerea
canalelor electronice de raportare
a serviciilor, ceea ce a contribuit la

eficientizarea interacționării CNAM
cu sectorul medical, precum și
efortul de diminuare a costurilor prin
reorganizarea CNAM și reducerea
numărului de agenții teritoriale.
Mai mulţi bani în 2019?
Care va fi structura FAOAM pe
programe şi subprograme?
Legea fondurilor AOAM pentru
anul curent prevede venituri în valoare
de 7.326 miliarde lei şi cheltuieli de
peste 7.526 miliarde lei, cu un deficit
de 200 milioane de lei. Deci, în
deplină conformitate cu prevederile
legislației, în 2019, veniturile AOAM
vor crește cu 10%, iar cheltuielile – cu
circa 13% comparativ cu anul 2018.
Cea mai mare parte din totalul
cheltuielilor fondurilor AOAM,
peste 97%, va fi utilizată pentru
achiziționarea serviciilor medicale.
Astfel, se prevede majorarea cu 7,3%
faţă de anul trecut a cheltuielilor
pentru asistenţa medicală primară, iar
aceasta va asigura acoperirea inclusiv
a stimulentelor pentru prestatorii de
asistenţă medicală primară care vor
exercita independent profesiunea de
medic de familie. Cu 23,8% se vor
majora şi cheltuielile pentru asistenţa

medicală specializată de ambulatoriu, cu
14,8% – cele pentru asistenţa medicală
spitalicească şi cu 14,6% – pentru
îngrijirile medicale la domiciliu.
În acelaşi timp, cu aproximativ 10%
a crescut volumul mijloacelor financiare
destinate asistenţei medicale urgente
prespitaliceşti, precum şi volumul
serviciilor de înaltă performanţă.
Pentru anul 2019, 70 de milioane de
lei au fost planificate pentru fondul de
dezvoltare şi modernizare a prestatorilor
publici de servicii medicale (de 2,3
ori mai mult faţă de 2018). În fondul
de profilaxie sunt prevăzute 27 de
milioane de lei – cu 8% mai mult faţă
de nivelul aprobat pentru anul 2018,
iar în cel de rezervă – 13 milioane lei.
Vreau să precizez însă că, în
activitatea noastră, nu abordăm lucrurile
doar prin prisma contabilă a cifrelor,
veniturilor și cheltuielilor distribuite
sau repartizate, așa cum s-a relatat
mai sus. Acum, în noul an, noi dorim
să creăm și să implementăm politici și
instrumente, care să permită în timp real
monitorizarea eficienței folosirii banilor
alocați, mecanisme de facilitare care să
contribuie la stimularea performanței
personalului medical, la menținerea

specialiștilor în sistemul de sănătate
din Republica Moldova, pentru a ne
bucura de un sector medical atractiv,
consolidat și competitiv în regiune.
Care a fost efectul majorării
alocaţiilor financiare şi eficientizării
metodelor de plată în asistenţa
medicală spitalicească?
Aceste măsuri au consecință
directă asupra creşterii numărului de
cazuri tratate în cadrul programelor
speciale, precum şi asupra apariţiei
de programe noi, cum ar fi cel de
cardiologie intervențională congenitală,
studiu electrofiziologic și ablații.
Astfel, dacă în anul 2015 cazurile
tratate în cadrul programelor speciale
au atins cifra de 5.081, în anul 2017
numărul acestora a crescut mai bine
de două ori şi a ajuns la 11.680.
Ne bucură, de asemenea, că volumul
mijloacelor financiare alocate pentru
programele speciale a crescut mai
lent decât numărul de cazuri tratate,
în 2017 acesta fiind de peste 284 de
milioane lei, cu aproape 58,8 milioane
mai mult decât în 2016. Deci, la un
spor al alocărilor de circa 26%, avem
o creștere a cazurilor fericit tratate
cu circa 120%, dacă e să judecăm în

termeni relativi de măsurare calitativă
cu un caeteris paribus acceptabil.
În orice sistem de sănătate,
chiar şi cel mai prosper, resursele
sunt insuficiente. Ce soluţii
aţi vedea în acest sens?
Resursele financiare necesare în
asistenţa medicală sunt în continuă
creştere, deoarece permanent se
schimbă tehnologiile de prestare a
serviciilor medicale, în prezent ele fiind
costisitoare. Este important ca ţara să
ţină pasul, să fie la nivelul altor state, de
aceea ne străduim să implementăm şi
să susţinem tehnologiile noi. În ultimul
timp, asemenea tehnologii se regăsesc
în cardiologia intervenţională, recent
în accidentul vascular-cerebral. În
Republica Moldova sunt o mulţime de
servicii de înaltă performanţă al căror
nivel corespunde standardelor mondiale
de depistare şi tratament al patologiilor.
Toate acestea sunt costisitoare şi
este extrem de importantă utilizarea
eficientă a mijloacelor financiare,
astfel încât resursele disponibile să fie
orientate pentru acoperirea serviciilor
medicale care au o eficienţă mai mare.
Ideea este de a folosi acești bani nu
pentru a presta cât mai multe servicii,
ci pentru a oferi servicii mai calitative
și mai eficiente. Pentru aceasta este
nevoie de consolidarea sistemului
prestatorilor de asistenţă medicală, de
reforma spitalicească în cadrul căreia
vor fi eficientizate resursele, pentru
a fi orientate spre servicii calitative
și cost-eficiente. Deci, revenim la
aceeași viziune: sunt necesare eforturi
consolidate și susținute pentru
eficientizarea resurselor alocate
serviciilor medicale, diminuarea
costurilor, dezvoltarea mecanismelor
de măsurare a rezultatelor, dar și de
stimulare a randamentelor, atât pentru
procesele operaționale de lucru, cât și
pentru resursele umane din sistem.
Pe partea de telemedicină,
reţetă electronică, ce proiecte
aveţi pentru anii viitori?
CNAM are în perspectivă
dezvoltarea reţetei electronice care
va permite gestionarea informaţiei
între prescriptorii de medicamente
compensate, pacienţi şi farmaciile care
eliberează aceste medicamente. E nevoie
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de sistemul respectiv, însă acesta nu
poate fi creat în mod izolat. Sunt mai
mulţi factori ce ţin de interacţiunea între
sistemele diferitelor instituţii, lucrul
asupra registrelor și a interoperabilității
între sisteme informaționale,
implementarea cardului de sănătate ş. a.
Trebuie să menționăm, totuși, că
deja se demarează activități de lucru
pentru transpunerea treptată a acestor
interacțiuni în regim online, prin
Internet, pentru binele beneficiarilor
de servicii medicale. Însă nu e deloc
simplu. Chiar dacă am avea la moment
soluția, nu este suficient pentru că e
nevoie ca ea să fie ajustată cadrului

Politici
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staţionarului de zi pentru un şir de
maladii frecvent întâlnite în practica
medicului de familie. Lista a continuat
să fie extinsă în 2017 şi în 2018, astfel
încât, în prezent, cuprinde 148 de
denumiri comune internaţionale. Pe
lângă ratele de compensare a fost
majorat şi volumul mijloacelor financiare
destinate medicamentelor compensate:
în 2016 – cu 54%, în 2017 – cu 23%.
Nu vreau să continui statistic, dar cred
că oricine poate compara ce avem
acum și ce am avut cu 10 ani în urmă
în sistemul de asigurare obligatorie
de asistență medicală. Lucrurile
sunt aproape incomparabile. Lista

se efectuează o analiză şi o ajustare a
prevederilor contractuale pe parcursul
anului, în funcţie de îndeplinirea
reală a condiţiilor contractului.
Care sunt prioritățile
CNAM pentru 2019 ?
Sistemul de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală este în continuă
perfecţionare. An de an ne propunem
să lansăm şi să implementăm iniţiative
care ar avea drept rezultat creşterea
gradului de satisfacţie a beneficiarului
în cadrul sistemului. Astfel, pentru
facilitarea accesului la serviciile
medicale, asigurarea unui nivel mai
mare de transparenţă în prestarea

„SISTEMUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
ESTE ÎN CONTINUĂ PERFECŢIONARE. AN DE AN NE PROPUNEM
SĂ LANSĂM ŞI SĂ IMPLEMENTĂM INIŢIATIVE CARE AR AVEA
DREPT REZULTAT CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE
AL BENEFICIARULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI.“
legal și viceversa, dar și implementată
organic în mecanismele reale de lucru
care funcționează în sectorul medical.
Asigurarea cu medicamente
şi accesul populaţiei la servicii
farmaceutice rămâne o prioritate.
Care este politica în domeniul
compensării, pentru medicamentele
generice şi cele originale?
Politica statului în ceea ce
priveşte accesul populaţiei la servicii
farmaceutice este de a lărgi lista
medicamentelor compensate şi de a
facilita accesul populaţiei la aceste
medicamente. Este incorect să
spunem că în prezent nu există acces la
medicamentele de bază. Medicamentele
compensate sunt destinate grupurilor
de maladii care provoacă rata cea mai
mare de morbiditate şi mortalitate din
ţară. Acestea sunt bolile cardiovasculare,
diabetul zaharat, astmul bronşic,
bronhopneumopatia obstructivă etc.
Există o gamă largă de preparate pentru
copii care sunt compensate 100%. În
2016 a crescut accesul la medicamente
compensate pentru copiii cu vârsta
de până la 18 ani, a fost introdusă
compensarea preparatelor în cadrul
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medicamentelor livrate cu compensații
e mai mare și acoperă practic, așa
cum am mai spus, toate bolile cu risc
sporit de morbiditate. De asemenea,
acum întreprindem eforturi susținute
să găsim soluții eficiente pentru
compensarea remunerării muncii
prestatorilor de servicii medicale,
astfel încât să putem menține în țară
resursele umane de înaltă calitate.
Ce a întreprins CNAM în vederea
contractării medicilor de familie cu
liberă practică – baza reformei AMP?
Cum colaboraţi cu medicii de familie?
CNAM susţine politicile elaborate de
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale şi reformele din sistemul de
sănătate. Pentru anul 2019, suntem
pregătiţi să contractăm prestatorii de
asistenţă medicală primară, inclusiv
cei cu liberă practică, în cazul în care
vor depune dosarele ce vor corespunde
cerinţelor în vigoare. Colaborarea CNAM
cu instituţiile medico-sanitare, indiferent
de tipul de asistenţă medicală, se bazează
pe respectarea prevederilor condiţiilor
contractuale. Astfel, există o serie de
rapoarte pe care instituţiile medicosanitare ni le prezintă, în baza cărora

serviciilor medicale şi în utilizarea
mijloacelor financiare destinate acestora,
intenţionăm să creăm și să dezvoltăm
mai multe sisteme informaţionale ale
CNAM. Un exemplu în acest sens este
sistemul informaţional de raportare
şi evidenţă a serviciilor medicale,
aflat în prezent în regim de testare,
care va permite cetăţenilor să facă
programări online la serviciile medicale
de înaltă performanţă prin libera
alegere a prestatorului. Totodată, ne
propunem să asigurăm finanţarea
necesară pentru majorarea salariului
lucrătorilor medicali și introducerea
unor mecanisme de stimulare a muncii
personalului medical. Ne dorim și ne
gândim la politici și sisteme de măsurare
a eficienței modului de cheltuire și de
distribuire a resursele alocate de CNAM
instituțiilor medicale, la instrumente de
monitorizare și măsurare a rezultatelor
activităților operaționale din sector, etc.
Acum suntem în proces de elaborare
a unei noi metodologii de compensare
a medicamentelor. Acestea sunt
doar câteva dintre priorităţile trasate
pentru anul 2019. Suntem convinși
că le vom realiza pe toate. 

INTERVIU CU
VALENTINA BULIGA,
PREȘEDINTA CASEI NAŢIONALE
DE ASIGURĂRI SOCIALE

MENȚINEREA SERVICIILOR
SOCIALE LA UN NIVEL
ÎNALT DE CALITATE - garanția
unui trai decent în comunitate
de Irina Roșca
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Ați preluat de curând conducerea
Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
La ce transformări să ne așteptăm în
următoarea perioadă și ce viziune
aveți pentru acest domeniu?
Da, am revenit într-o zonă executivă,
unde e mai multă acțiune și posibilitate
de a construi, punctual, un sistem
social care să fie pe măsura eforturilor
pe care le depun cetățenii în activitățile
lor de o viață. Sunt încrezătoare că,
ajutați de sistemul economic și cel
fiscal, vom reuși să stabilim condiții
sociale mai prielnice pentru oameni.
Deja se întâmplă acest lucru.
Începând cu 2 ianuarie, mii de persoane
în etate primesc pensii majorate cu
10%, circa 2500 persoane vor primi
pensii majorate după 15 ani de muncă
de la stabilirea acestora, mii de familii
beneficiază de ajutor social destinat
sezonului rece al anului. Acestea sunt
realizări care au fost posibile datorită
unei cooperări excelente între Parlament
și Guvern. Mai sunt și alte inițiative,
unele dintre ele au și fost anunțate,
prin care să stabilim un echilibru în
modul în care sunt repartizate ajutoarele
sociale. Cea mai importantă aspiraţie
continuă să fie plasarea cetățeanului
şi a bunăstării acestuia în centrul
dezvoltării serviciilor sociale de calitate.
Propriu-zis, putem spune că vă
doriți să puneți în aplicare legile
la care v-ați adus contribuția în
calitate de deputat, până recent?
Fără îndoială. Ca deputat, dar și în
calitate de preşedintă a Comisiei protecție
socială, sănătate si familie, m-am implicat
activ în toate procesele și proiectele
care au ca obiectiv îmbunătățirea vieții
oamenilor. Dar, de departe, cel mai mult
am fost și sunt preocupată de reforma
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sistemului de pensii, prin care să se
asigure sustenabilitatea acestui sistem.
Am votat, anul trecut, un set de legi
care se referă la finanțarea pachetului
minim de servicii sociale, reducerea
inechităților din sistemul de pensii, prin
acordarea acestui drept persoanelor
care și-au stabilit domiciliul peste
hotare. O altă lege vizează persoanele
din întovărășirile pomicole, astfel încât
acestea să poată beneficia pe deplin
de serviciile publice din comunitățile
în care trăiesc, care țin de drumuri,
apă, canalizare, evacuarea deșeurilor,
energia electrică, iluminarea stradală,
servicii medicale și sociale etc.
O altă inițiativă care îmi aparține este
consacrată persoanelor cu dizabilități
severe din copilărie și celor cu
dizabilități severe nevăzătoare. Aceste
persoane, începând cu 1 septembrie
2018, beneficiază atât de serviciul de
îngrijire socială la domiciliu, cât și
de alocație pentru îngrijire, însoţire
şi supraveghere, în valoare de 820
de lei lunar, din partea statului.
În sfârșit, în calitate de deputat
am insistat asupra introducerii
în textul Strategiei securității
naționale a Republicii Moldova a
unui alineat referitor la securitatea
farmaceutică, ceea ce reprezintă
un aspect extrem de important.
Există, în acest sens, un
document cadru care stabilește
prioritățile sociale pe termen
mediu, cuprinse în Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă pentru 2030,
prin asigurarea unei vieți mai
calitative, sigure tuturor cetățenilor,
inclusiv celor mai vulnerabili.
Acesta este punctul de plecare în
dezvoltarea unui nou sistem social?
Da, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
ne servesc drept călăuză în acest parcurs
ambiţios. Prin politicile strategice pe
care ni le-am asumat am început să
prestăm deja servicii sociale și medicale
specializate. Un șir de acte legislative vin să
susțină creșterea investițiilor, dezvoltarea
capitalului uman al tinerilor, îmbătrânirea
activă, planificarea familială, reintegrarea
tinerilor migranți pe piața forței de muncă.
Ideea este să creăm mecanisme
prin care statul să sprijine grupurile
de persoane care au nevoie de ajutor.

Până în prezent, asemenea
mecanisme au rezultat în Programul
de stat „Prima casă”, introducerea
tichetelor de masă pentru salariați,
valorizarea pensiilor pentru circa
150.000 de pensionari, majorarea
îndemnizațiilor pentru familiile
cu copii, sprijin material destinat
familiilor și persoanelor defavorizate.
În proces de implementare este
reforma salarizării, care a majorat
substanțial salariile la medici,
profesori, asistenți sociali, educatori,
dădace din grădiniţe și alte categorii
de angajați din domeniul social.
Suntem recunoscuți în regiune
în ceea ce privește dezvoltarea
cadrului național pentru sănătatea
sexuală și reproductivă, și pentru
drepturile copilului. La fel, am
implementat reforme dinamice
în domeniul egalității de gen, am
susținut și am promovat ideea că este
imperativ de a implica femeile pentru
îmbunătățirea calității puterii în stat.
Cum anume ați performat
în ceea ce privește drepturile
copiilor? Asta în condițiile în
care avem în continuare o rată
mare a copiilor abandonați.
Primul lucru pe care am ținut să-l
facem, pentru că aici este miezul
problemelor, a fost creșterea asistenţei
destinate familiilor cu copii în scopul
asigurării unui trai decent. Așa se
poate combate sărăcia și încuraja
natalitatea. Așa se poate preveni,
în consecință, excluziunea socială
și instituţionalizarea copilului.
Acum un an am majorat cu
30%, de la 3.000 la 4.000 de lei,
cuantumul ajutorului bănesc
acordat familiilor beneficiare de
sprijin familial secundar. Totodată,
a fost reglementată includerea și
finanțarea în cadrul serviciului de
sprijin pentru familiile cu copii a
unor programe specifice de lucru cu
anumite grupuri de părinți și copii.
Pentru copiii născuţi începând cu
1 ianuarie 2019, mamele beneficiază
de indemnizaţie unică la naşterea
copilului în cuantum de 6303 lei.
Am efectuat și o analiză de
impact a Legii cu privire la protecția
copiilor aflați în situație de risc, pe

care am organizat-o pe platforma
comisiei. Un expert independent
a confirmat că legislația cu privire
la protecția drepturilor copilului
produce rezultate pozitive.
Republica Moldova se confruntă cu
provocări demografice semnificative,
care continuă să se accentueze. Care
sunt realizările-cheie și cele mai
relevante intervenții de politici,
impactul Programului național
strategic în domeniul securității
demografice, provocările și
dificultățile în realizarea acestuia?
În calitate de deputat am ajustat
legislația pentru a atenua anumite
riscuri din acest punct de vedere. Am
amintit mai devreme despre Programul
de stat „ Prima casă” menit să ajute
tinerii să-și procure locuințe în condiții
avantajoase. Extinderea acestuia pentru
funcționarii publici și familiile cu copii
este un motiv suplimentar pentru
tinerii care doresc să se angajeze în
instituțiile statului și să nu mai plece
din țară. Cetățenii Republicii Moldova
care desfășoară sau au desfășurat o
activitate de muncă în Germania vor
beneficia de pensii și prestații sociale
din acest stat. Deja sunt aproximativ
15 state cu care am ratificat acorduri în
domeniul securității sociale, inclusiv
11 acorduri au fost semnate în perioada
când exercitam funcția de ministru al
Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Ne-am angajat și suntem implicați activ
în armonizarea legislației naționale
la cea europeană și internațională,
pentru a atinge standarde bune de
viață pentru locuitorii țării. Totodată,
vreau să menționez că este nevoie
de solidaritate, coeziune economică
şi socială pentru a asigura un trai
mai bun. Acesta este unicul mijloc
important pentru a stopa migrația.
Ați pomenit mai devreme
despre atenția pe care ați
acordat-o principiului de
nediscriminare,inclusiv pe criteriul
de gen, ca o valoare a unei societăți
moderne. Au devenit femeile
mai prezente în viața publică?
Un vechi proverb sanscrit spune
că „femeia este casa, iar casa este
baza societăţii. Aşa cum ne construim
casele, la fel ne construim şi ţara.“

Femeile au un impact esențial
asupra bunăstării familiilor lor și
asupra societății, în ansamblu.
În politică nu ar trebui să existe
lumea bărbaților sau cea a femeilor,
ci doar politica acelor oameni, care
doresc schimbări pentru țara noastră.
Femeile trebuie să lase prejudecățile și
fricile la o parte și să aducă schimbarea
în fiecare comunitate, pentru că
au potențial, la fel ca și bărbații.
Deşi țara noastră a făcut progrese
importante în promovarea egalităţii
de gen din punct de vedere strategic,
implementarea rămâne în urmă, iar
femeile se confruntă cu discriminare și
inegalitate în viața socială, economică

„ACUM UN AN
AM MAJORAT CU
30%, DE LA 3.000
LA 4.000 DE LEI,
CUANTUMUL
AJUTORULUI
BĂNESC ACORDAT
FAMILIILOR
BENEFICIARE DE
SPRIJIN FAMILIAL
SECUNDAR.“
și politică, duc lipsa oportunităților
eficiente pentru participare la luarea
deciziilor în sectorul public și cel
privat. Din acest motiv, Parlamentul
Republicii Moldova a propus un
mecanism de susținere financiară a
partidelor care promovează femei.
Participarea femeilor în politică ar
conduce la o dezvoltare echilibrată a
ţării. Femeile sunt mult mai predispuse
să meargă pe reforme temeinice. Ele
înţeleg că orice reformă are un anumit
grad de dificultate și rezistență, dar

totodată ele sunt convinse că aceste
reforme trebuie realizate pentru ca
mâine să avem o viață mai bună.
Femeile mai puţin se gândesc la efectul
politic al acţiunii și se concentrează pe
efectul şi beneficiul social al acestora.
De aceea, politica realizată de femei
are mai mult un caracter social.
În definitiv, nu cred că se poate
imagina o democrație veritabilă fără
femei, fără contribuția lor, deseori
decisivă, în dezvoltarea comunității.
Și pentru că aveți la bază
specializarea în farmaceutică, nu pot
să nu vă întreb despre asigurarea cu
medicamente și accesul populației
la servicii farmaceutice. Ce soluții
întrevedeți pentru cetățenii care nu-și
pot procura medicamentele de bază?
Trebuie să recunoaștem că în
mediul rural accesul la medicamente
este redus: în multe localități
lipsesc farmaciile, prețurile la
medicamente în multe cazuri
depășesc posibilitățile financiare
ale oamenilor. De aceea, statul este
obligat să elaboreze politici care ar
asigura accesul fizic la medicamente,
dar și la prețuri accesibile.
În ceea ce privește calitatea
medicamentelor, trebuie să
implementăm Ghidul Federației
Internaționale Farmaceutice pentru
țările din Europa. Una dintre
prevederile acestui Ghid stipulează
că farmacistul trebuie să încurajeze o
prescriere rațională şi să promoveze
utilizarea corespunzătoare a
medicamentelor, inclusiv în scopul
evitării automedicației. Totodată,
farmaciştii practicieni au obligația
profesională şi morală de a se asigura că
serviciile pe care le furnizează fiecărui
pacient sunt de calitate adecvată.
Spun de fiecare dată că
medicamentul nu este o marfă
obișnuită și nu trebuie comercializat
ca pe un produs oarecare. Atâta timp
cât în societatea noastră activitatea
farmaceutică este privită ca o
afacere, vom avea cazuri de folosire
irațională a medicamentelor, dar
și de promovare ilegală a acestora.
Sunt pentru stabilirea clară a
regulilor de joc în acest domeniu,
potrivit practicilor europene. 
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INTERVIU CU DR. BORIS GOLOVIN, PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI PRODIAB

DIABETUL
ZAHARAT,
O PROBLEMĂ
A ÎNTREGII
SOCIETĂȚI
PRODIAB ESTE O ORGANIZAȚIE
NONGUVERNAMENTALĂ, CREATĂ PENTRU A
PROMOVA ȘI APĂRA INTERESELE PACIENŢILOR
CU DIABET, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA
NAŢIONALĂ. de Irina Roșca

Prin întâlniri active
cu reprezentanți ai
autorităților publice centrale, Parlament, Guvern,
ministerul de resort, Avocatul Poporului etc., membrii PRODIAB fac
activități de advocacy și lobby a intereselor
și soluțiilor pentru problemele cu care
se confruntă pacienții cu diabet zaharat,
pentru îmbunătățirea cadrului normativ
în vigoare cu referire la diabetul zaharat
și ajustarea la standardele internaţionale.
Președintele Asociației, Boris Golovin, ne-a
oferit mai multe detalii despre activitățile
derulate în sprijinul persoanelor cu diabet.
Când și cum a apărut ideea creării
acestei organizații?
Diabetul zaharat și complicațiile acestuia reprezintă una dintre cauzele principale
de deces în lume, iar în Republica Moldova
ocupă locul VII, în structura mortalității.
Anual, în țara noastră, se depistează cu
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diabet zaharat mai mult de 10.000 de
persoane, dintre care circa 70 sunt copii.
Diabetul necontrolat duce la o invalidizare
şi letalitate precoce a populaţiei apte de
muncă prin apariția complicaţiilor cronice
tardive: microangiopatii (retinopatia,
nefropatia și neuropatia) și macroangiopatii (infarctul miocardic acut, accidentele
vasculare cerebrale, amputarea membrelor inferioare). Fiecare a treia persoană
cu orbire și insuficiență renală suferă de
diabet, iar 70% din cazurile de amputații
ale picioarelor sunt cauzate de această
boală. Astăzi, în țară, avem înregistrate cu
diabet peste 100.000 de persoane, dintre
care aproximativ 400 sunt copii. Totuși se
estimează că această cifră poate fi mult mai
mare, deoarece rata depistării timpurii a
diabetului este foarte joasă. Astfel, devine
evidentă importanța unor măsuri de
informare amplă a populației despre riscul
și amploarea acestei maladii, dar și acțiuni

de sensibilizare a autorităților despre
problemele cu care se confruntă acest grup
mare de pacienți. Ca un răspuns la această
necesitate, în anul 2005, a fost fondată organizaţia neguvernamentală Asociaţia Diabeticilor din Republica Moldova ProDiab,
având scopul declarat de a apăra drepturile
bolnavilor de diabet zaharat şi, respectiv,
de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor,
care se confruntă cu această boală.
Care sunt activitățile realizate,
pe parcursul anilor de către Asociație?
Asociația participă activ la nivel de
elaborare de politici și acte normative, ce
țin de domeniul diabetului zaharat. Ne-am
implicat și am contribuit întotdeauna în
procesul de elaborare și chiar implementare a Programului naţional de prevenire
și control al diabetului zaharat. În luna
noiembrie 2017, a fost aprobat acest Program, pentru perioada 2017-2021, în care,
pentru prima dată, au fost introduse lucruri

noi, precum activitatea Școlilor Pacientului
cu Diabet, asigurarea copiilor cu diabet cu
teste și multe alte prevederi importante,
pentru a susține persoanele care au această
maladie. Datorită demersurilor noastre, pe
parcursul ultimilor trei ani, peste 100 de
copii cu diabet au posibilitatea să se odihească anual, pe parcursul verii, pe litoralul
Mării Negre, fiind supravegheați de medici
și educatori.
Totodată, Asociaţia noastră desfăşoară
pe larg activități de educare și promovare a
cunoștințelor, axate pe populație. Acestea
se realizează prin evenimente și măsuri
mediatizate, prin intermediul şcolilor
de diabet, create la nivel local și prin
menținerea activă a unui portal tematic
(www.prodiab.md). De asemenea, noi ne
ocupăm de elaborarea și diseminarea materialelor informaţionale pentru lucrători
medicali, pacienţi și persoanele din grupuri
cu risc de a dezvolta diabetul zaharat.
Cine poate deveni membru ProDiab?
Membrii Asociației ProDiab pot fi toate
persoanele care nu rămân indiferente,
față de problemele persoanelor cu diabet.
Aceștia sunt pacienți care trăiesc cu diabet,
rudele lor, lucrători medicali, farmaciști
și oricare alte persoane, interesate de
problema diabetului la noi în țară. Am
avut activități desfășurate de ProDiab, la
care au participat peste 500 de voluntari.
Cel mai elocvent exemplu este marcarea
tradițională a Zilei Mondiale pentru Lupta
cu Diabetul – 14 noiembrie. În fiecare an,
peste 200 de voluntari, studenți și colaboratori ai Centrului de Excelență în Medicină
și Farmacie „Raisa Pacalo” sunt implicați în
activități de screening al glicemiei, efectuat
gratis pentru populația din municipiul
Chișinău. În 2018, adițional, peste 100 de
studenți mediciniști au organizat flash
mob-uri în 4 locații din capitală. Circa 500
de persoane au participat la Marșul Mondial pentru Diabet, desfășurat pe strada pietonală din centrul Chișinăului (str. Eugen
Doga) în cadrul unei acțiuni inițiate la nivel
mondial de către Federația Internațională
de Diabet (IDF).
Care este legătura dintre ProDiab și
Federația Internațională de Diabet?
Asociația noastră este membru al
acestei organizații din anul 2005. Astfel,
avem acces la programele sociale, informaţionale şi de şcolarizare, desfăşurate
atât de către IDF, cât şi de către Organizaţia
Mondială a Sănătăţii. Statutul de membru
ne oferă posibilitatea de a aplica proiecte

pentru susținere financiară din partea
Federației. Vreau să menționez că noi am
fost înregistrați oficial de către IDF pentru
participarea la Marșul Mondial pentru
Diabet, iar activitățile din acest an, dedicate
Zilei Mondiale pentru Lupta cu Diabetul
din Republica Moldova, au fost calificate
printre primele 4 din lista lungă de membri
ai IDF. Este pentru prima dată, când țara
noastră este văzută, la nivel internațional,
la acest eveniment și remarcată din prima!
Este doar meritul unei echipe mari și unite,
care reprezintă ProDiab.
Înțeleg că Asociația se face cunoscută
și la nivel internațional?
Da, este un succes remarcabil! Avem tot
mai mulți parteneri și prieteni, în diferite
țări. În luna mai 2018, noi am găzduit lucrările Summit-ului Asociațiilor Pacienților
cu Diabet Zaharat din țările Europei de
Sud-Est și CSI, unde au participat co-

legi din circa 15 țări. Totodată, membrii
ProDiab participă activ la evenimente
internaționale, dedicate problemei diabetului zaharat, în cadrul cărora promovează
Republica Moldova, împărtășesc experiențe
și practici, legate de lupta cu această boală
și identifică posibilități de cooperare, precum și de dezvoltare de parteneriate.
La ce proiecte se lucrează acum în
Asociație?
Suntem bucuroși că, în iunie 2017, am
primit finanțare de la Fundația Mondială
de Diabet (WDF), pentru un proiect
foarte important pentru țara noastră, și
anume, „Dezvoltarea rețelei de Școli ale
Pacientului cu Diabet, pentru fortificarea
eforturilor de prevenire a diabetului
zaharat”. Este un proiect de 2 ani, cu multe
rezultate utile și frumoase.
ProDiab oferă, în regim continuu, un
suport metodologic și informațional semnificativ tuturor Școlilor Pacientului cu
Diabet din țară. În același timp, membrii

ProDiab realizează activități de susținere
a diferitor grupuri vulnerabile din
populație, care suferă de diabet. Astfel, pe
parcursul ultimilor ani, au fost realizate
multiple vizite în instituții cu persoane
în etate, întâlniri cu persoane cu diverse
dizabilități, care se confruntă cu problema diabetului zaharat.
Suntem permanent în activități ample de
căutare de fonduri, sponsorizări, granturi
și finanțări filantropice din partea diferitor
organizații naționale și internaționale pentru realizarea activităților planificate anual.
Care sunt planurile de viitor?
Una dintre inițiativele care ni le
propunem este elaborarea unei baze
de date veridice a bolnavilor cu diabet
zaharat. Cu regret, noi încă nu cunoaștem
numărul real al acestor persoane. Studii
internaționale arată că fiecare a doua
persoană, care trăiește, în prezent, cu diabet, este nediagnosticată
la timp. Diagnosticul și
tratamentul precoce sunt
momentele esențiale,
pentru prevenirea
complicațiilor diabetului zaharat și obținerea
unor rezultate sănătoase.
Mulți trăiesc cu diabet
ani în șir, până dezvoltă
complicații ireversibile și doar atunci sunt
depistați, cu valori enorme ale glucozei în sânge.
Ce mesaj ați dori să transmiteți
cititorilor noștri?
Aș dori să transmit mesajul, declarat
de Federația Internațională de Diabet,
și anume, „Diabetul îngrijorează
fiecare familie”. Gestionarea eficientă a
diabetului zaharat necesită tratament
zilnic, monitorizarea regulată, o dietă
sănătoasă, stil de viață corect și educație
continuă. Este important să creștem
responsabilitatea fiecărui cetățean pentru
propria sănătate, dar și pentru cea a
membrilor familiei sale. De asemenea,
suportul familial oferit în îngrijirea
persoanelor cu diabet zaharat s-a
dovedit a avea un efect substanțial în
îmbunătățirea sănătății acestor persoane
și în reducerea impactului bolii asupra
calității vieții oamenilor. Problema
diabetului zaharat depășește cu mult
capacitățile unui sistem de sănătate.
Aceasta este o problemă a societății întregi
și doar împreună putem să-i facem față. 
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SECURITATEA
FARMACEUTICĂ,
pe umerii AMDM
INTERVIU CU VLADISLAV ZARA,
DIRECTORUL AGENŢIEI MEDICAMENTULUI ŞI
DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN MOLDOVA

ÎN ULTIMA VREME, STATISTICILE MEDICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA VORBESC TOT MAI DES DESPRE O
CREŞTERE VĂDITĂ A NUMĂRULUI DE PATOLOGII TRANSMISIBILE ŞI NON-TRANSMISIBILE. PERSOANELE AFECTATE
ŞTIU CĂ MEDICII AU FĂCUT ŞI FAC TOT CE DEPINDE DE EI CA SĂ-I SCOATĂ DIN GHEARELE SUFERINŢEI. PUŢINI
DINTRE ACEȘTIA ÎNSĂ CUNOSC CĂ UN MARE ROL ÎN PROCESUL DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE MEDICALĂ ÎL
JOACĂ TERAPIA FARMACEUTICĂ, APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE A INSTITUȚIILOR MEDICALE.
CUM ESTE REZOLVATĂ PROBLEMA ÎN CAUZĂ ȘI CINE ARE GRIJĂ SĂ APROVIZIONEZE POPULAŢIA
BENEFICIARĂ CU NECESARUL DE PRODUSE FARMACEUTICE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE – SUNT DOAR
CÂTEVA ÎNTREBĂRI, LA CARE RĂSPUNDE DL VLADISLAV ZARA, DIRECTORUL AGENŢIEI
MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN MOLDOVA.
de Irina Roșca

Agenţia Medicamentului
şi Dispozitivelor
Medicale este una
dintre principalele
instituţii strategice
din republică, care asigură nivelul
de securitate medicală a populaţiei.
Cum se înfăptuieşte acest proces, în
special, autorizarea şi aprovizionarea cu
medicamente?
Într-adevăr, misiunea Agenţiei constă
în realizarea politicii statului în domeniul
medicamentului, activităţii farmaceutice şi
dispozitivelor medicale în scopul promovării şi protejării sănătăţii publice, prin
asigurarea cu medicamente şi dispozitive
medicale de calitate, eficiente şi accesibile.
Acesta este un proces continuu, care începe

20 www.politicidesanatate.ro

cu autorizarea medicamentelor, controlul calităţii acestora, avizarea importului,
asigurarea corespunderii bunelor practici
de fabricaţie şi se încheie cu distribuirea
medicamentului către beneficiari.
În 2017, în urma unei reforme, AMDM
a trecut din subordinea Ministerului
Sănătății în subordinea Guvernului. Care
sunt efectele schimbării?
Schimbarea de statut a avut scopul de
a exclude dublarea funcţiilor şi tergiversarea proceselor de luare a deciziilor. Astfel,
atât pentru populaţie, cât şi pentru agenţii
economici care operează pe piaţa medicamentului, noile modificări au adus doar
beneficii. Totodată, ţin să menţionez că
odată cu schimbarea statutului, AMDM a
obţinut dreptul de a stabili relaţii de cola-

borare directe cu autorităţile de reglementare similare din alte ţări. În prezent, avem
semnate acorduri de colaborare cu agenţiile
din Lituania, Polonia, Bulgaria, România şi
Republica Belarus.
În ultimii ani, situaţia pe piaţa
farmaceutică din Republica Moldova
s-a stabilizat. Tot mai rar auzim de lipsa
unor medicamente în farmaciile ţării,
iar preparatele de primă necesitate
s-au ieftinit. Ba mai mult, noile preţuri
înregistrate de producător sunt în
scădere. Toate acestea le putem considera
o reuşită a conducerii AMDM?
O parte din responsabilitatea pentru asigurarea pieţei farmaceutice cu medicamente calitative, sigure şi cost-eficiente revine
şi Agenţiei. Pe lângă negocierile pentru a

înregistra un preţ de producător cât mai
mic, lunar, are loc şedinţa Comisiei pentru
importul medicamentelor neautorizate. În
același timp, autorizarea medicamentelor,
inclusiv prin procedură simplificată, care
presupune termene restrânse de eliberare
a certificatului de înregistrare, permite asigurarea cu medicamente calitative, sigure
și cost-eficiente, conform necesităților
populației.
Care este situaţia în cazul
dispozitivelor medicale?
În momentul de față, se află în plin
proces de implementare Sistemul Informaţional de Management al Dispozitivelor
Medicale, care vine să faciliteze gestionarea
eficientă a acestora în instituţiile medicale
din ţară. Ne dorim ca monitorizarea şi gestionarea echipamentelor medicale, gradul
lor de funcţionalitate tehnică, modul de
utilizare şi, nu în ultimul rând, planificarea
necesităţilor pentru următorii ani să fie
făcute cât mai calitativ.
Deja, în regim continuu, este efectuată
notificarea dispozitivelor medicale, care
devin marcaj CE, cu includerea acestora
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Acest Registru poate fi accesat pe
site-ul AMDM.
Ce procent din nomenclatorul de stat
şi ce cantitate a medicamentelor necesare
tratamentului asigură producătorii
interni?
Medicamentele fabricate de producători farmaceutici autohtoni constituie 11%
(542) din numărul total de medicamente
autorizate (4.925).
Restul, înţeleg că recuperaţi din
import. Ce mecanisme de colaborare aţi
elaborat cu firmele importatoare?
Majoritatea acestor medicamente fac
parte din lista medicamentelor esenţiale,
indispensabile pentru satisfacerea necesităţilor medicale ale populaţiei, beneficiare
în tratamentul celor mai răspândite boli.
Toate deciziile terapeutice, instruirea
profesională a cadrelor medicale, asigurarea informaţională şi resursele financiare
disponibile sunt orientate spre asigurarea şi
completarea acestei liste de medicamente.
Numărul total de medicamente esenţiale
este de 1.072 de preparate, dintre care 542
(50,55%) sunt de origine autohtonă.
Totuşi, în anumite situaţii, unele
medicamente foarte solicitate pe piaţa
farmaceutică din Moldova nu se regăsesc în
Nomenclatorul de stat, conform prevederilor Legii nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire

la activitatea farmaceutică, şi atunci AMDM
intervine cu soluţii operaţionale rapide, pe
care le adoptăm în mod colectiv. Situaţiile
respective sunt analizate şi evaluate de
către o comisie specială pentru autorizarea importului medicamentelor, a altor
produse farmaceutice, para-farmaceutice şi
materiei prime medicamentoase, neautorizate în Republica Moldova, care adoptă
decizii în funcţie de gravitatea şi complexitatea circumstanţelor.
Cum vi se par preţurile la
medicamentele din ţara noastră,
comparativ cu statele vecine?
Nu cred că piaţa farmaceutică din ţara
noastră ar putea fi comparată cu cea din
România sau Ucraina. Numărul populaţiei
nu este acelaşi. La vecini, piaţa de desfacere
este mult mai mare decât în Moldova şi,
prin urmare, preţurile la produsele farmaceutice procurate en-gros sunt mai mici
– logica pieţei libere. Ceea ce vreau să vă
spun, cu certitudine, este faptulcă medicamentele, în Republica Moldova, au preţuri
corecte. Noi le negociem cu producătorii şi
facem în așa fel, încât acestea să ajungă la
consumator cu o valoare mai joasă decât în
alte state.
Statistica din ultimii doi ani privind cele
mai vândute medicamente demonstrează o
scădere de preţuri cu până la 20% – în farmacii, iar la anumite medicamente această
scădere de preţ ajungeși până la 40%.
Ce ne puteţi spune despre controlul
calităţii medicamentelor efectuat în
cadrul AMDM?
Agenţia dispune de un laborator
special, care se ocupă de controlul calităţii
medicamentelor şi dispozitivelor medicale
(LCCM). Printre altele, la ultimul concurs
al testelor interlaboratoare, organizat de
Directoratul European pentru Controlul
Medicamentelor (EDQM), laboratorul
nostru s-a situat printre primele cinci din
cele 123 de laboratoare participante. Testele
au vizat cerinţe de determinare cantitativă
a substanţei active în comprimate prin
metoda de Cromatografie lichidă de înaltă
performanţă (HPLC). Rezultatul obţinut
confirmă faptul că LCCM activează în strictă conformitate cu standardele europene în
domeniu.
Evaluarea a avut loc în luna iulie 2018,
după ce LCCM a aderat la Reţeaua Europeană Generală a Laboratoarelor Oficiale
de Control al Medicamentelor (General
European OMCL Network (GEON). În
urma auditului realizat de experţii EDQM,

Laboratorul LCCM a obţinut statutul de
Laborator Oficial de Control al Medicamentelor din Republica Moldova.
Pe data de 15 octombrie 2018, AMDM
a fost vizitată de o comisie de auditori
europeni BEMA. Care au fost estimările
comisiei?
Comisia de auditori europeni BEMA
(Benchmarking of European MedicinesAgencies) a venit în Moldova cu un program
de evaluare comparativă între agenţiile
medicamentului de uz uman şi veterinar.
Scopul general al evaluării a fost de a contribui la dezvoltarea unui sistem de reglementare a medicamentelor, bazat pe o rețea
de agenții, care să funcționeze în virtutea
standardelor de bune practici. Evaluarea
s-a axat pe determinarea capacităţii AMDM
de a realiza performanţe durabile, având
la bază noua abordare a managementului
calităţii şi un set de indicatori-cheie.
Rezultatele evaluării au demonstrat că
AMDM este o instituţie bine guvernată şi
pregătită pentru desfăşurarea activităţii de
reglementare şi supraveghere în domeniul
farmaceutic. Această constatare a experţilor BEMA ne bucură şi, în acelaşi timp, ne
responsabilizează foarte mult în munca
noastră de zi cu zi. De asemenea, evaluarea respectivă reprezintă un argument în
plus al capacităţii AMDM de a promova şi
proteja sănătatea publică prin asigurarea
cu medicamente de calitate, eficiente şi
accesibile.
Ce programe, pe termen mediu și
lung, are Agenția?
Pe parcursul ultimilor doi ani am beneficiat de consultanţa experţilor externi din
Lituania şi Polonia, în cadrul unui proiect
Twinning, finanţat de Delegaţia Europeană.
Tot în această perioadă s-a schimbat legislaţia în vigoare, Agenţiei atribuindu-i-se
funcţii noi în domeniul licenţierii activităţii
farmaceutice şi în domeniul circulaţiei
substanţelor stupefiante, psihotrope şi a
precursorilor.
Obiectivul de bază, pentru următoarea perioadă, este fortificarea atribuţiilor
Agenţiei şi implementarea recomandărilor experţilor proiectului de Twinning
pentru a deveni partener egal, cu capacităţi de acelaşi nivel, al agenţiilor
europene. Şi prima rândunică în sezonul
performanţelor noi deja a sosit. Mă refer
la prima evaluare în acest sens, efectuată, cum v-am spus, de auditorii BEMA,
şi acest lucru ne consolidează ideea că
suntem pe calea cea dreaptă. 
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INTERVIU CU
DR. MIHAELA
MOȘNEGUȚU,
DIRECTOR MEDICAL
ANTIBIOTICE IAȘI

„Un medicament valoros nu este neapărat
unul scump, ci unul pe care pacienții
și-l pot permite în condiții de calitate,
eficacitate și siguranță dovedite”
Compania Antibiotice este cel mai important
producător român de medicamente generice și își
vinde produsele atât în țară, cât și în străinătate.
În câte țări ajung produsele fabricate la noi și cât la
sută din ceea ce produceți se vinde peste hotare?
Antibiotice are o tradiție în producția de medicamente de peste 63 de ani și a reușit să facă
medicamentele valoroase accesibile nu doar pe
piața din România, ci și în alte 70 de țări ale lumii.
Mai mult, substanța activă Nistatină, produsă pe
platforma de la Iași, plasează compania ca lider
în topul mondial pe acest segment, iar extinderea acesteia pe plan internațional continuă.
Pe platforma sa de producție, care include opt
fluxuri de fabricație autorizate EU-GMP și FDA,
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lucrează peste 1.400 de persoane cu o mare diversitate de generații și profesii: medici, farmaciști,
chimiști, biologi, economiști, ingineri, tehnicieni
și alte profesii. Produsele noastre sunt susținute
printr-o structură integrată de cercetare-dezvoltare, studii clinice, farmacovigilență, producție,
asigurarea și controlul calității și marketing.
Suntem o companie dinamică pe plan
internațional, atât pe piețele emergente din Asia,
Orientul Mijlociu, cât și pe piețe mature, reglementate,
din Europa, Statele Unite ale Americii sau Canada.
Pentru anul 2018, vânzările pe piețele internaționale
au reprezentat 35% din cifra de afaceri a companiei.
Tradiția, cel mai frecvent asociată brandului nostru,
precum și investițiile în tehnologie, siguranță terape-

utică și dezvoltarea portofoliului ne-au
dat credibilitate și am reușit, practic, să
obținem recunoașterea internațională.
Pe piața farmaceutică din Republica
Moldova, primele medicamente marca
Antibiotice Iași au fost înregistrate
în anul 2009, iar din aprilie 2018
compania a inaugurat propria
reprezentanță în orașul Chișinău. Care
sunt planurile companiei în ceea ce
privește piața din Republica Moldova?
Misiunea principală a acestei
reprezentanțe este de a conecta principalii actori din piața farmaceutică cu
portofoliul de produse al companiei.
Printr-o echipă dedicată de reprezentanți
medicali, informațiile științifice despre
produsele marca Antibiotice și noutățile
din portofoliul companiei ajung lunar la
peste 200 de medici și 100 de farmacii.
S-a realizat, astfel, un schimb
continuu, direct de informații și idei
între Antibiotice și medicii prescriptori și farmaciști. Practic, am creat și
noi o punte între Republica Moldova
și România. În demersul de a oferi
populației acces la medicamente de
calitate, la un preț corect, avem alături de noi cei mai importanți distribuitori de produse farmaceutice.
Ne dorim ca prezența noastră în
Republica Moldova să fie remarcată de
specialiștii sistemului sanitar în primul rând prin valoarea terapeutică a
medicamentelor fabricate, și, totodată,
prin oamenii companiei și proiectele de
educație medicală și farmaceutică continuă, sub brandul „A+ Știință și Suflet”.

Ce fel de produse medicamentoase
ies pe poarta fabricii de la Iași?
Anual, de pe porțile fabricii ies aproximativ 60 de milioane de cutii de medicamente antiinfecțioase de uz sistemic
(pulberi sterile injectabile), produse
topice (unguente, creme, geluri, ovule și
supozitoare), precum și comprimate și
capsule din diverse clase terapeutice.
Vânzările Antibiotice acoperă o
structură echilibrată a medicamentelor cu prescripție medicală și pro-

„BRANDUL
ANTIBIOTICE
ESTE RECUNOSCUT
CA FIIND UN BRAND
RESPONSABIL
PENTRU
COMUNITATEA
ȘI MEDIUL DIN
CARE FACE PARTE.“
duselor OTC, precum și suplimente
alimentare sub brandul Nutriensa®
și produse dermato-cosmetice.
În Republica Moldova, pe parcursul
ultimilor 10 ani, am crescut organic atât
prin numărul de produse comercializate – în prezent 75 de produse din clase
terapeutice ce acoperă sfera medicației
antiinfecțioase, cardiovasculare, dermatologie, antiinflamatoare și ginecolo-

gie-, cât și printr-o acoperire teritorială
completă a zonei urbane și rurale.
Traversăm o perioadă dificilă în care
pacienții români se plâng de lipsa unor
medicamente și de retragerea altora
de pe piață, în special medicamentele
ieftine. Care este politica prețului
practicată de compania Antibiotice?
Ca principal producător de medicamente antiinfecțioase injectabile, utilizate în toate spitalele din România, dar
și al altor produse valoroase, susținem
programe de sănătate pentru Prevenire
și Control al Tuberculozei, Boli Cardiovasculare, Boli ale Tractului digestiv,
Dermatologie și Sănătatea Femeii. Brandul
Antibiotice este recunoscut ca fiind un
brand responsabil pentru comunitatea
și mediul din care face parte. Credem cu
tărie că un medicament valoros nu este
neapărat unul scump, ci unul pe care
pacienții și-l pot permite în condiții de
calitate, eficacitate și siguranță dovedite.
Care sunt planurile companiei
pentru perioada următoare?
Să devenim un lider în domeniul
medicației antiinfecțioase, cardiovasculare,
produselor dermatologice și portofoliului
destinat sănătății femeii. Sunt produse
care ne-au definit succesul în modelele
de business din România, Statele Unite ale Americii sau Asia de Sud-Est.
În perspectiva 2019-2020, Antibiotice și-a propus să abordeze și segmentul
spitalelor, un domeniu în care, în România,
a devenit lider de piață printr-un portofoliu
complex de medicamente antiinfecțioase
de uz parenteral, medicamente din clasele
beta-lactamice (simple și în asociere cu
inhibitori de betalactamaze), cefalosporine
(cefuroxima), carbapeneme (meropenem)
și polimixine (colistina). Acest proiect
va fi însoțit de un proiect de diseminare
de bune practici în domeniul utilizării
Antibioticelor („Antibioticele Mileniului
III”), realizat cu experți din Republica
Moldova și România, adresându-ne
comunității formate din pacienți și public
larg, medici, asistenți medicali, farmaciști,
acesta fiind un demers responsabil, firesc
pentru un producător de medicamente în plină dezvoltare internaţională.
În demersul nostru, este lăudabilă
lansarea pe piața din Republica Moldova a
revistei „Politici de Sănătate” și ne dorim
o colaborare continuă pentru creșterea
vizibilității brandului de companie, a
produselor marca Antibiotice.  (A.G.)
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Pentru sănătate, medicamentele
nu sunt un cost, ci o investiție
REPREZENTANȚA MEDICALĂ BERLIN - CHEMIE AG MOLDOVA A FOST DESCHISĂ OFICIAL LA 1 NOIEMBRIE 1999,
ÎN CONDIŢII DE GRAVĂ CRIZĂ ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ REGIONALĂ, AVÂND O SINGURĂ PERSOANĂ ŞI UN
PORTOFOLIU INIȚIAL DE APROXIMATIV 14 FORME MEDICAMENTOASE. SUCCESUL ȘI REALIZĂRILE OBȚINUTE
PE PARCURSUL A APROXIMATIV 20 ANI REPREZINTĂ ATÂT MERITUL ÎNTREGII ECHIPE, CÂT ȘI NUMEROASELE
REZULTATE ADUSE DE FIECARE ÎN PARTE. VIZIUNEA, COLABORAREA, PERFORMANŢA ȘI ÎNVĂŢAREA, APLICATE
ÎMPREUNĂ, AU PLASAT BERLIN-CHEMIE/MENARINI PE UN LOC DE FRUNTE PE PIAȚA FARMACEUTICĂ DIN
REPUBLICA MOLDOVA, CU UN PORTOFOLIU DE PESTE 109 DE FORME MEDICAMENTOASE ȘI 50 DE ANGAJAȚI
CARE MANIFESTĂ INTERES FAȚĂ DE CEEA CE FAC, EXIGENȚĂ ȘI SPIRIT DE ECHIPĂ. de Inga Pasecinic

Aș dori să începem
discuția cu câteva detalii
referitoare la angajamentul Berlin -Chemie/Menarini pentru sănătatea
publică – performanță și evoluție.
Reprezentanţa "Berlin - Chemie AG" din
Moldova acţionează în interesul lui Berlin
-Chemie, o subsidiară a grupului Menarini,
care urmăreşte două obiective strategice:
cercetare şi internaţionalizare. Ambele
angajamente permit utilizarea cu succes
a produselor inovative, spre satisfacţia
pacienţilor din întreaga lume. Berlin - Chemie dobândeşte, de asemenea, beneficii
în urma acestui mod de gândire bazat pe
parteneriat.
În cei 20 de ani de activitate în Republica Moldova, succesul pentru echipa Berlin
- Chemie/Menarini înseamnă fidelitate,
creșterea numărului de medicamente
înregistrate, crearea a peste 50 de locuri de
muncă, contribuţii semnificative la bugetul
ţării și comportament etic în promovarea
medicamentelor.
Care este angajamentul Berlin Chemie/Menarini față de piața plină de
provocări a Republicii Moldova?
Avem o istorie de 20 de ani în Republica
Moldova. În această perioadă, ne-am valorificat experiența și moștenirea dobândite
la nivel global. Am devenit un partener
de încredere pentru sistemul de sănătate
din țară, oferind medicamente de înaltă
calitate. Prin portofoliul nostru diversificat,
acoperim problemele prioritare de sănătate, oferind produse de înaltă calitate și
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accesibile pacienților cu afecțiuni cardiologice, gastroenterologice, endocrinologice,
neurologice, reumatologice, urologice,
bronhopulmonare etc.
Criza economică și piața mică din Republica Moldova au reprezentat provocări
majore pentru Berlin - Chemie/Menarini.
Altă provocare ține de starea de sănătate
a populației din Republica Moldova, care
nu este una îmbucurătoare, comparativ cu
alte ţări europene, care vine în contrast cu
fondurile insuficiente pentru finanţarea
adecvată a sistemului de sănătate.
Este foarte clar că nevoile legate de sănătate s-au schimbat de-a lungul timpului,
nu doar în Republica Moldova, ci peste
tot în lume. Ca partener de încredere al
sistemului de sănătate din țara noastră,
filozofia - cheie a Berlin - Chemie/Menarini
ține de centrarea atenției asupra nevoilor
pacientului/consumatorului de produse
medicamentoase, pentru a îmbunătăţi accesul acestuia la medicamente şi servicii de
sănătate. Orice strategie, acțiune, comunicare trebuie să ducă la un beneficiu pentru
pacienți.
Care este strategia/filozofia Berlin Chemie/Menarini? Cum ați reușit să vă
menţineţi poziţia de lider pe piaţă?
În domeniul farmaceutic, de fapt, ca în
multe alte domenii, este esenţial să cauţi
permanent calea spre succes, chiar şi în
acele momente în care totul pare imposibil.
Trebuie să reinventezi și să te reinventezi
pentru a realiza ceea ce ţi-ai propus. Se
spune că, în perioadă de criză, cel mai
important lucru pentru branduri, compa-

nii și organizații este să recunoască și să
înțeleagă ce se întâmplă, să facă o analiză
a situației, astfel încât să poată acționa și
răspunde provocărilor în mod inteligent.
Sunt trei lucruri pe care le-am identificat și pe care le-am aplicat pentru a evita
eșecul, a ne menține și a merge spre succes
într-un mediu economic instabil: adaptarea
continuă a strategiei de marketing ca răspuns la provocările exterioare, gestionarea
și distribuirea cât mai eficientă a resurselor
INTERVIU CU ION CIUBOTARU,
COUNTRY MANAGER BERLIN - CHEMIE/
MENARINI, REPUBLICA MOLDOVA

disponibile și avantajul de a avea în portofoliu produse care au câștigat încrederea
celor care le-au folosit.
Cum se implică Berlin - Chemie/
Menarini în fortificarea capacităților
profesioniștilor și educarea pacienţilor?
Descoperirea şi punerea pe piaţă a unui
medicament cu mare potenţial curativ
pentru o afecţiune nu sunt suficiente.
Succesul terapeutic se datorează nu doar
medicaţiei, ci și multor alţi factori, printre
care un rol crucial revine fortificării
capacităților profesioniștilor din domeniul
sănătății și educării pacienților. Contribuţia
noastră la starea de sănătate a populaţiei
trece dincolo de activităţile de cercetare,
descoperire, producţie şi, în final, de furnizare de medicamente. Berlin - Chemie/
Menarini investeşte permanent în proiecte
de educaţie şi prevenţie adresate atât profesioniştilor din sănătate, cât şi pacienţilor,

derulate la nivel național. Berlin - Chemie/
Menarini oferă suport profesioniștilor, care
își pot îmbunătăți cunoștințele pentru un
management mai bun al afecţiunii căreia
ne adresăm. De asemenea, încercăm să
însoţim pacientul pe tot parcursul acţiunilor sale în faţa unei afecţiuni. Sunt foarte
importante informaţiile legate de stilul de
viaţă şi acţiunile de prevenire, eventual
însoţite de programe de suport.
Care este rolul Berlin - Chemie/Menarini în creşterea viitoare a economiei
Republicii Moldova şi în îmbunătăţirea
stării de sănătate a oamenilor?
Rolul nostru este de a lucra în
parteneriat cu toţi factorii de
interes relevanţi, într un mod
inteligent, pentru a îmbunătăţi sistemul de sănătate
din Republica Moldova şi
pentru a oferi beneficii
țării noastre. Pentru a
îndeplini această misiune
importantă, este nevoie de
o recunoaştere a provocărilor reale, iar aici autorităţile
joacă un rol - cheie. Berlin
- Chemie/Menarini este

pregătită să contribuie activ, cu soluţii eficiente, la nevoile presante ale sistemului de
sănătate moldovenesc. Pe parcursul a 20 de
ani am dat dovadă de disponibilitate pentru
a dezvolta abordări flexibile, care să asigure
un acces mai rapid la serviciile de sănătate
şi o îmbunătăţire a rezultatelor în sănătate.
Având în vedere lista lungă de provocări,
nu văd decât o singură cale de a îmbunătăţi
cu succes sistemul de sănătate în Republica
Moldova, şi anume folosirea unei abordări
holistice, în care provocările să fie tratate
împreună, şi nu separat.
Cum pot companiile farmaceutice să colaboreze
cu autoritățile pentru a
aborda problemele de
sănătate?
Pentru a defini
o strategie clară,
industria farmaceutică trebuie să
mențină o colaborare
continuă, transparentă
şi activă cu autoritățile
Republicii Moldova, fapt
care ar contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate a

sistemului de sănătate, predictibilitate pentru mediul de afaceri şi viziune pe termen
lung. Autorităţile trebuie să aibă o strategie
clară şi pe termen lung în domeniul sănătăţii, pentru a îmbunătăţi accesul pacienţilor
moldoveni la tratamente şi medicamente bune. Toată această strategie trebuie
definită cu ajutorul industriei farmaceutice
şi al tuturor factorilor de interes relevanţi,
iar acesta este motivul pentru care consider
că un parteneriat clar şi transparent este
crucial. Pentru sănătate, în general, medicamentele nu sunt un cost, ci o investiţie,
care contribuie la îmbunătăţirea eficienţei
şi productivităţii sistemului sanitar.
Cum arată viitorul Berlin - Chemie/
Menarini? La ce ar trebui să ne așteptăm
în următorii ani în ceea ce privește
investițiile și inovația?
Inovația este, fără îndoială, esențială
pentru îmbunătățirea sănătății oamenilor
din întreaga lume. O companie farmaceutică poate să facă faţă unui context medical
în continuă schimbare dacă investește
constant în cercetare și dezvoltare. Acest
lucru este cu atât mai important, cu cât cel
mai mare impact asupra stării de sănătate
îl are inovația. Berlin - Chemie, ca membru
al Asociaţiei Germane pentru Companii
Farmaceutice cu accent pe cercetare, este
deschisă inovaţiei. Scopul cercetărilor
constă în dezvoltarea de noi medicamente
pentru a ajuta oamenii bolnavi şi a le oferi
o mai bună calitate a vieţii. Personalul Departamentului de dezvoltare farmaceutică
lucrează, în prezent, la peste 50 de proiecte
axate pe dezvoltarea medicamentelor
inovative pentru domenii precum boli
inflamatorii şi durere, boli cardiovasculare, oncologie și boli virale.
Berlin – Chemie/Menarini va continua
sa-și respecte angajamentul faţă de pacienţi, faţă de profesioniştii din domeniul
sănătăţii, precum şi faţă de comunitatea
locală, furnizând moldovenilor soluţii
de tratament de cea mai înaltă calitate
la preţuri accesibile, şi acţionând,
în acelaşi timp, ca un partener de
încredere pentru autorităţi. Pentru
2019, ne propunem să ne menținem
poziţia de lider pe piaţa locală prin
continuarea investiţiilor în cele mai
importante probleme de sănătate ale
țării (diabet, boli cardiovasculare, reumatologice, gastro-intestinale, neurologice)
valorificând, în acelaşi timp, activitatea
noastră şi continuând să ne îmbunătățim
expertiza. 

martie 2019 25

Politici
de Sănătate | POLITICI EUROPENE
INTERVIU CU DR. CRISTIAN BUȘOI, EURODEPUTAT PNL, MEMBRU SUPLEANT ÎN COMISIA PENTRU
MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (ENVI) DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

„Investind
în prevenție,
investim
într-un viitor
sănătos”
de Roxana Maticiuc

România este partener
prioritar pentru Republica
Moldova în ceea ce privește
asistența pentru dezvoltare.
Din acest punct de vedere,
există un acord între aceste două țări
pentru intervenţiile transfrontaliere
în caz de urgenţe medicale (semnat la
Chişinău, la 21 februarie 2014). Cum ar
mai putea fi dezvoltată relația România –
Republica Moldova din punctul de vedere al
domeniului Sănătății?
Republica Moldova ar putea beneficia
de experiența României în dezvoltarea
proiectelor de E-health: cardul de sănătate
electronic, dosarul electronic, prescripția
electronică. Introducerea acestor programe în
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circuitul din Sănătate ar reduce semnificativ
frauda din sistem și ar permite o mai bună
monitorizare a modului în care sunt tratați
pacienții. Ministerul Sănătății ar primi mai
ușor informații despre incidența anumitor
diagnostice și tratamente și ar putea introduce
anumite boli într-un program național de
prevenire, spre exemplu, sau va putea merge
către importatorul medicamentelor frecvent
utilizate pentru un anumit tratament, pentru
negocieri de volum și preț. Pe de altă parte,
acest sistem electronic ajută cu adevărat
pacientul; pentru că în momentul în care el
se va prezenta la orice instituție sanitară din
țară sau din străinătate, medicul va avea rapid
informații despre istoricul său medical. Aceste
informații sunt esențiale mai ales în Urgență.
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Între spitalele din Republica Moldova și
România se pot dezvolta, de asemenea,
parteneriate pentru schimb de bune
practici, parteneriate pentru atragerea de
fonduri europene direct de la Bruxelles
și, nu în ultimul rând, parteneriate între
Universitățile și Facultățile de Medicină
dintre cele două țări.
România alocă anual Republicii
Moldova 5.000 de burse de studiu
în învăţământul pre-universitar,
universitar şi post-universitar. Pe
fondul acestor burse, România are
anual mulți studenți la Medicină, însă
puțini se întorc să profeseze acasă. Ce
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și nici pe meritocrație, în foarte multe
cazuri. Pe de altă parte, spitalele
mari nu sunt organizate ca centre
universitare: centre de instruire pentru
studenții Universităților de Medicină
și pentru medicii rezidenți. Așadar,
și Republica Moldova și România au
nevoie de investiții asumate, curajoase și
responsabile, în infrastructura de spital
și în formarea personalului.
Una dintre coordonatele majore în
relația România-Republica Moldova
este dimensiunea europeană a
cooperării bilaterale, având la bază
obiectivul strategic al integrării

„ACCESUL MAI BUN ȘI EGAL LA TRATAMENTE,
LA MEDICAMENTE PENTRU TOȚI PACIENȚII
ESTE, DE ASEMENEA, OBLIGATORIU.“
ar putea să facă Republica Moldova
pentru a încuraja forța de muncă
educată să se întoarcă în țară?
România are aceeași problemă, iar
soluția este reforma și crearea unui
sistem public mai atractiv. Salariile
bune sunt esențiale, dar nu suficiente.
Republica Moldova moștenește din
perioada sovietică o infrastructură
spitalicească mare. Din cauza modului
haotic în care s-au făcut investițiile: fără
coordonare, fără viziune, fără un plan
pe termen mediu și lung, a ajuns să aibă
foarte puține spitale capabile să ofere
pacienților îngrijiri medicale complexe,
de tip One Stop: investigații, diagnostic,
tratament, recuperare. Un sondaj recent
dezvăluie nemulțumirea pacienților și a
medicilor față de condițiile din spitale,
în special din spitalele raionale, unde nu
există nici aparatură performantă și nici
medici specialiști. Sunt spitale raionale
unde medicii pensionari reprezintă
aproape 50% din personal, iar la
concursurile pentru ocuparea posturilor
nu se prezintă nimeni. Pe medicii tineri
nu îi mai atrag nici recentele stimulente
oferite de stat și nici majorările salariale
promise. Majoritatea spun că vor să
plece din țară pentru că nu au șanse de
dezvoltare, de perfecționare în actualul
sistem sanitar. Nu au aparatură nouă,
de ultimă generație, cu care să lucreze,
nu are cine să îi instruiască, iar accesul
în profesie nu se face nici transparent
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Republicii Moldova în Uniunea
Europeană. Ce ar trebui să facă țara
vecină pentru a demonstra implicarea
în procesul de integrare în Uniunea
Europeană, din punctul de vedere al
Sănătății?
Fără reformă în politică, fără reformă
în administrație, fără economie și un stat
de drept care să funcționeze, nu va exista
niciun sistem de sănătate performant.
Republica Moldova trebuie să se asigure
că sistemul de sănătate este gestionat
independent de opțiunile politice, că
ierarhia în sistem este garantată de
merit și nu de interese, că pacienții
primesc acces egal la tratament și, nu în
ultimul rând, să asigure îmbunătățirea
continuă și să evalueze în permanență
condițiile de muncă ale personalului
medical pentru îmbunătățirea siguranței
pacienților. Pentru procesul de integrare,
condiționalitățile, din punct de vedere
tehnic, sunt în alte domenii: politic,
Justiție, stat de drept.
Având în vedere subiectele fierbinți
și recomandările de la Bruxelles, ce
politici de sănătate publică ar putea
implementa Republica Moldova?
Politicile de prevenție pot ajuta foarte
mult pe termen mediu și lung. Investind
în prevenție, investim, de fapt, întrun viitor sănătos. Republica Moldova
trebuie să țină aproape de statele
membre UE pentru a obține finanțare
și a face schimb de bune practici

pentru prevenirea bolilor cronice, spre
exemplu. Este extrem de util screeningul împotriva cancerului și a hepatitelor
virale. La fel de utile sunt campaniile
de informare și conștientizare pentru
reducerea și prevenirea consumului
de alcool și tutun, substanțe din cauza
cărora se dezvoltă boli ce duc la deces.
După cum spuneam și mai devreme,
pacienții din Republica Moldova
și medicii suferă din cauza lipsei
dotărilor din spitale, din cauza lipsei
medicamentelor și, în multe cazuri, din
cauza mizeriei, în special în spitalele
foarte vechi, care nu au fost renovate.
Menținerea standardelor de calitate
în domeniul serviciilor medicale este
esențială. La fel și transpunerea în
practică a tuturor ghidurilor terapeutice
europene.
Accesul mai bun și egal la tratamente,
la medicamente pentru toți pacienții
este, de asemenea, obligatoriu. Este o
chestiune esențială, pentru care militez
de la începutul mandatului meu de
eurodeputat și pe care am subliniat-o
și în calitate de raportor al Comisiei
de Sănătate. Sistemul trebuie să facă o
analiză riguroasă cost – beneficiu și să
ofere pacienților acces la tratamente de
ultimă generație. Trebuie prioritizate
investițiile în domeniul cercetării
și găsite soluții durabile pentru a
include terapiile de ultimă generație
în planurile naționale de sănătate.
Totodată, și în Republica Moldova și în
România, avem nevoie de un echilibru
între medicamentele inovatoare și cele
generice.
Care este mesajul dumneavoastră
pentru actualul guvern al Republicii
Moldova?
Republica Moldova a făcut, în ultimii
ani, pași importanți de apropiere de
Uniunea Europeană, iar UE sprijină
constant și concret Republica Moldova.
În opinia mea, Republica Moldova
trebuie să rămână pe drumul valorilor
europene, al democrației, al dezvoltării
mediului de afaceri și al sistemului
judiciar independent. În materie de
sănătate, recomandarea mea este ca
Republica Moldova să continue reforma,
să investească durabil și responsabil și
să pună interesele pacientului în centrul
oricărei inițiative. 
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AUSTRIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA –

cooperare în sănătate
și protecție socială
de Inga Pasecinic
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Austria este singurul
stat din Uniunea
Europeană cu un Oficiu
al Ministerului Muncii,
Afacerilor Sociale,
Sănătății și Protecției Consumatorului
în Republica Moldova. Acest birou
a fost deschis în 2010 și e parte a
Ambasadei Austriei la Chișinău. Care
sunt realizările în cadrul cooperării
bilaterale până în prezent?
O cooperare bilaterală reușită în domeniul politicilor sociale necesită canale de
comunicare directe și rapide între partenerii de cooperare. Prin urmare, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale,
Sănătății și Protecției Consumatorilor, în
urma consultării cu Ministerul Muncii și
Protecției Sociale din Republica Moldova,
a decis în 2010 să deschidă propriul birou
în Moldova. Astfel a fost creat un instrument de cooperare care să poată răspunde
în mod flexibil provocărilor din domeniul
politicilor sociale locale, oferind expertiza corespunzătoare. Acest birou vine să
completeze activitatea dedicată a Agenției
Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și să
consolideze munca Ambasadei Austriei în
domeniul cooperării bilaterale în politici
sociale și de sănătate. De asemenea, Biroul contribuie la consolidarea activității
organizațiilor neguvernamentale de
binefacere austriece, care, pe parcursul
a mai multor ani, contribuie în mod
extraordinar la edificarea unui sistem
social eficient în Republica Moldova. Am
început activitatea mea cu 20 de ani în
urmă în calitate de consilier al ministrului
Sănătății din Austria, fiind responsabil în
mod special pentru reforma sănătății și
a asigurărilor sociale, precum și integrarea persoanelor cu dezabilități pe piața
muncii. Apoi am condus timp de 7 ani
birourile Ministerului Afacerilor Sociale la
ambasadele austriece din Zagreb și Skopje
și am susținut în mod prioritar Croația
în procesul său de aliniere a sectorului
social la standardele comunitare, condiție
necesară pentru aderarea la UE. În ultimii
5 ani, biroul meu de la Chișinău a inițiat
și a implementat cu succes o serie de
proiecte comune cu Guvernul Republicii
Moldova. Acestea se referă la dezvoltarea
pieței forței de muncă cu scopul reducerii
migrației, consolidarea elementelor practice în formarea profesională, reabilitarea
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profesională a persoanelor care, din motivul unui accident sau a unor dizabilități,
întâmpină greutăți la reintegrarea sa în
câmpul muncii, dezvoltarea unor servicii medicale și sociale mobile, crearea
întreprinderilor socio-economice. Multe
dintre aceste evoluții pozitive, la care am
avut prilejul să contribui, sunt acum parte
a legislației sociale din Moldova. Sunt
foarte mulțumit de cooperarea bilaterală
eficientă de până acum și sunt extrem de
motivat să continui acest angajament.
Care sunt obiectivele declarate ale
acestei strategii bilaterale de cooperare?
Obiectivele declarate ale cooperării
pentru dezvoltare bilaterală cu Republica
Moldova sunt reducerea sărăciei și crearea
perspectivelor, în special pentru zonele
rurale ale Moldovei. În cadrul Strategiei
de țară pentru 2016-2020 se desfășoară
proiecte cu obiective concrete din domeniul economiei și ocupării forței de muncă, schimbărilor climatice, aprovizionării
cu apă și canalizării. Multe din proiectele
noastre fie au un impact direct, fie în mod
indirect contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din Republica Moldova.
Ce proiecte bilaterale sunt
implementate în prezent cu sprijinul
Ministerului Federal al Muncii,
Afacerilor Sociale, Sănătății și
Protecției Consumatorului din Austria,
în sectorul social din Republica
Moldova?
În 2018 Austria a susținut reforme
importante ale guvernului RM cu un șir
de proiecte. Aș dori să menționez, în mod
special, trei proiecte importante, care
au fost inițiate și sunt implementate de
biroul meu în 2018 și 2019. În cooperare cu
organizațiile societății civile din Austria și
din Republica Moldova, în raionul Strășeni

a fost pus pe picioare un sistem modern
de supraveghere și îngrijire a vârstnicilor,
care cuprinde un cămin și un centru de
zi pentru seniori, precum și gestionarea
unui serviciu mobil de asistență medicală
și socială la domiciliu. În anul 2019 vom
înainta cu încă un pas în direcția dezvoltării politicilor pentru seniori și, împreună
cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale și cu Platforma pentru îmbătrânire
activă, vom înființa un „Consiliu al Seniorilor” drept reprezentant oficial al intereselor
acestei categorii de persoane. Ca și în Austria, fiind un actor social recunoscut, acest
Consiliu va consolida rolul vârstnicilor și
va promova și accelera implementarea reformelor guvernamentale în domeniul dat.
Susținem Strategia Guvernului Republicii Moldova privind
Dezinstituționalizarea persoanelor cu
dezabilități și/sau probleme de sănătate
mintală din instituțiile tip internat existente, prin implementarea unui proiectmodel în Edineț. Ideea de bază constă în
aceea că persoanele care până nu demult
locuiau în instituții specializate acum au
șansa să ducă un trai decent în locuințe
moderne și supravegheate, oferindu-li-se,
pe lângă aceasta, și posibilități de angajare. La sfârșitul anului 2018 în s. Brânzeni,
r. Edineț a fost inaugurată o astfel de
locuință protejată cu denumirea OAZA.
Desigur, sperăm că această inițiativă va
oferi impulsul necesar pentru un val de
noi proiecte de locuințe protejate pentru
persoane cu dezabilități. Noi vom continua în orice caz activitățile noastre în
acest domeniu și pe parcursul anului 2019
vom crea o a doua locuință protejată.
Care este părerea dvs. cu privire
la importanța extinderii cooperării
bilaterale și în sectorul sănătății?

Austria cooperează deja foarte bine cu
Moldova pe componente importante ale
politicilor de sănătate, cum ar fi sănătatea mintală și crearea și dezvoltarea
serviciilor medicale. În 2019 va începe un
proiect în domeniul prevenirii și tratării
tuberculozei și a altor boli transmisibile,
în cooperare cu Oficiul OMS din Moldova. Îmi pot imagina însă o cooperare
și mai intensivă în domeniul sănătății.
Guvernul RM planifică reforme majore
atât în domeniul intrasectorial, cât și
cel extrasectorial. Eu consider drept
oportună o eventuală cooperare în domeniul prevenirii bolilor și epidemiilor
transfrontaliere. La toate aceste capitole,
Austria dispune de o bogată expertiză
și experiențe valoroase, de care aș dori
să poată beneficia Republica Moldova.
Au avut loc deja discuții preliminare cu
Ministerul Sănătății cu privire la Acordul
de intenție. Deși cooperarea bilaterală cu
autoritățile RM poate fi descrisă ca excelentă, chiar și fără existența contractelor
semnate, încheierea unui acord între
ministerele de resort poate fi benefică
pentru o cooperare pe termen lung.
Austria are unul dintre cele mai
bune sisteme de sănătate din lume.
Doriți să dezvăluiți detalii despre
planul austriac de sănătate pe care l-ați
dezvoltat cu ani în urmă și care este
încă foarte funcțional?
Austria a fost una dintre primele state
membre ale UE care, încă din 2002, a
urmat recomandările Uniunii Europene și ale OMS și a elaborat un Plan
Național pentru Sănătate. Acesta din
urmă stabilește principiile politicilor de
sănătate pe termen lung. Pe atunci activam în Cabinetul Ministrului Sănătății
și eram responsabil pentru planificarea
în domeniul sănătății. Astfel, am avut
posibilitatea să îmi aduc aportul la dezvoltarea primului Plan Austriac pentru
Sănătate. Planul a fost finalizat în 2003
și a inclus aspectele structurale cheie și
opțiunile de finanțare pe termen lung
ale acestora. În plus, s-a pus un accent
deosebit pe promovarea sănătății și pe
implicarea activă a cetățenilor în sistemul de sănătate. Au fost inițiate o serie
de reforme în domeniul sănătății sociale,
spitalelor și asistenței medicale. Acest
document este considerat și astăzi drept
fundament pentru dezvoltarea continuă
a sistemului de sănătate din Austria. În
baza lui s-a elaborat Planul Structural

al Sănătății, care, la moment, reprezintă un reper de planificare cu caracter
obligatoriu pentru sistemul austriac al
sănătății. Reforma austriacă a sistemului
de sănătate în desfășurare, preconizată
până în 2021, se bazează pe un sistem
modern de coordonare a componentelor
esențiale - planificarea, organizarea și
finanțarea asistenței medicale. În acest
fel, garantăm ca sistemul de sănătate de
cea mai înaltă calitate să aibă acoperire
financiară pe termen lung.
Spitalele din Austria sunt
recunoscute la nivel mondial pentru
un nivel foarte ridicat de îngrijire. Care
ar fi recomandările dvs. în vederea
creării unor structuri optime pentru
furnizarea serviciilor de sănătate
accesibile, eficiente și calitative?
Austria desfășoară reforme în sănătate de mai bine de 20 de ani. Structuri de
finanțare complexe, formate pe parcursul
istoriei, și reglementările federaliste
de delimitare a competențelor dintre
autoritatea centrală și landuri adesea
au dus la încetinirea reformelor atât de
necesare și au stârnit discuții aprinse. Cu
toate acestea, anume aceste discuții au
generat soluții foarte constructive. Astfel, am reușit să reformăm multe spitale,
care, din cauza calității nesatisfăcătoare
sau a costurilor prea înalte, au devenit
nesustenabile, și să le transformăm în
alte instituții medicale necesare, cum ar
fi clinici de geriatrie și gerontologie. În
Moldova au fost deja efectuate o serie de
studii a structurii organizaționale existente. Au fost elaborate recomandări și
măsuri concrete de reformare în aproape
toate domeniile și incluse în agenda
Ministerului Sănătății. Din punctul meu
de vedere, absolut esențială este punerea
în aplicare a reformei spitalelor. Aici
e important de creat un dialog politic
și profesional. De asemenea, trebuie
integrate în măsurile planificate noile
oportunități pe care le aduce în sistemul
de sănătate procesul de digitalizare.
Cred cu multă convingere în eficiența
discuțiilor într-un format cât mai larg cu
privire la amploarea și foaia de parcurs
a reformelor. De asemenea, este important ca toți actorii relevanți din sectorul
de sănătate să înțeleagă că, în cele din
urmă, pacienții sunt cei ce beneficiază
de această reformă, obținând servicii
medicale calitative și sigure. Și aspectul
economic al sănătății nu trebuie neglijat,

deoarece doar o rețea de spitale organizată eficient poate fi finanțată în mod
durabil.
Austria a făcut un pas gigantic
în direcția îmbunătățirii calității
asistenței medicale pentru cetățeni,
prin implementarea sistemului
e-health. Ce puteți relata din
experiența austriacă privind
asigurarea accesului cetățenilor la
servicii digitale sigure și de cea mai
bună calitate în domeniul sănătății?
Digitalizarea creează oportunități
și evoluții noi, în special în domeniul
asistenței medicale. Aici vorbim despre
posibilități noi de diagnostic și tratament,
management în sănătate, administrație,
asigurarea medicală, medicina de familie
și sectorul spitalicesc. Toate inovațiile
care se fac în aceste domenii, prin procesul de digitalizare, contribuie la creșterea
calității asistenței medicale, la eficientizarea administrației și, prin urmare, la
ieftinirea acesteia și la facilitarea accesului
pacienților la servicii medicale corespunzătoare. Deja cu ceva ani în urmă, în
Austria a fost introdus cardul electronic
de sănătate (e-card) pentru toate persoanele asigurate, sistemul de comunicații
electronice în domeniul sănătății (eKOS)
și dosarul electronic de sănătate (ELGA).
În 2018 a fost dat start proiectului „E-Medication” și, treptat, acesta a fost extins în
toată Austria. Cu acest proiect s-a făcut un
pas important în ceea ce privește siguranța
pacienților în procesul de alegere corectă a
medicamentelor și a dozelor corespunzătoare. Bineînțeles, în următorii ani, nevoia
de creștere a gradului de digitalizare va deveni și mai mare, și acest moment va oferi
sistemului nostru de sănătate oportunități,
dar și provocări noi. Guvernul Republicii Moldova și instituțiile sistemului de
sănătate corespunzătoare intenționează să
întreprindă un șir de măsuri în domeniul
digitalizării. În contextul cooperării moldoaustriece, am convenit deja asupra organizării în 2019 la Chișinău a unei conferințe
internaționale cu genericul „Digitalizarea
în sistemul de sănătate”. Experții din Austria, dar și alți experți internaționali, vor
prezenta în cadrul acestui eveniment cele
mai importante evoluții din domeniu și vor
discuta posibilitățile de implementare eficientă cu colegii lor moldoveni. Mă bucur
enorm să avem o cooperare frumoasă și în
acest domeniu, considerat cu dreptate, un
domeniu al viitorului. 
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FACILITAREA
ACCESULUI
PACIENȚILOR LA
TRATAMENTELE
DE ULTIMĂ
GENERAȚIE –
PRIORITATE PENTRU MANDATUL
EUROPEAN DIN ACEST AN

de Roxana Maticiuc

România este în
an de centenar, un
moment istoric în care
rememorăm, mai mult
decât oricând, relațiile
pe care le avem cu țările partenere.
Cum putem defini relația României cu
Republica Moldova, în ceea ce privește
domeniul Sănătății?
Relația dintre România și Republica
Moldova este una specială și trebuie salutată ca atare, în anul centenarului. Legătura
istorică dintre cei de dincolo și dincoace de
Prut se simte și prin numărul, în creștere,
de cadre medicale, care au ajuns să profeseze în România. Astfel, menținem un
nivel ridicat de calitate și profesionalism
al serviciilor medicale. Acest lucru ajută
la consolidarearelațiilor și prin schimbul
de bune practici. Este de la sine înțeles că
atunci când un medic vine să lucreze în
spitalele din România, vine cu un bagaj de
practici și know-how extrem de valoros.
Dorința de a susține Republica Moldova, pe
drumul european, este reprezentată și prin
intrarea în vigoare a acordului în domeniului sănătății sociale, la 1 septembrie 2011.
A fost doar un prim-pas, pentru că, la 13
august 2012, a intrat în vigoare și Aranja-
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mentul administrativ, semnat la Iaşi, la 3
martie 2012, pentru aplicarea Acordului
dintre România şi Republica Moldova, în
domeniul securităţii sociale.
Am să vă explic puțin ce specifică acest
acord. Cetățenii moldoveni asigurați:
- au dreptul şi primesc prestaţii în
natură, în caz de urgenţă majoră, care
ameninţă viaţa sau integritatea corporală
a persoanei, când au reşedinţa (reşedinţa este definită, ca fiind locul de şedere
temporară) sau domiciliul, pe teritoriul
României, prestaţii care se acordă, conform
dispoziţiilor legislaţiei din România, pe
cheltuiala instituţiei competente din Republica Moldova;
- titularul unei pensii acordate, în baza
legislaţiei din Republica Moldova şi care
are domiciliul pe teritoriul României,va
avea dreptul la prestaţii în natură, în
conformitate cu dispoziţiile legislaţiei din
România, ca şi cum persoana respectivă ar
fi avut dreptul la prestaţiile menţionate, în
virtutea acestei legislaţii, costul prestaţiilor
fiind suportat de instituţia competentă din
Republica Moldova.
Pasul pe care îl facem împreună acuma
este definitivarea formularelor, care reglementează această relație.

Care sunt obiectivele CNAS
pentru perioada în care România
deține Președinția Consiliului Uniunii
Europene?
Deținerea Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene este o responsabilitate, care poate fi transformată într-o
oportunitate. Dar nu vorbim doar de ce
vom face, pe perioada Președinției, ci, mai
important, despre cum valorificăm acest
moment, pentru a pune lucrurile într-o
perspectivă favorabilă atât europeană, cât,
mai ales, națională.
La ora actuală, unul dintre principalele
obiective ale CNAS este creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente
şi servicii medicale. Se impune o atenție
distributivă, cu măsuri care să ajungă să
minimizeze sau chiar să elimine riscul
de discontinuitate a medicamentelor
esențiale de pe piață, concomitent cu facilitarea accesului pacienţilor cu afecțiuni
grave la medicamentele noi, inovative, la
tratamentele de ultimă generaţie. Aceasta
este, de fapt, și una dintre prioritățile
mandatului european de anul viitor. De
aceea, în ultimele luni au fost introduse
zeci de substanţe active noi, pe lista medicamentelor compensate și gratuite. Unele

dintre aceste medicamente sunt introduse
necondiţionat pe listă, altele, condiţionat
de încheierea de contracte cost-volum. Tot
în scopul creșterii accesului pacienților
la medicamentele inovative, am revizuit
legislația care reglementează contractele
de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.
Totodată, CNAS intenţionează să
dezvolte platforma informatică PIAS, prin
extinderea utilizării Dosarului Electronic
de Sănătate şi la acei furnizori de servicii
medicale, care, în prezent, nu folosesc
acest instrument informatic, precum şi
prin proiectul de informatizare a certificatelor de concediu medical şi a biletelor de
trimitere. Pentru un alt proiect informatic,
Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI (OSHIG), care va permite
trecerea de la schimbul de informaţii şi
documente, prin poştă, la cel exclusiv
electronic, cu instituţiile omoloage CNAS
din alte state UE, instituţia a obţinut deja
finanţare europeană de aproape un milion
de euro. Acest proiect, care se va derula, pe
perioada mandatului României, reprezintă
o aliniere la standardele comunitare.
Lucrăm la un proiect, care va asigura
creșterea calității deciziilor ce se adoptă
la nivelul instituției, prin dezvoltarea de
instrumente moderne de analiză a datelor,
colectate de Platforma Informatică a
Asigurărilor de Sănătate. Acest proiect
care se va derula, pe parcursul a trei ani,
și este finanțabil din fonduri europene,
prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă, în limita a 350 de milioane
de lei, va permite fundamentarea, pe baze
științifice, a deciziilor de management, a
politicilor de sănătate publică, având la
bază studii și rapoarte de analiză aprofundată a sutelor de milioane de date informatice, de care dispunem. Este vorba de
un proiect complex, care va viza, printre
altele, planificarea strategică, creșterea
calității serviciilor publice, dar și reducerea birocrației, simplificarea procedurilor,
în relația cu asigurații și cu furnizorii de
servicii medicale.
În urmă cu câteva luni, se crease un
haos în jurul valabilității cardurilor de
sănătate. În cele din urmă, ați propus
prelungirea, cu doi ani, a acestor carduri.
Însă, având în vedere că vorbim despre
un sistem național, există nevoia
predictibilității, a siguranței și a evitării
acțiunilor pompieristice. Ce se poate
face, pentru a nu ajunge din nou în
aceeași situație?

Soluția găsită pleacă de la termenul de
valabilitate al cipului de pe card. Acesta
a permis extinderea valabilității, pentru
o perioadă de încă doi ani, a cardurilor
aflate în uz și a creat o nouă regulă, pentru
cardurile nou-emise, care, începând cu
acest an, au o valabilitate de șapte ani.
Economiile realizate au fost semnificative,
undeva în jurul sumei de 270 de milioane
de lei. Deși blamată, pentru sincopele
în funcționare, platforma informatică a
sistemului de asigurări de sănătate, din
care face parte și cardul electronic, a
adus economii semnificative la buget și a
creat premisele construcției unui sistem,
pe care alte state europene abia acum se
străduiesc să îl implementeze.
Ați luat în calcul până acum mai
multe variante de îmbunătățire
a mecanismului de plată a taxei
clawback. Există, inclusiv, o comisie
pentru revizuirea aspectelor care
reglementează contribuția trimestrială.
Când vor fi prezentate rezultatele
concrete, în urma discuțiilor și
negocierilor, care au avut loc până
acuma?
Pentru că vorbeam mai devreme de accesul pacienților la medicamente, este important de menționat că suntem în pragul
unui moment istoric, reușind să parcurgem
pași importanți,în revizuirea mecanismu-

„RELAȚIA DINTRE
ROMÂNIA ȘI
REPUBLICA MOLDOVA
ESTE UNA SPECIALĂ
ȘI TREBUIE SALUTATĂ
CA ATARE, ÎN ANUL
CENTENARULUI.“
lui clawback. S-a ajuns deja la o concluzie,
și anume, ca modificarea mecanismului
clawback să se facă în două etape. Recent,
am propus ajustarea bugetului de referință
trimestrial, prin indexarea în funcție de
coeficienții de inflație și aprobarea majorării anuale a acestuia, prin legea bugetului
de stat, iar în cea de-a doua etapă, va fi
revizuit mecanismul propriu-zis, respectiv,
formula de calcul a contribuției.
Ați început demersurile, pentru ca
Dosarul Electronic de Sănătate să devină
operațional și utilizabil. În ce stadiu
sunteți, astăzi, cu acest proiect?

Prin decizia dată, Curtea
Constituțională nu ne-a cerut să
oprim sistemul informatic, ci să revizuim legislația, pe baza căreia acesta
funcționează. Astfel, am elaborat proiectul de reglementare a Dosarului Electronic
de Sănătate. În conformitate cu decizia
Curții, acesta a fost aprobat de Guvern și
transmis Parlamentului, spre dezbatere
și adoptare, urmând ca, la finalul acestui
proces, reglementarea să devină un titlu
nou al Legii 95/2006. În ceea ce privește
sistemul informatic propriu-zis, după finalizarea procesului legislativ, vom putea
să intrăm în etapa extinderii acestuia la
acei furnizori de servicii medicale, care, în
prezent, nu îl folosesc.
În prezent, CNAS se află la un
moment de bilanț aparte. Cum ar arăta,
pe scurt, acest bilanț?
Probabil, puțină lume își amintește, dar,
alături de centenarul Marii Uniri, în luna
decembrie 2018, Sistemul de Asigurări
Sociale de Sănătate și, respectiv, CNAS,
au împlinit 20 de ani. Putem spune deci
că instituția a ajuns la vârsta maturității,
iar evoluția a fost exponențială, în aceste
două decenii. Spre exemplu, în primul an
de funcționare a instituției, întregul buget
era de aproximativ un miliard de euro, iar,
astăzi, am ajuns sa gestionăm un buget de
peste 7 miliarde de euro. În 1999, preluam
finanțarea unui sistem sanitar instabil,
care amenința să se dezintegreze, deoarece
vechile mecanisme ale epocii comuniste
nu mai funcționau, dar nici nu apăruseră
noile mecanisme, adaptate economiei de
piață. Nu aveam în gestionare programe
de sănătate, nu finanțam concediile și
indemnizațiile medicale, iar tratamentele,
în străinătate, păreau, la acel moment, de
domeniul utopiei. Treptat, s-au adăugat
noi activități, iar, actualmente, avem 14
programe naționale de sănătate, în care
sunt înscriși circa un milion de bolnavi
cu afecțiuni dificile. Spre exemplu, doar
într-unul dintre programe, cel de boli rare,
s-a început cu trei boli și câțiva pacienți, iar,
în prezent, acesta acoperă 26 de afecțiuni
și susține sănătatea a mii de pacienți.
Am introdus tehnologii moderne pentru
bolnavii de diabet, acei senzori electronici
de măsurare continuă a glicemiei și acele
pompe automatizate de insulină, iar pentru
bolnavii de amiotrofie spinală am început,
recent, finanțarea unui tratament de ultimă
oră, deosebit de costisitor, un medicament
care costă 70 000 de euro pe doză. 
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INTERVIU CU CONF. DR. LEYLA OZER,
MEDIC ONCOLOG

RELAȚIA
ONCOLOG-PACIENT
ȘI CE ÎNSEAMNĂ
„VINDECARE”
ÎN CANCER
de Inga Pasecinic

Meseria de medic este una
dintre cele mai frumoase
din lume: grija pentru
semeni și salvarea sănătății
lor reprezintă unele
dintre cele mai nobile misiuni. Acestea
presupun dăruire, timp petrecut alături de
pacienți, dar și susținerea lor de-a lungul
tratamentului și în procesul de vindecare. De altfel, succesul terapiilor este de
multe ori condiționat de un bun psihic
al pacientului, iar rolul medicului este
vital în menținerea acestuia. În plus, când
vorbim despre cancer și terapii oncologice
dificile, studiile fac referire și la optimism
și încredere drept ingrediente ale unui
tratament reușit. Pacienții clinicilor ACIBADEM menționează frecvent, pe lângă
profesionalismul medicilor, și implicarea
deosebită a acestora în susținerea psihologică a pacienților. Unul dintre cei mai
iubiți și apreciați oncologi este și Conf. Dr.
Leyla Ozer, cea care l-a tratat pe Daniel
Cucu, suporterul dinamovist diagnosticat
cu o formă rară de cancer. Medicul de top
din cadrul ACIBADEM vorbește despre
provocările meseriei de oncolog, dar și
când se poate folosi termenul „vindecare”
în cancer.
Cât de solicitantă este meseria
de medic oncolog?
60 la sută dintre pacienți ajung la
noi în stadii avansate, ceea ce înseamnă
că boala s-a răspândit și la alte organe.
Pentru unele tipuri de afecțiuni, există
opțiuni de tratament chiar și în stadiile
mai avansate, însă acesta reprezintă un
procent mic din cazuri. Pentru celelalte cazuri, ca oncolog încerci să crești
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calitatea vieții. Și cred
că asta reprezintă o
parte din misiunea noastră. Ca medici,
suntem empatici, însă trebuie să păstrăm
niște limite pentru a nu periclita deciziile
medicale care presupun în multe situații,
administrarea unor terapii nu tocmai ușor
de suportat, cu efecte adverse neplăcute.
Încercăm să păstrăm un echilibru, deși
uneori e dificil pentru că suntem oameni.
Relația cu pacienții e o călătorie lungă,
și eu, și pacienții avem foarte multe de
învățat din această experiență.
Există corelații între succesul terapiei
și un psihic bun al pacienților?
Eu cred că atitudinea nu se schimbă,
chiar dacă ești sănătos sau bolnav. Dacă
ești genul optimist toată viața, chiar dacă
primești diagnosticul de „cancer”, vei
trata situația la modul cel mai optimist cu
putință. Atitudinea nu se schimbă foarte
mult, dar face diferența una optimistă. Cât
privește relația medic-pacient, îmi amintesc de un articol publicat în 2016 despre
un studiu în care pacienții erau sunați
regulat de personalul medical, exista o
comunicare constantă referitoare la tratamente, efecte adverse. Și starea pacienților
care erau în contact permanent cu unitățile
medicale era mai bună. O relație sănătoasă
cu pacientul, în care medicul insuflă încredere acestuia, ar putea crește eficacitatea
tratamentului.
Iar acest lucru se produce la
ACIBADEM, pentru că pacienții relatează
experiențe reușite.

Pacienții noștri ne pot
contacta oricând, prin email
sau chiar prin telefonul mobil. Pacienții mei au numărul
meu de telefon, mă sună când
au o problemă și vorbesc cu
ei cât pot de repede. Comunicăm și cu pacienții care
locuiesc în altă țară. În multe
situații, accesul deficitar la
servicii medicale de top face
ca bolile să fie diagnosticate
în stadiu avansat, iar efectele
adverse ale tratamentelor
sunt mult mai neplăcute.
Dar trăim vremuri în care
comunicarea cu centrele
medicale de top se face foarte
ușor, dacă pacienții vor să
apeleze la acestea. Încrederea
este foarte importantă, iar
pacienții cu cancer se simt
în siguranță dacă au o bună
comunicare cu oncologul.
Desigur, și un medic generalist poate
gestiona problemele de sănătate ale unui
pacient cu cancer dacă acesta ajunge
într-un serviciu de urgență, dacă apare
o problemă gravă. Dar relația cu oncologul contează foarte mult.E important să
comunice cu noi chiar dacă merg la un alt
medic, cu o altă problemă.
Când putem vorbi despre vindecare
în cancer?
Nu este deloc simplu să vorbim despre
„vindecare” în cancer. De exemplu, în
cancerul de colon, la 10 ani după tratarea
bolii, perioadă în care nu au apărut recidive, se poate vorbi despre vindecare. Dar
asta nu înseamnă că după această perioadă
nu poate reapărea un al doilea cancer. În
cazul cancerului de sân, e greu de estimat,
pentru că vedem frecvent recidive, mai ales
în cazul tipurilor cu receptori hormonali.
De aceea, ca medici, suntem precauți în a
folosi termenul „vindecat”. Dar, în același
timp, nu putem lăsa pacientul să trăiască
cu anxietatea permanentă că boala va
recidiva. Așa că trebuie să fim echilibrați
în abordarea comunicării: nu trebuie să le
creăm impresia că riscul de recidivă este 0,
pentru că există riscul să abandoneze controalele regulate și să ajungă iar cu recidive
avansate. De aceea, există programe de
urmărire și monitorizare post-tratament,
în funcție de tipul de tumoare și de stadiu.
Încercăm să fim cât mai precauți în a folosi
termenul „vindecare”. 

INTERVIU CU DR. KORAY ÖZDUMAN,
SPECIALIST ÎN NEUROCHIRURGIE

GAMMA KNIFE
ICON: CUM DECURGE
ACEST TRATAMENT
PERFORMANT
DESTINAT
AFECȚIUNILOR
GRAVE ALE
CREIERULUI
de Inga Pasecinic

Gamma Knife Icon
reprezintă cel mai avansat
model al tehnologiei
Gamma Knife, disponibil
în cel mai nou spital al
grupului ACIBADEM Altunizade. Este
una dintre opțiunile de vârf pentru
tratarea pacienților cu afecțiuni cerebrale
grave, datorită celor trei mari atuuri
pe care le are: precizie, siguranță și
flexibilitate. Medicul Koray Özduman,
specialist în neurochirurgie la Spitalul
Acıbadem Altunizade, spune că Gamma
Knife Icon a devenit în ultima vreme o
tehnologie aplicată din ce în ce mai mult
în tratamentul tumorilor cerebrale și ne
explică pe larg în ce constă aceasta.
Ce este Gamma Knife Icon?
Gamma Knife Icon este o tehnologie
folosită în tratamentul afecțiunilor
intracraniene, ce constă în aplicarea țintită
a razelor gamma, cu precizie milimetrică.
Gamma Knife concentrează razele din sute
de surse de cobalt într-un singur punct
țintit, ceea ce înseamnă aplicarea unei
cantități mari de energie asupra țesuturilor
care trebuie tratate.
Ce boli sunt tratate prin Gamma
Knife Icon?
Folosită în peste trei sute de centre
de sănătate și pentru peste un milion
de pacienți din toată lumea, tehnologia
Gamma Knife a devenit un standard în
tratamentul bolilor intracraniene. Deși
inițial a fost gândit și dezvoltat doar pentru
aceste tipuri de afecțiuni, Gamma Knife

poate fi folosit și în
alte boli care afectează
oasele, vasele de sânge, nervii, ochii, pielea
și alte țesuturi din proximitatea creierului.
În plus, pe lângă utilizarea sa predilectă
în tumori cerebrale maligne, date de
cancerele metastazate, Gamma Knife este
aplicat în tratamentul tumorilor cerebrale
benigne, al malformațiilor arteriovenoase,
pentru afecțiunile funcționale cum sunt
boala Parkinson, în nevralgia trigeminală și
tumorile intraoculare.
Care sunt avantajele Gamma
Knife Icon?
Efectele secundare în urma procedurii sunt reduse. Elimină necesitatea unei
intervenții deschise în multe cazuri de
tumori cerebrale și nu implică anestezie
generală. Nu este necesară o perioadă de

de radiații la care este expus
țesutul sănătos al creierului
este minimă.
Care sunt etapele
tratamentului cu Gamma
Knife?
Cadrul stereotactic
Leksell este fixat pe capul
pacientului pentru efectuarea
tratamentului cu cea mai
mare precizie și cu acuratețe
milimetrică. Spre deosebire
de modelele anterioare ale
tehnologiei, Gamma Knife
Icon oferă posibilitatea ca
tratamentul să fie efectuat
cu o mască în locul cadrului
stereotactic. Asfel, structurile
sensibile precum nervii optici
și trunchiul cerebral, care
pot fi adiacente tumorii, sunt
protejate mai eficient.
După fixarea cadrului, este
aplicat un sistem imagistic
în funcție de afecțiunea pacientului. În
prezent, toți pacienții sunt monitorizați
prin rezonanță magnetică sau tomografie
computerizată.
Limitele țesutului țintă de tratat sunt
stabilite cu mare precizie, iar dozarea
radiației de aplicat se face cu ajutorul
unor programe speciale computerizate de
planificare.
După procesul de elaborare
computerizată a schemei de tratament,
procedura este efectuată în unitatea de
tratare care este o secție separată. Durata
procedurii variază între 15 minute și
două ore, timpul total fiind dictat de
dimensiunea tumorii și doza de radiații ce
trebuie aplicată.

„DEȘI INIȚIAL A FOST GÂNDIT ȘI DEZVOLTAT
DOAR PENTRU ACESTE TIPURI DE AFECȚIUNI,
GAMMA KNIFE POATE FI FOLOSIT ȘI ÎN ALTE
BOLI CARE AFECTEAZĂ OASELE, VASELE
DE SÂNGE, NERVII, OCHII, PIELEA ȘI ALTE
ȚESUTURI DIN PROXIMITATEA CREIERULUI. “
recuperare, astfel pacienții se pot întoarce
acasă în ziua tratamentului. Procedura
elimină riscul unor răni la nivelul capului.
Pacientul nu este ras în zona tratată a capului și nu se instalează fenomenul pierderii
părului. Pacientul se poate întoarce la viața
sa de zi cu zi în scurtă vreme. Cantitatea

Experții în tehnologia Gamma Knife
monitorizează aplicarea tratamentului
cu ajutorul tomografiei și al tehnologiei
de detectare a mișcării prin infraroșu.
La tratamentele efectuate cu mască sau
cadru, dispozitivul de tomografie măsoară
poziția exactă a craniului. 
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DETERMINAREA PREDISPOZIȚIEI GENETICE
la cancerul mamar și ovarian, BRCA-asociate
CANCERUL MAMAR reprezintă cea mai frecventă formă
de cancer la femei și, totodată, principala cauză de mortalitate
oncologică la nivel mondial.
CANCERUL OVARIAN este cea mai frecventă cauză
de moarte prin cancere ginecologice. Riscul pe viață al unei femei
de a dezvoltă cancer ovarian epitelial este de 1 din 70 de femei.
Boala precoce provoacă simptome minime, nespecifice sau fără
simptome. Prin urmare, majoritatea cazurilor sunt diagnosticate
într-un stadiu avansat. Prognosticul în cancerul ovarian este strâns
legat de stadiul în momentul diagnosticului; astfel, prognosticul
global pentru aceste paciente rămâne prost.
Astfel, este evident că eficacitatea tratamentului este mai
înaltă în fazele incipiente ale bolii, din acest motiv diagnosticul la
timp este o sarcină primordială și ajută semnificativ la reducerea
numărului de decese.
În majoritatea cazurilor, patologiile oncologice sunt ere
ditare și sunt asociate cu purtarea mutațiilor la anumite gene,
dobândite de la unul din părinți. Testarea genetică este extrem de
importantă pentru identificarea purtătorilor acestor mutații.
Deși cele mai multe cazuri de cancer mamar și ovarian nu
sunt moștenite, aproximativ 3-5% dintre cancerele de sân si 10%
dintre cancerele de ovar au predispoziție genetică. Numeroasele
studii efectuate au arătat că mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2, care
afectează linia germinală, sunt responsabile de marea majoritate a
cancerelor ereditare de sân și ovar.
BRCA1 (localizată la nivelul cromozomului 17q21) și BRCA2
(situată pe cromozomul 13q12-q13) sunt gene supresoare ale
tumorilor care codifică proteine cu rol în procesele de reparare a
ADN-ului. Au fost comunicate peste 1.200 mutații ale genei BRCA1
și peste 1.300 mutații ale genei BRCA2. Deși persoanele cu HBOC
moștenesc o alelă BRCA1 sau BRCA2 defectuoasă de la unul dintre
părinți, acestea prezintă o a doua alelă funcțională. În cazul în care
și cea de-a doua alelă devine nefuncțională, se dezvoltă procesul
neoplazic, prin acumularea de mutații adiționale.
Trebuie înțeles faptul că dacă o persoană prezintă o mutație a
acestor gene, nu înseamnă că va dezvolta cancer mamar/ovarian,
dar prezența acestor mutații a fost găsită la 80% din pacientele
diagnosticate cu cancer mamar.
Polimorfismele determinate,
asociate cu cancerul mamar și ovarian:
1. BRCA1:185delAG
2. BRCA1:4153delA
3. BRCA1:5382insC
4. BRCA1:3819delGTAAA
5. BRCA1:3875delGTCT
6. BRCA1:300 T>G(Cys1Gly)
7. BRCA1:2080delA
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Testarea genetică BRCA se recomandă în principal:
• femeilor cu cancer mamar, ovarian, peritoneal primar sau de
trompă uterină, depistat înainte de 40 ani, pentru a determina
geneza cancerului și de a întreprinde măsuri de prevenție pentru
rudele de gradul 1,
• femeilor ce au rude de gradul 1 și 2 cu cancer mamar, ovarian,
peritoneal primar sau de trompă uterină,
• femeilor cu rude pe linia maternă cu cancer mamar bilateral,
• femeilor cu o rudă bărbat cu cancer mamar.
Rezultatele Testului BRCA
Este important ca raportul final să fie furnizat în cadrul unui
consult genetic, unde specialistul îi va explica pacientului
rezultatul testării și care sunt opțiunile și măsurile pe care le
poate urma pentru a preveni sau întârzia debutul bolii.
Test pozitiv

Testul BRCA pozitiv semnifică prezența unei
mutații la nivelul genei BRCA1 sau BRCA2.
Aceasta indică un risc crescut pentru cancer
de sân, cancer de ovar sau alte cancere
(pancreas, colon, prostată). Dacă există deja
un cancer diagnosticat, rezultatul pozitiv
al testului BRCA reprezintă un risc crescut
pentru dezvoltarea unui al doilea cancer.

Explicațiile pentru testul BRCA negativ sunt:
Test negativ
a. cancerul se datorează unor factori
la pacienți cu
combinați: factori de mediu, stil de viață;
cancer, dar fără
b. cancerul se datorează altor mutații
mutații gene
genetice.
tice în familie
Test negativ
la pacienți
cu mutații
genetice
în familie

Testul BRCA negativ asociat cu prezența
la membrii familiei a unor mutații la nivelul
genelor BRCA1 sau BRCA2, semnifică faptul
că riscul de dezvoltare al unui cancer de sân
sau de ovar, este similar cu riscul populației
generale, cu condiția să nu existe factori de
risc suplimentari (alte cancere în familie,
prezența de atipii celulare).

Ce putem face dacă rezultatul este pozitiv?
Dacă rezultatul este pozitiv, recomandarea specialiștilor este să
facem controale preventive cu o frecvență ridicată, pentru a fi
siguri că predispozițiile nu se transformă în maladie.
Precizia tehnologiei inovatoare
www.invitro.md
LINIA VERDE 022 903 999
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Chirurgia urologică endoscopică:
CEL MAI MODERN TRATAMENT CHIRURGICAL
DEPARTAMENTUL UROLOGIE AL
SPITALULUI POLIVALENT NOVAMED
OFERĂ SERVICII COMPLEXE
PACIENȚILOR CU PATOLOGII
UROLOGICE, UTILIZÂND CELE
MAI NOI TEHNICI ȘI ECHIPAMENT
MODERN.

urologic ce permite rezolvarea minim
invazivă a patologiei litiazice, tumorale și
la nivelul prostatei, fără laparatomie.
Intervențiile sunt realizate de către o
echipă competentă în urologie, de talie
internațională, în frunte cu Dr. Țurcan
Victor, medic urolog-chirurg, format
ca specialist în chirurgia urologică în
România și Franța.
Dr. Țurcan Victor, invitat de Spitalul
Polivalent Novamed, s-a alăturat echipei
spitalului în anul 2017. Specialistul
vine în Moldova cu cele mai noi tehnici
în domeniul urologiei, efectuând
intervențiile conform standardelor
internaționale.

Departamentul Urologie
abordează întreg spectrul de
patologii urologice, beneficiind de o dotare tehnică
completă și de ultimă generație. În gama
intervențiilor chirurgicale, un loc important îl are chirurgia urologică endoscopică, cel mai modern tratament chirurgical

Rezecția și vaporizarea
bipolară cu plasmă a prostatei
- cel mai bun tratament pentru
adenomul de prostată
Vaporizarea bipolară cu plasmă a prostatei reprezintă o opţiune
de tratament chirurgical inovatoare, care elimină adenomul de
prostată şi tumorile vezicale în condiţii de siguranţă, uşor şi cu
randament sporit. Endoscopul este introdus pe căile naturale,
fără incizie. Recuperarea post-operatorie este deosebit de
rapidă (1-2 zile), iar riscul de hemoragie este de asemenea mult
mai mic faţă de celelalte metode endoscopice şi incomparabil
faţă de metodele clasice.

Care sunt simptomele ce indică adenomul de prostată?
• Senzaţia de golire incompletă a vezicii urinare;
• Nicturia - urinarea frecventă în timpul nopţii;
• Polakiurie - micțiuni urinare frecvente;
• Disuria - micțiuni cu dificultate;
• Stare de somnolenţă cauzată de nocturie;
• Jetul urinar este slab şi întrerupt.
Evoluţia simptomelor diferă de la un pacient la altul şi de
multe ori poate alterna între perioade cu manifestări intense şi
perioade de ameliorare sau dispariţie temporară a simptomelor.
Ce tratament este recomandat pentru adenomul de
prostată?
În stadiile incipiente, de cele mai multe ori se recomandă
doar tratament medicamentos şi de supraveghere, cu rolul de a
ameliora simptomatologia acestei afecţiuni. În cazul evoluţiei
maladiei, este nevoie de intervenţie chirurgicală. Una dintre cele
mai eficiente metode de eliminare a ţesutului adenomului de
prostată o reprezintă rezecția și vaporizarea bipolară cu plasmă a
prostatei în mediul salin – TURis.
Despre noi
Spitalul Polivalent Novamed este specializat în diagnostic și
tratament de profil larg, care unește specialiști de înaltă calificare și cu o experiență vastă în domeniile medicale. Misiunea
Novamed este de a oferi pacientului un serviciu medical de cea
mai înaltă calitate, cu metode de ultimă generație, în condiții de
maxim confort și siguranță. 
TEL.: 022 000 700

•

INFO@NOVAMED.MD

•

WWW.NOVAMED.MD
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INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. RODICA GRAMMA, ȘCOALA DE MANAGEMENT
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGER DE PROIECT AL ASOCIAȚIEI PRODIAB

Școala Pacientului
cu DIABET

FAPTUL CĂ, ÎN REPUBLICA MOLDOVA, INCIDENȚA DIABETULUI ZAHARAT
ESTE MAI SCĂZUTĂ COMPARATIV CU ȚĂRILE DEZVOLTATE DIN EUROPA,
ÎNSĂ RATELE DE INVALIDITATE ȘI MORTALITATE SUNT MAI MARI, ARATĂ CĂ
MĂSURILE DE DETECTARE ȘI TRATAMENT TIMPURIU, LA NOI ÎN ȚARĂ, SUNT
MAI PUȚIN EFICIENTE SAU SUNT SUB NIVELUL AȘTEPTAT. SPECIALIȘTII
ÎN DOMENIU AU IDENTIFICAT NEVOIA DE EDUCARE ȘI INFORMARE A
POPULAȚIEI, REFERITOR LA DIABET ȘI, ASTFEL, A APĂRUT PROIECTUL
„REȚEAUA DE ȘCOLI ALE PACIENTULUI CU DIABET PENTRU FORTIFICAREA
EFORTURILOR DE PREVENIRE A DIABETULUI ZAHARAT”, FINANȚAT DE
FUNDAȚIA MONDIALĂ DE DIABET, DESPRE CARE NE-A OFERIT MAI MULTE
DETALII CONF. UNIV., DR. RODICA GRAMMA. de Irina Roșca

38 www.politicidesanatate.ro

Cum a apărut ideea acestui proiect?
Unele studii arată că, în Republica
Moldova se constată o acoperire insuficientă a serviciilor educaționale pentru
pacienții cu diabet zaharat și educația
persoanelor privind prevenirea diabetului, doar aproximativ 50% dintre pacienți
fiind înscriși în serviciile Școlilor
Pacienților. Informarea populației despre
factorii de risc și metodele de prevenire
a diabetului zaharat acoperă aproximativ
30% din populația generală. Măsurile
de promovare a sănătății, realizate de
către sistemul de sănătate și mass-media, rămân insuficiente. Totodată, ne
confruntăm cu o insuficiență acută și de
specialiști endocrinologi, cu o rată de 0.1
la 10.000 de persoane.
Astfel, a apărut intenția noastră de a
implica mai activ sistemul de sănătate
în promovarea cunoștințelor și educarea
despre diabet și complicațiile acestei
maladii. Pe parcursul ultimilor ani,
cunoșteam activitatea Asociației ProDiab
și mă impresiona insistența și implicarea acestei organizații în promovarea
drepturilor persoanelor cu diabet. Ideea
proiectului a apărut foarte repede și am
fost nespus de bucuroși, când acesta a
fost acceptat spre finanțare din partea
Fundației Mondiale de Diabet, pentru o
perioadă de 2 ani (2017-2019).
În ce constă actualitatea
proiectului, care probleme stringente
sunt abordate?
Până la dezvoltarea acestui proiect,
educarea pacientului și a populației era
atribuită, în mare parte, medicului de
familie. Dar trebuie să recunoaștem că
acești specialiști sunt foarte solicitați de
activitatea clinică. Din lipsă de cadre și
număr mare de pacienți, medicii de familie se focusează mai mult pe consultația
pacienților (persoane deja bolnave),
menționând lipsa de timp, în ceea ce privesc activitățile de educare, promovare,
informare pentru sănătate. Atunci când se
formează cozi mari de persoane bolnave,
în fața cabinetului, medicul nu își poate
permite luxul de a dedica 15-20 de minute, doar pentru o discuție cu un pacient,
în parte. Astfel, în majoritatea cazurilor,

acest moment este omis, în relația cu pacientul. În acest context, apare necesitatea
implicării unor specialiști suplimentari
pentru a realiza activitățile de educare și
informare. Anume aceștia sunt specialiștii
din sănătatea publică.
Legea nr. 10 din 3.02.2009 privind
supravegherea de stat a sănătății publice
stipulează că autoritățile competente
pentru supravegherea sănătăţii publice sunt responsabile de organizarea
şi coordonarea instruirii în domeniul
promovării sănătăţii, inclusiv, de implementarea programelor de promovare a
sănătăţii (art. 46 și 47). În responsabilitatea acestora este inclusă prevenirea
şi controlul bolilor netransmisibile,
nemijlocit prin acțiuni orientate spre
susținerea aspirațiilor indivizilor şi ale
comunității privind asigurarea şi formarea unui comportament sănătos de viață;
reducerea impactului factorilor de risc,
care va include (dar nu se va limita la):
raționalizarea alimentației; reducerea
sedentarismului, obezității; controlul
hipertensiunii; controlul diabetului zaharat etc. (art. 50). Mai mult decât atât, în

Agenției Naționale de Sănătate Publică. Inițiativa noastră a fost susținută,
la nivel central, și chiar de la începutul
proiectului a fost luată decizia de a crea
Școala Pacientului în cadrul tuturor
Centrelor de Sănătate Publică raionale
și în instituțiile de asistență medicală
primară de nivel municipal – în total,
în 43 de școli. Proiectul a oferit mobilier și echipament didactic. Ulterior au
fost organizate instruiri ale persoanelor
responsabile, pentru activitatea acestor
școli. De asemenea, au fost certificate 84
de persoane din țară. Instruirea s-a realizat, în parteneriat cu Școala de Management în Sănătate Publică, cu un curriculum aprobat pentru 3 zile (24 de ore).

cadrul Centrelor de Sănătate Publică, la
nivel raional, activează, în mod special,
secții pentru activități de promovare
și educare a sănătății, care însă aveau
nevoie de fortificare a capacităților atât
umane, cât și instituționale. Pe aceste
aspecte s-a focusat proiectul nostru.
Cum s-a putut implementa
o intervenție atât de amplă,
la nivel național?
Suntem foarte recunoscători, pentru
suportul acordat din partea Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a

În ce a constat instruirea
acestor persoane?
Deoarece persoanele implicate în
instruire nu erau medici clinicieni, ci
lucrători din domeniul sănătății publice,
am aplicat o abordare interdisciplinară.
O treime din timpul instruirii a fost
dedicată cunoștințelor despre diabet,
complicații și managementul corect al
bolii. Însă o mare parte a programului
de formare a fost dedicată tehnicilor
de comunicare pentru schimbarea
comportamentului.

„Deoarece persoanele
implicate în instruire
nu erau medici
clinicieni, am
aplicat o abordare
interdisciplinară.“

Ce înseamnă acest domeniu?
Atunci când intenționăm să schimbăm
comportamentul unei persoane cu risc
pentru sănătate, nu este suficient doar
să-i spunem că acesta este periculos.
De exemplu, multe persoane cunosc
despre nocivitatea tutunului, alcoolului
sau sedentarismului, însă doar faptul
că știu aceste lucruri nu este suficient
pentru a-i face să renunțe la aceste vicii.
Teoriile comunicării întru schimbarea
comportamentului recomandă tehnici
și metode speciale pentru a convinge,
încuraja și susține pe cineva care dorește
să adopte un comportament sănătos, în
locul celui cu risc pentru sănătate. Aceste
cunoștințe au fost transmise participanților
la instruirile noastre. Responsabilii din
centrele de sănătate publică trebuie să
organizeze acțiuni comunitare de educare
și promovare a comportamentului
sănătos, cu implicarea unui număr mare
de persoane. Acest aspect îi deosebește
de acțiunile de educare ale medicilor de
familie, care lucrează individual, cu fiecare
pacient în parte.
Cum vor colabora aceste
Școli între ele?
Ideea noastră este de a menține o rețea
a Școlilor Pacientului cu Diabet, atât a
celor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică, cât și a celor din cadrul instituțiilor
de asistență medicală primară. ProDiab va
oferi suport metodologic și informațional,
pentru realizarea activităților de educare
și promovare. Deja avem rezultate frumoase de colaborare a membrilor acestei
rețele, în realizarea acțiunilor dedicate
Zilei Mondiale pentru lupta cu Diabetul,
marcată la 14 noiembrie. La nivel național,
au fost mobilizate echipe, care au distribuit materialele transmise către toate
Școlile Pacientului din țară. De ProDiab
a fost realizat un număr impunător de
măsuri comunitare, dedicate informării
despre această maladie și a prevenirii ei,
fiind incluse în screening zeci de mii de
persoane. De asemenea, ProDiab a folosit
rețeaua pentru a disemina materialele
publicate și a distribui câte 10 glucometre
cu teste pentru fiecare raion. Astfel, această informație a putut ajunge în cele mai
îndepărtate localități ale țării.
Este foarte important că aceste Școli
sunt incluse în structura Centrelor de
Sănătate Publică, ceea ce înseamnă că vor
continua să acționeze și după finalizarea
proiectului nostru. 
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INTERVIU CU DR. ANDRIAN CHIRIAC, ȘEFUL SECȚIEI ENDOCRINOLOGIE A INSTITUTULUI MAMEI ȘI COPILULUI

Premieră – servicii de reabilitare
pentru copiii cu diabet zaharat
ÎNCEPÂND CU ANUL 2016, TIMP DE TREI ANI CONSECUTIV, COPIII CU DIABET ZAHARAT DIN REPUBLICA MOLDOVA
AU PUTUT BENEFICIA DE TRATAMENT DE REABILITARE. ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, UN NUMĂR TOTAL DE 179 DE COPII
AU PRIMIT TRATAMENT LA CENTRUL DE REABILITARE PENTRU COPII „SERGHEEVCA”, DIN ORAȘUL UCRAINEAN CU
ACELAȘI NUME. ACEASTĂ MĂSURĂ ESTE O PREMIERĂ ABSOLUTĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ŞI A DEVENIT
POSIBILĂ GRAŢIE SUPORTULUI ASOCIAŢIEI DIABETICILOR „PRODIAB” ŞI A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE. de Irina Roșca
Cât de importantă este
reabilitarea copiilor cu
diabet zaharat?
Acești copii cu diabet
zaharat nu sunt diferiţi
şi suferă de patologii concomitente,
inclusiv, maladii intercurente, care, la
rândul lor, influenţează compensarea
diabetului, cu impact asupra creşterii
şi dezvoltării normale, iar tratamentul
de reabilitare este obligatoriu în
asemenea situaţii. Deşi recomandările
pentru tratamentul de reabilitare a
copiilor cu diabet zaharat se regăsesc
constant în ghidurile internaţionale,
practica mondială este una destul de
limitată, astfel că din 586.000 de copii
cu această maladie, la nivel global,
doar aproximativ 20.000 beneficiază
anual de acest tratament. Dificultăţile
de organizare a unui asemenea tip de
tratament, după cum a fost demonstrat
şi prin experienţa noastră, nu sunt atât
de natură financiară, ci mai mult ţin de
mobilizarea resurselor umane pentru
crearea condiţiilor speciale, necesare
acestui contingent de copii.
Care au fost serviciile oferite în
cadrul Centrului de Reabilitare?
În lunile iulie-august, timp de 18 zile,
cu eforturile specialiştilor endocrinologi
şi pediatrilor Institutului Mamei şi
Copilului, a fost organizat, temporar,
un serviciu endocrinologic deplin
în cadrul Centrului de Reabilitare,
pregătit să asigure monitorizarea şi
tratamentul adecvat al copiilor cu
diabet zaharat. Pentru aceasta, medicii
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specialişti endocrinologi, care s-au aflat
în permanenţă în cadrul Centrului, au
asigurat instruirea personalului medical,
au supravegheat activitatea cabinetelor de
proceduri, dotate cu mijloace de control
al glicemiei (glucometre, teste, lanţete)
şi remedii pentru acordarea ajutorului
necesar în caz de hipoglicemii, inclusiv
glucagon. Meniul alimentar a fost adaptat,
pentru a permite gustări suplimentare
şi produse specifice cu indice glicemic
scăzut. În sufragerie au fost puse la

„DIFICULTĂŢILE DE
ORGANIZARE ALE
UNUI ASEMENEA
TIP DE TRATAMENT
NU SUNT ATÂT DE
NATURĂ FINANCIARĂ,
CI MAI MULT ŢIN
DE MOBILIZAREA
RESURSELOR UMANE.“
dispoziţia părinţilor şi copiilor cântare
de bucătărie pentru facilitarea calculării
individuale a glucidelor din alimentaţie.
Monitorizarea glicemiei s-a efectuat
zilnic, în conformitate cu prevederile
Protocolului Clinic Naţional „Diabetul
zaharat”, câte 5-7 analize la fiecare copil
şi rezultatele acestora au fost studiate în
fiecare zi, ceea ce a permis ajustarea dozei
de insulină pentru fiecare caz în parte.

Educația este un aspect esențial în
managementul diabetului zaharat. Cu ce
„lecții” au plecat copiii și familiile lor?
Ca parte componentă a regimului
complex de tratament, s-a desfăşurat
cursul de lecţii în „Școala diabetului”.
Instruirea copiilor și părinților s-a
efectuat cu accent pe implicare în
autocorecția dozelor de insulină. Copiii
au dezvoltat abilităţi pentru autocontrol, corecţie de sine stătătoare a dozei
de insulină, planificare a alimentaţiei şi
efortului fizic. Testarea efectuată până
şi după ciclul de instruire a demonstrat
o creștere a cunoștințelor în această
direcție. Supravegherea adecvată a permis indicarea şi desfăşurarea, în deplină
siguranţă, a tratamentului balneo-sanatorial, sub formă de proceduri specifice,
cum ar fi: aero-helio-talassoterapie,
aplicaţii cu nămol, laseroterapie, masaj,
aeroionoterapie, inhalaţii, ape minerale
alcaline etc.
În urma tratamentului s-a apreciat o
dinamică pozitivă, remarcată prin scăderea nivelului de glucoză în sânge, prin
reducerea dozei sumare de insulină şi a
episoadelor de hipoglicemie.
Un aspect deosebit de important l-a
constituit mediul prietenos, oferit de
echipa Centrului de Reabilitare pentru copii „Sergheevca”. Programul de
divertisment a fost organizat la cel mai
înalt nivel datorită efortului educatorilor
profesionişti, iar amplasarea favorabilă,
pe malul Mării Negre, şi perioada estivală
au contribuit suplimentar la acumularea
unui şir de emoţii pozitive. 
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FIECARE PACIENT
TREBUIE SĂ
DEVINĂ UN „MIC
DIABETOLOG”

www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro

INTERVIU CU
PROF. UNIV.
DR. MARIA MOȚA,
MEDIC PRIMAR DIABET,
NUTRIȚIE ȘI
BOLI METABOLICE

de Valentina Grigore

STILUL DE VIAȚĂ SEDENTAR, ALIMENTAȚIA NESĂNĂTOASĂ, CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL ȘI NU NUMAI
NE-AU ADUS, LA NIVEL GLOBAL, ÎN PRAGUL UNEIA DINTRE CELE MAI DEZASTRUOASE SITUAȚII ÎNREGISTRATE
VREODATĂ. DIABETUL ȘI OBEZITATEA REPREZINTĂ CEA MAI MARE EPIDEMIE A CIVILIZAȚIEI NOASTRE,
ADRESAREA ACESTOR PROBLEME DEPĂȘIND SFERA MEDICALĂ. ÎN PREZENT, 30% DIN POPULAȚIE ESTE OBEZĂ,
IAR 35% ESTE SUPRAPONDERALĂ. DIABETUL ȘI OBEZITATEA MERG MÂNĂ ÎN MÂNĂ. PREVALENȚA DIABETULUI
LA POPULAȚIA ADULTĂ ESTE DE 11,6%, IAR A PREDIABETULUI – DE 16,5%. JUMĂTATE DINTRE PERSOANELE CU
PREDIABET VA DEZVOLTA DIABET ÎN URMĂTORII 10 ANI. „ESTE EVIDENT CĂ EPIDEMIA DE DIABET ZAHARAT
DE TIP 2 NU POATE FI REZOLVATĂ CONCENTRÂNDU-NE PE STRATEGIILE DE RISC ÎNALT ȘI PE ACȚIUNILE
PREVENTIVE DESFĂȘURATE NUMAI DE SISTEMUL DE SĂNĂTATE. TREBUIE SĂ INFLUENȚĂM DECIZIILE, LUCRÂND
ÎMPREUNĂ CU SISTEMUL EDUCAȚIONAL, INDUSTRIA ALIMENTARĂ, MASS-MEDIA, PLANIFICAREA URBANĂ,
ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE ETC.”, ATRAGE ATENȚIA PROF. UNIV. DR. MARIA MOȚA, MEDIC PRIMAR
DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, PREȘEDINTE AL ”GRUPULUI DE LUCRU EPIDEMIOLOGIA ȘI PREVENȚIA
DIABETULUI ZAHARAT ȘI A COMPLICAȚIILOR SALE” DIN CADRUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI
BOLI METABOLICE. SPECIALISTUL SPUNE CĂ, ÎN AFARĂ DE POLITICI, REGULI ȘI PROGRAME, FIECARE PACIENT
TREBUIE SĂ FIE UN MIC DIABETOLOG, SĂ ȘTIE CUM SĂ-ȘI ADMINISTREZE BOALA ȘI SĂ ȘTIE CE ESTE CEL MAI
BINE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL STILULUI DE VIAȚĂ, PENTRU EL.
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Cât de dăunător
este stilul de viață
sedentar (al părinților și
al copiilor, deopotrivă) și
cum poate fi schimbată
această atitudine?
Printre cauzele
ce au determinat
creșterea epidemică a
diabetului zaharat se
numără sedentarismul,
alimentația nesănătoasă,
excesivă, cu consecința
lor – apariția obezității.
Consumul excesiv de alcool,
perturbările legate de somn, stresul
sunt alte elemente ale stilului de viață
nesănătos, care pot crește riscul de
diabet. Sedentarismul are un rol extrem

de dăunător; copiii petrec mult timp
cu părinții lor, tot mai mult în casă,
părinții fiind concomitent un exemplu
pentru copiii lor. De aceea, este nevoie
de educația părinților privind nevoia
ca timpul liber să fie petrecut cât mai
mult timp în natură, în locuri ce permit
mișcarea de orice fel.
Ce politici de sănătate ar trebui
implementate în acest sens?
Ar fi ideal ca în programul grădinițelor
și școlilor să fie prevăzute cât mai multe
ore de educație fizică, ele să fie respectate,
pentru că astfel am avea garanția că
există un minimum necesar de mișcare.
Medicii din școli, medicul de familie
ar trebui să abordeze la fiecare vizită
acest subiect. De asemenea, profesorii,
învățătorii, bine informați, ar trebui
să discute frecvent cu copiii despre
necesitatea menținerii unei greutăți
normale.
Diabetul se asociază cu diferite
complicații ce pot fi fatale. Este
insulinizarea precoce o soluție pentru
prevenirea sau întârzierea acestor
complicații?
Depinde de tipul de diabet. În diabetul
zaharat de tip 1, insulinodependent,
insulina se va introduce imediat, din
momentul diagnosticării, nici nu ai altă
soluție, evoluția ar fi rapid fatală în afara
insulinei. În diabetul zaharat de tip 2, ce
reprezintă peste 90% din toate tipurile
de diabet, insulina este recomandată ori
de câte ori se impune: când există valori
mari ale glicemiei, cu ocazia unui stres
acut (intervenții chirurgicale, accidente,
infarct miocardic etc), sau după mulți ani
de evoluție, când glicemiile nu mai pot fi
ținute sub control. La ora actuală, odată
cu apariția a noi clase de medicamente,
orale sau injectabile, timpul până la
insulinoterapia permanentă a fost
prelungit. Tratamentul cu insulină nu
trebuie introdus nici mai devreme, dar
nici mai târziu decât este necesar, în
evoluția actuală a diabetului. Insulina
salvează însă pacientul în complicațiile
acute hiperglicemice și atunci când alte
clase terapeutice nu sunt indicate sau
sunt contraindicate.
Multe persoane cu DZ 2 care trec
de la antidiabetice orale la insulină
consideră că au ajuns în ultimul stadiu
al bolii. Cum elimină diabetologul
această reticență față de insulină?

Eu cred că este foarte important
să se explice pacientului, încă de la
diagnosticarea diabetului, că vor fi etape
în viață în care se va impune tratamentul
cu insulină, care nu dă dependență, și
care, în diabetul de tip 2, poate duce la
ameliorarea diabetului, cu posibilitatea
revenirii la medicația non-insulinică
anterioară, în anumite cazuri.
Este educația terapeutică suficientă
pentru prevenirea complicațiilor?
Educația terapeutică este esențială
în prevenirea complicațiilor diabetului.
Practic, pentru a-și îngriji corect diabetul,
zi de zi, adaptat la alimentație, exercițiu
fizic și la toate „problemele vieții”,
fiecare pacient trebuie să devină „un mic
diabetolog” care să se trateze zilnic.
Crizele de hipoglicemie apar
frecvent. Care este cea mai bună
conduită în astfel de crize?
Hipoglicemia este, poate, cea mai
mare urgență în diabet. Cea mai bună
conduită este să învățăm pacienții să
prevină hipoglicemia, printr-o educație
terapeutică corespunzătoare. De multe ori
însă, acest lucru nu este posibil, mai ales
atunci când țintim valori ale glicemiei cât
mai apropiate de normal, la copii, tineri.
Sunt mai multe grade de hipoglicemie și
pacienții, dar și familiile lor, sunt educați
ce trebuie făcut, imediat. Toți pacienții cu
risc de hipoglicemie vor purta asupra lor
zahăr sau glucoză, pe care le vor ingera
imediat ce bănuiesc o hipoglicemie;
după ce au luat zahărul, se recomandă
efectuarea unei glicemii pentru a se
confirma că s-au diagnosticat corect.
După 10-15 minute, vor repeta glicemia
și dacă valorile sunt tot mici, se vor mai
lua 15-20 g zahăr, eventual vor solicita
urgența, dacă nu se remite hipoglicemia.
Glucagonul este o alternativă viabilă
pentru persoanele cu diabet? Câte
persoane au nevoie/acces la glucagon?
Sunt situații în care hipoglicemia este
severă și pacientul are nevoie de ajutor
extern, familia fiind prima care trebuie
să intervină, administrând glucagon
subcutanat sau chiar intramuscular,
acesta crescând eliberarea glucozei
în sânge, de către ficat. Practic, toți
pacienții, indiferent de vârstă, care
urmează tratament cu insulină ar
trebui să aibă în casă mai multe doze de
glucagon, spre a fi folosite de familie
în hipoglicemiile severe. 
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INTERVIU CU PROF. DR. GABRIELA RADULIAN – PREȘEDINTE AL SOCIETĂȚII DE NEUROPATIE DIABETICĂ DIN ROMÂNIA

Consensul ADA – EASD:
pacientul, în centrul managementului
integrat al diabetului zaharat tip 2
CEA DE-A VI-A EDIȚIE A CONGRESULUI NEURODIAB, CARE A AVUT LOC ÎN
PERIOADA 18 –20 OCTOMBRIE 2018 LA BUCUREȘTI, A REUNIT SPECIALIȘTI
ÎN DOMENIUL NEUROPATIEI DIABETICE ȘI PICIORULUI DIABETIC, DAR A
REALIZAT ȘI O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ A NEUROPATIEI DIABETICE
DIN PERSPECTIVA MEDICULUI NEUROLOG, CARDIOLOG, OFTALMOLOG,
PSIHIATRU, UROLOG, DERMATOLOG, CHIRURG, RADIOLOG SAU MEDIC
DE FAMILIE. de Valentina Grigore
Manifestarea ştiinţifică
anuală a Societăţii de Neuropatie Diabetică s-a bucurat
de prezența a peste 450 de
participanți – nu doar medici diabetologi
și neurologi, ci și medici de familie, chirurgi, ortopezi, radiologi intervenționiști,
dermatologi, oftalmologi, psihiatri,
podiatri, dar și a peste 30 de speakeri,
dintre care s-a remarcat prezența unor
personalități recunoscute internațional,
precum prof. dr. Rodica Pop Buşui și prof.
dr. Dan Ziegler. „Personalitățile prezente
la NEURODIAB au demonstrat că și școala
românească de medicină este întotdeauna în top, atunci când vorbim despre
neuropatia diabetică”, a afirmat prof. dr.
Gabriela Radulian.
Care sunt prioritățile Societății
de Neuropatie Diabetică în prevenirea
acestei complicații frecvente a
diabetului?
Prevenirea neuropatiei diabetice
înseamnă, în primul rând, educația persoanelor cu neuropatie diabetică. Acestea
trebuie să fie informate, să își examineze
zilnic picioarele astfel încât, în condițiile
existenței unor manifestări care uneori
pot fi ușor ignorate (nu neapărat apariția
leziunilor, ci chiar apariția durerii, a
senzației de arsură, a furnicăturilor etc.),
să se prezinte la medic pentru a avea un
diagnostic cât mai precoce al neuropatiei
diabetice.
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Există un proiect de colaborare cu
Societatea Națională a Medicilor de
Familie, prin care s-au realizat ateliere de
lucru în diverse zone ale României, iar
pe platforma SNMF-ului există un curs
de neuropatie și picior diabetic, fapt care
generează accesibilitatea tuturor medicilor de familie la aceste informații.
Este foarte important să creștem
mai departe vizibilitatea Societății de
Neuropatie Diabetică prin reuniunile
anuale, Școala de vară, dar și cu Săptămâna Neuropatiei, ce are loc în perioada
premergătoare Congresului NEURODIAB
din 2019.

Societății pentru ca toate progresele să se
reflecte într-o mai bună îngrijire a persoanelor cu diabet și într-o creștere a calității
vieții acestora.
Cum depășiți teama pacientului
de injecțiile zinice cu insulină?
Ultimul consens ADA-EASD (American
Diabetes Association și European Association for the Study of Diabetes), prezentat
în cadrul Congresului European de Diabet
din octombrie 2018, a subliniat o dată
în plus faptul că managementul integrat
situează în centrul abordării pacientul cu
diabet zaharat tip 2, pacient care în egală
măsură trebuie să aibă o conexiune foarte
bună atât cu medicul, cât și cu familia sa,
așa cum s-a atras atenția și prin tema din
2018 acesta a World Diabetes Day din 14
noiembrie – „Diabetul și Familia”.
Pacienții noștri trebuie să înțeleagă că
diabetul zaharat de tip 2 este o boală cu
evoluție cronică, progresivă și, în aceste
condiții, degradarea celulelor beta care
produc insulină este continuă. Astfel, la

„PREVENIREA NEUROPATIEI DIABETICE
ÎNSEAMNĂ, ÎN PRIMUL RÂND, EDUCAȚIA
PERSOANELOR CU NEUROPATIE DIABETICĂ.“
Un alt aspect important al activității
noastre este cercetarea. NEURODIAB-ul a
prezentat rezultatele studiului realizat în
perioada 2006–2010 în ceea ce privește
numărul de amputații în România, dar
ne dorim să extindem acest proiect și să
avem date mai concrete în ceea ce privește
numărul de amputații și după anul 2010.
Dezvoltarea continuă a cunoștințelor
și practicii medicale în domeniul neuropatiei diabetice vizează implicarea
și profesionalismul tuturor membrilor

un moment dat, va fi necesară instituirea tratamentului cu insulină, pentru că
antidiabeticele orale nu mai pot menține
un control metabolic corespunzător. Aici
intervine, pe de-o parte, teama personală
legată de un tratament injectabil, iar pe de
altă parte, o anumită inerție a medicului
în momentul intensificării tratamentului.
Consensul ADA – EASD subliniază în mod
clar faptul că în condițiile existenței unei
hemoglobine glicozilate crescute, chiar
la pacientul nou-descoperit, se impune

administrarea de insulină bazală. De
aceea, dacă se realizează administrarea
de insulină cât mai precoce, scade riscul
apariției complicațiilor cronice atât de
tip micro, cât și de tip macrovascular. Cu
cât insulinoterapia este instituită mai
precoce, cu atât evoluția pacientului
va fi mai favorabilă în contextul unui
mai bun echilibru metabolic și, deci,
riscul complicațiilor se reduce. Legat de
insulinoterapie, există preparate moderne, analogi de insulină atât bazali, dar și
prandiali extrem de eficienți, ce asigură
un bun control glicemic.
Cum se poate îmbunătăți accesul
pacienților la serviciile clinicilor
specializate în podiatrie? Unele
au tarife destul de mari...
În general, ambulatoriile de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice au
cabinete de picior diabetic în care îngrijirea se face gratuit, există apoi pacientul
spitalizat care, în condițiile apariției unor
complicații ale piciorului diabetic, beneficiază de tratamentul corespunzător. Însă
îngrijirea piciorului diabetic se poate face
și în condiții de servicii medicale private,
și atunci opțiunea este evident doar a
pacientului. Podiatria este o necesitate și
pentru noi, în contextul în care este clar
că îngrijirea piciorului nu poate fi realizată
decât de către un asistent podiatru împre-

ună cu medicul chirurg, cu ortopedul, cu
kinetoterapeutul, cu medicul de chirurgie vasculară și, evident, cu medicul de
familie. Din păcate, această profesie încă
nu este reglementată din punct de vedere
legal și apar o serie de probleme legate
de formarea asistenților în podiatrie.
Asistenții medicali se formează acum fie
prin pregătire postliceală, fie prin studii de
licență, învățământ universitar de scurtă
durată, ce pot fi apoi completate cu masterat. Asociația de podiatrie din România
realizează demersuri pentru formarea de
asistenți podiatri.
Din păcate, o situație similară există și
în privința asistenților educatori care se
implică în tot ceea ce înseamnă educația
pacientului cu diabet, nu numai cu neuropatie diabetică. Gândiți-vă ce înseamnă
să-i explici unui pacient nou-diagnosticat
cu diabet zaharat că stilul de viață va fi
cu totul altul, care este abordarea prin
terapie medicală nutrițională, corelarea
activității fizice cu ceea ce înseamnă
medicație, astfel încât să nu existe risc
de hipoglicemie. Ulterior, este nevoie de
monitorizare nu numai în ceea ce privește
administrarea insulinei, ci și a altor
tratamente injectabile, cum ar fi utilizarea de Glucagon–like peptid 1 receptor
agonist. Toate aceste lucruri sunt realizate
împreună cu asistentul educator, de aceea

Asociația Română de Educație în Diabet
a prezentat de multe ori această problemă extrem de importantă a asistentului
educator în diabet.
Au acces pacienții la glucagonul
necesar în crizele de hipoglicemie?
Pacientul aflat în tratament insulinic,
în condițiile în care nu are un aport de
glucide corespunzător, are o activitate fizică intensă sau pur și simplu nu corelează aportul de glucide cu doza de insulină,
are un risc major de apariție a hipoglicemiei. Este adevărat că mai ales pacientul
cu diabet zaharat de tip 1 are nevoie de
glucagon pentru a corecta această hipoglicemie. Ani de zile nu am avut glucagon.
Este nevoie de prezența glucagonului
mai ales la persoanele aflate în tratament
intensiv, cu multiple injecții de insulină,
la care pot apărea aceste hipoglicemii în
condițiile unui control inadecvat.
Pornind de la faptul că pacientul cu diabet zaharat și cu complicații cronice are
nevoie de o abordare holistică prin depăşirea graniţelor între domeniile medicale
din dorința de a oferi un management
integrat, acum, la aproape 100 de ani de
la descoperirea insulinei de către Prof.
Dr. N. Paulescu, trebuie să ne concentrăm
activitatea pe dezvoltarea acțiunilor de
screening, diagnosticare şi tratament ale
diabetului zaharat şi complicaţiilor sale. 
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INTERVIU CU PROF. DR. RADU VLĂDĂREANU, PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII
ROMÂNE DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE DIN ROMÂNIA

REFORMĂ
ÎN OBSTETRICĂGINECOLOGIE

PROF. DR. RADU VLĂDĂREANU A ANUNȚAT, LA PRELUAREA MANDATULUI SOCIETĂȚII ROMÂNE DE
OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE DIN ROMÂNIA, SCHIMBĂRI MAJORE: DE LA REORGANIZAREA DIN TEMELII
A SOCIETĂȚII, LA ATRAGEREA A CÂT MAI MULTOR MEDICI ȘI RECOMPENSAREA PERFORMANȚEI CELOR
TINERI, ȘI PÂNĂ LA MODIFICAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT ȘI A CURRICULEI - TOATE ACESTEA
FAC PARTE DIN PROGRAMUL PE CARE SPECIALISTUL VREA SĂ-L IMPLEMENTEZE CÂT MAI RAPID.
DE ASEMENEA, PREȘEDINTELE SOGR A ANUNȚAT CĂ MEDICII SPECIALIȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA
VOR PUTEA DEVENI MEMBRI AI SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI ȘI VOR PUTEA PARTICIPA LA
EVENIMENTELE ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE DE ACEASTA.
de Valentina Grigore
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De ce această nevoie de
schimbare a Societății?
Sunt lucruri care nu s-au
făcut în ultimii ani și mi-am
propus, împreună cu colegii mei, lideri de
opinie din țară, să rezolvăm aceste aspecte.
Societatea trebuie să atragă cât mai mulți
membri din rândul ginecologilor și obstetricienilor din țară. De exemplu, la Congresul Național al Societății de Obstetrică și
Ginecologie din România, care a avut loc
la Iași, au participat aproximativ 800 de
ginecologi, iar la Adunarea Generală, doar
aproape 400 de oameni. Mult mai puțini
decât numărul total de ginecologi din țară.
Asta înseamnă că Societatea trebuie să fie
atractivă pentru toți ginecologii, nu numai
pentru clinicile universitare din țară,
trebuie să venim spre medicii de pe „rețea”
cu programe educaționale diverse, în
avantajul lor, dar și cu alte modalități de a-i
atrage. Este clar că trebuie să îmbunătățim
și site-ul societății, astfel încât să devină o
platformă efectivă de comunicare între toți
membrii acesteia.
Deci primul obiectiv este să creștem
numărul membrilor Societății. Am avut
discuții cu președintele Societății Obstetricienilor și Ginecologilor din Republica
Moldova - colegii noștri de peste Prut
sunt foarte interesați să devină membri ai
societății noastre și cu siguranță o să găsim
o formulă pentru ca ei să se înscrie și să
participe la toate activitățile noastre.
Ghidurile societății au fost făcute
acum 12 ani. Au mai fost actualizate
de atunci?
Acesta este al doilea mare, și rapid,
obiectiv: actualizarea ghidurilor societății.
Nu au mai fost actualizate din 2006-2007.
Este impardonabil. O încercare timidă
a fost demarată în acest an, însă nu s-a
finalizat. Deci prima mare prioritate este
actualizarea ghidurilor de practică, apoi
crearea unora noi, care să cuprindă tot ce
s-a modificat și tot ce a apărut în acești ani.
Acest lucru necesită reuniuni de consens,
deci timp și energie, dar trebuie făcute.
Se vorbește foarte mult despre
curricula europeană, ba chiar unele
societăți medicale au și adoptat-o. Se
va întâmpla acest lucru și în Obstetrică
și Ginecologie? Ce schimbări va
presupune?
Într-adevăr, curricula Rezidențiatului
trebuie adaptată pe formatul celei europene. Vrem să regândim pregătirea medicilor
rezidenți în Obstetrică și Ginecologie,

să regândim modul cum se desfășoară
rezidențiatul pentru ei. Curricula europeană este disponibilă, însă nu s-au făcut pașii
necesari până acum. Anul acesta, EBCOG
(European Board & College of Obstetrics
and Gynaecology) a venit cu un program
foarte clar referitor la cum ar trebui și ce
ar trebui să știe un rezident despre fiecare
aspect din Obstetrică-Ginecologie. Sper
ca, împreună cu colegii tineri din țară, să
reușim să facem această schimbare extrem
de necesară.
De asemenea, vrem să gândim schimbarea tematicii pentru examenul de specialist, modalitatea de a da acest examen
și bibliografia - sunt iarăși lucruri vechi
- avem o foarte mare lentoare în a schimba lucrurile în această specialitate. Alte
societăți medicale sunt mult mai predispuse spre schimbare. În ceea ce privește
examenul de specialitate, luăm în calcul și
posibilitatea ca acesta să fie dat pe formula
specialității europene – adică examenul
din România să fie dat în același timp cu
examenul european și să fie recunoscut.
Sigur că aceasta înseamnă mult mai multă
muncă pentru rezidenți, mult mai mult
de învățat, însă finalitatea - adică diploma
europeană - este o recompensă pe măsură.

„ESTE O LIPSĂ DE
PERSONAL, NU NUMAI
DE OBSTETRICIENI,
CI DE TOȚI ACTORII
CARE CONCORDĂ
LA O NAȘTERE.“
După atâta învățătură, vă gândiți și la
modalități de recompensare a tinerilor?
Da. Trebuie să creștem fondurile
societății, congresele și conferințele pe care
le organizăm trebuie să fie generatoare de
taxe din care să putem oferi burse tinerilor rezidenți de obstetrică-ginecologie,
să facem școli de vară cu ei și să le putem
recompensa lucrările științifice care au fost
apreciate și în România, și în afara țării.
Deci vrem să redirecționăm fondurile către
oamenii tineri.
În ultima perioadă au apărut
numeroase acuzații de malpraxis la
adresa medicilor, iar obstetrica și
ginecologia nu au fost ferite. Cum îi
puteți ajuta pe membrii societății?
O să ne implicăm în oferirea de
asistență juridică colegilor care au nevoie.

Avem multe societăți și avocați parteneri
care, chiar și pro bono, pot da primele
sfaturi în cazuri de litigii în care se vor găsi
și se găsesc, de obicei, mulți dintre colegii
noștri, mai mult sau mai puțin justificat.
Multe specialități medicale se
confruntă cu o lipsă de personal.
Este cazul și aici?
Este o lipsă de personal, nu numai de
obstetricieni, ci de toți actorii care concordă la o naștere. Degeaba avem obstetricieni, dacă nu avem anestezist, care să
reechilibreze femeia la naștere naturală sau
cezariană, ori nu avem neonatolog, pentru
că este unul singur, ori avem un pediatru
care nu a mai intubat un copil... Deci sunt
lipsuri în sistem. Obstetricieni sunt mulți,
dar sunt puțini anesteziști, sunt puțini neonatologi, membri de bază ai echipei care
trebuie să asiste la naștere. Sunt spitale
unde nu există anestezist sau neonatolog
în momentul nașterii, iar aceste cazuri se
văd pentru că apar reclamațiile care ajung
la Colegiul Medicilor.
Și dacă tot vorbim de nașteri,
cum vedeți viitorul nației românești,
în contextul în care natalitatea scade
din ce în ce mai mult?
Legislația clar nu este foarte bine pusă
la punct, rezultatele se văd. Numai că
problema îmbunătățirii sporului natural
nu este doar o problemă a obstetricienilor.
Problema este socială, politică, de protecție
socială, de cum este încurajată familia,
mama să procreeze. În afară de asta, noi
încă ne luptăm cu o mortalitate infantilă pe
primul loc din Europa, avem în continuare
o mortalitate maternă care, deși nu este
mare, este în pozițiile fruntașe – din păcate, încă sunt mame care își pierd viața și nu
ar trebui să se întâmple. Aceste lucruri țin
însă și de infrastructură, și de rapiditatea
cu care se ajunge la o situație în țară (din
păcate, există decese din cauza faptului că
nu a ajuns la timp o ambulanță sau există
lipsă de cunoștințe profesionale în anumite locuri care nu sunt neapărat spitale
județene sau universitare). Încercăm să-i
determinăm cumva pe acești medici care
poate au intrat într-o ușoară plafonare să
înțeleagă că lucrurile se mișcă, că există
soluții terapeutice moderne și că va trebui
să impună și ei aceste lucruri conducerii
unității medicale. Multe dintre problemele
care sunt puse pe seama medicilor sunt,
de fapt, ale spitalului, ale sistemului, ale
managementului, și nu atât ale științei
medicale. 
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SINCOPA ÎN PRACTICA MEDICALĂ:

EVALUAREA
DIAGNOSTICĂ
de Dr. Aurelia Răducan, medic cardiolog, Doctor în Științe Medicale

SINCOPA ESTE UN SINDROM
CLINIC, DES ÎNTÂLNIT ÎN
PRACTICA MEDICALĂ. STUDIILE
POPULAŢIONALE EFECTUATE AU
ARĂTAT CĂ CIRCA 30% DINTRE
PERSOANELE VÂRSTNICE AU
SUPORTAT PE PARCURSUL VIEŢII
CEL PUŢIN O STARE SINCOPALĂ.
PIERDEREA CONŞTIENŢEI, DEŞI
TRANZITORIE, PROVOACĂ O GRAVĂ
NELINIŞTE ŞI ANXIETATE PENTRU
PACIENŢI, MARTORI, FAMILIE.
MEDICII PRACTICIENI ÎNTÂMPINĂ
DIFICULTĂŢI CONSIDERABILE ÎN
DIAGNOSTICAREA, STABILIREA
CAUZELOR SINCOPEI, APRECIEREA
PROGNOSTICULUI ŞI CONDUITEI
TERAPEUTICE. ACEASTA
SE ÎNTÂMPLĂ DIN CAUZA
MULTITUDINII ŞI HETEROGENITĂŢII
MECANISMELOR PATOGENICE DE
PRODUCERE A SINCOPELOR.
Nicio altă stare patologică
nu seamănă cu moartea
clinică atât de bine ca sincopa, cu excepţia faptului,
că din ultima situaţie
clinică pacientul îşi revine rapid, în decurs
de câteva secunde. Iată de ce pentru
medicul practician cunoaşterea strategiei
evaluării diagnostice a sincopei este de o
importanţă majoră.
Excluderea unei sincope de geneză
cardiacă este foarte importantă în timpul
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evaluării iniţiale din motivul ratei înalte
a mortalităţii şi riscului sporit de moarte
subită la aceşti pacienţi. În același timp,
lipsa unei diferenţe esenţiale a ratei de
mortalitate printre bolnavii cu sincope
cardiogene şi persoanele cu aceeaşi patologie cardiacă, dar fără stări sincopale,
demonstrează că doar gradul de afectare
organică cardiacă este cel mai important
predictor al mortalităţii.
Deşi prezenţa istoricului cardiac nu
înseamnă neapărat originea cardiacă a
sincopei, un studiu recent arată că patologia organică cardiacă este un predictor
independent al cauzei sincopale cardiace
cu o sensibilitate de 95% şi specificitate
de 45%, iar absenţa maladiei cardiace exclude sincopa cardiogenă în 97% din cazuri. Suspiciunea unei sincope de geneză
cardiacă presupune evaluarea diagnostică
ulterioară în condiţii de staţionar.
O analiză minuţioasă a simptomatologiei, datelor clinice integrate în istoricul
acestei entităţi, obţinute de la pacient,
rude sau alţi martori al episodului sincopal, poate sugera diagnosticul sau indica
direcţia evaluării ulterioare. Nu întotdeauna o multitudine de teste specifice
şi costisitoare sunt indicate. Ultimele
frecvent nu furnizează informaţie concludentă pentru stabilirea diagnosticului.
Câteva episoade sincopale, apărute recent, de durată scurtă, cu revenire rapidă,

„trigger” al episodului sincopal. Declanşarea pierderii tranzitorii a conştienţei după
emoţie creează suspiciuni de sincopă
neurocardiogenă sau psihiatrică. Durerea
toracică poate indica prezenţa unei cardiopatii ischemice, disecţii de aortă.
O stare sincopală fără semne premonitorii, cu revenire rapidă, ar cere excluderea unei aritmii cardiace. Ultima este
frecvent însoţită de palpitaţii, care însă
nu sunt un semn specific, necesitând o
evaluare ulterioară. Atenţie sporită se va
acorda pacienţilor cu disfuncţie ventriculară stângă şi patologie coronariană.
Este important de a lua în considerare
unele caracteristici specifice ale istoricului. Exerciţiile cu membrele superioare
ce preced sincopa sugerează o sincopă
cerebrovasculară, dispneea poate indica
o cauză cardiacă sau pulmonară, dependenţa sincopei de alimentaţie nu exclude
un mecanism vagal sau prezenţa unei
disautonomii, iar un început lent şi o
revenire treptată pot fi atribuite unei cauze toxice sau metabolice (hipoglicemie,
hiperventilaţie, intoxicaţie alcoolică sau
medicamentoasă).
Se va lua în considerare asociaţia
sincopei cu diferite activităţi zilnice în
sincopa situaţională (tusea, micţiunea,
defecaţia, deglutiţia).
Un episod sincopal după competiţii
sportive sau imediat după exerciţii fizice

TESTUL TILT ORTOSTATIC RĂMÂNE
„STANDARDUL DE AUR” ÎN DIAGNOSTICAREA
SINCOPELOR NEUROCARDIOGEN.
la un vârstnic ne sugerează excluderea
unei cauze sincopale cardiace, pe când un
istoric mai vechi de episoade frecvente,
fără traumatism ne-ar indica o posibilă cauză mediată neurogen. Adeseori
pacienţii nu sunt capabili să prezinte
informaţie concludentă despre episodul
sincopal, relatările martorilor fiind în aşa
situaţii de o importanţă majoră. Totuşi,
medicul va considera întotdeauna că
aspectul istoricului relatat este incomplet
sau incorect interpretat. De exemplu, o
gravă cauză cardiacă poate fi subestimată
atunci când martorul vede pacientul peste
câteva secunde după revenire din starea
sincopală, manifestând o „stare aparentă
de sănătate”.
Ajută mult în evaluarea diagnostică
şi evidenţierea factorilor „declanşatori”,

poate fi explicat prin răspuns neurocardiogen (o hipercontractilitate cardiacă pe
fundal de efort, cu stimularea de baroreceptori) şi invers, apariţia episodului
în timpul efortului fizic ne sugerează o
geneză cardiacă.
Sincopa trebuie privită la fiecare
pacient ca o consecinţă multifactorială.
Trebuie să păstrăm vigilenţa pentru a nu
ignora alte cauze potenţial severe, inclusiv la pacienţii tineri. Această problemă
a fost ilustrată în cazul baschetbalistului
Reggie Lewis, care suferea de stări sincopale, avea testul TILT pozitiv şi a decedat
subit de fibrilaţie ventriculară, jucând
baschet. Chiar şi la pacienţii tineri vom
lua în considerare cauze potenţial maligne: cardiomiopatia hipertrofică, patologia
congenitală a valvei aortice, tahicardia

ventriculară idiopatică, displazia de ventricul drept, sindromul de QT prelungit,
congenital sau indus medicamentos.
Rolul diferitor metode de
diagnostic la pacienții cu stări
sincopale
Indicarea testelor diagnostice se bazează
pe „informaţiile” obţinute în urma evaluării istoricului şi examenului fizic, cât şi
pe datele despre sensibilitatea şi specificitatea fiecărui test în depistarea cauzei
sincopale. Este important de cunoscut
faptul, că un test diagnostic pozitiv nu
neapărat stabileşte cu certitudine cauza
sincopei. Ultima va fi privită prin prisma
situaţiei clinice.
Chiar şi la aplicarea metodelor sofisticate de diagnostic, 17,5%-26% din cazuri,
conform unor studii recente, rămân
nediagnosticate, urmând să fie reevaluate.
Din fericire, marea majoritate a sincopelor
de geneză neidentificată sunt cele neurocardiogene, având o recurenţă joasă şi un
pronostic de durată benign.
Testul TILT ortostatic rămâne „standardul de aur” în diagnosticarea sincopelor
neurocardiogene, având o sensibilitate
între 67-83% şi o specificitate medie de
90%. Deci, testul poate fi negativ la o clinică evidentă de sincopă neurocardiogenă
şi poate avea rezultat pozitiv, atunci când
starea sincopală rezultă clar din alte cauze.
Reproductibilitatea testului variază
în mediu între 67-85%. Pacienţii fără
patologie organică cardiacă, cu test TILT
ortostatic pozitiv, nu vor necesita diagnostic ulterior, considerându-se geneza neurocardiogenă a sincopei şi invers, pacienţii
cu patologie organică cardiacă vor necesita
excluderea prioritară a unei cauze aritmice
sau a altei cauze înainte de a considera
diagnostic testul TILT pozitiv. Prin testul
TILT vor fi examinaţi pacienţii cu sincope
unice, de geneză neidentificată, cu risc
înalt (traumatism, implicaţie profesională),
cu episoade recurente în absenţa patologiei
cardiace organice, în prezenţa patologiei
organice cardiace, când cauza cardiacă a
sincopei a fost exclusă.
O problemă frecventă cu care se
confruntă medicul practician este luarea
deciziei de spitalizare a pacientului cu
stare sincopală. În majoritatea cazurilor,
internarea în staţionar nu aduce beneficiul aşteptat de pacient, diagnosticul
rămânând nestabilit, asociindu-se cu
complicaţii iatrogene pentru pacient. 
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INTERVIU CU DR. RADU CELNACOV,
MEDIC REABILITOLOG-OSTEOPAT

OSTEOPATIA –

soluția reală pentru
recăpătarea mobilității
și reducerea durerii
de Inga Pasecinic

Ce este osteopatia?
Osteopatia este o medicină holistică a secolului XXI care analizează corpul uman ca un tot
întreg. Este o ştiinţă, o artă şi o tehnică deosebită
de celelalte forme de terapii manuale. Osteopatul
analizează pierderile de mobilitate în sistemul
musculo-scheletal, visceral și cranio-sacral. Folosind tehnici manuale speciale, înlătură fixaţiile
patologice şi blocajele structurale, restabilind
mobilitatea în ţesuturi până la momentul apariţi-
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ei modificărilor în ele. Se creează condiţii optime
pentru ţesuturi, pentru ca acestea să ocupe
poziţia fiziologică eficientă din punct de vedere
funcţional.
Osteopatia este soluția simplă, nedureroasă și
accesibilă tuturor. În multe cazuri, aceasta pune
corpul uman pe linia de funcționare normală,
având efecte benefice de lungă durată, fiind o
alternativă a tratamentelor medicamentoase
anevoioase, proceduri riscante sau invazive.

Ce ne puteți relata despre beneficiile
osteopatiei?
Mobilitatea sistemului musculoscheletal şi a altor ţesuturi din corp
este considerată starea de echilibru
de homeostazie şi, prin urmare, cheia
sănătăţii omului. Înlăturând pierderile
de mobilitate ale țesuturilor, asigurăm o
funcționare fiziologică a articulațiilor, a
organelor interne, a țesuturilor și fasciilor.
În urma ședinței de osteopatie,
pacientul ar trebui să resimtă o stare
de bine deplină, eliberarea tensiunilor
musculo-scheletale cu diminuarea
durerilor. Medicul osteopat își folosește
mâinile ca instrument de lucru pentru
a evalua și testa segmentele afectate.
Tratamentul este lipsit de durere,
osteopatul înlătură blocajele folosind
tehnici sigure în limitele mobilității
fiziologice a articulațiilor sau țesuturilor
activizând procesul de autovindecare,
care pentru organism demarează prin
ameliorarea circulației, inervației
și propriorecepției. Osteopatia este
benefică pentru durerile aparatului
musculo-scheletal cum ar fi
durerile de spate, lumbago, hernii și
protruziidiscale, cefalei, distonii neurovegetative, dischinezii ale căilor biliare,
periartrităscapulo-humerală, stres sau
așa numitul„burn-out” și dureri de spate
post-partum.
Care sunt cele mai frecvente
probleme cu care se confruntă
pacienții și cauzele acestora?
Durerile de spate sunt o problemă
actuală şi foarte răspândită. Trei din
patru adulţi suferă de dureri de spate cel
puţin o dată în viaţă. Aceste dureri apar la
ridicarea greutăţilor, mişcări repetate de
flexiune şi de rotaţie, posturi greşite, şezut
prelungit şi incorect pe scaun sau la birou.
Mai puţin frecvente, dar mai grave sunt
durerile provocate de infecţii, tumori,
fracturi. Întinderile musculare sunt mai
des întâlnite la persoanele care practică
activ sportul, au dereglări de postură,
acestea fiind asociate, cel mai frecvent, cu
deranjamente vertebrale minore sau cu
disfuncții ale articulațiilor sacro-iliace.
Obezitatea supune coloana la
sarcini şi presiuni suplimentare,
agravează alte maladii de coloană cum
ar fi osteoporoza, osteoartroza, artrita
reumatoidă, spondilodiscartroza,
spondilolisteza şi stenoza de canal
medular.

Cu vârsta, în coloană au loc
schimbări în sistema fascială de
susţinere şi în discurile intervertebrale,
care îşi pierd din structură şi funcţie
(spondilodiscartroză), şi care duc la
apariţia protruziilor şi herniilor discale.
Conform ultimelor studii, 60,43% din
herniile discale au evoluţie latentă și
sunt asimptomatice. De asemenea,
fumatul favorizează apariţia durerilor
de spate prin afectarea microcirculaţiei
la nivelul capilarelor mici din jurul
articulaţilor intervertebrale.

de a preveni fără medicamente sau
durere, adoptând un stil de viață activ și
sănătos, consultând un medic osteopat
pentru a ne îndruma către cea mai
bună alegere pentru corpul nostru.
Adulții petrec în zilele noastre foarte
mult timp la birou sau în poziții mai
puțin naturale și favorabile corpului
uman, care duc în mod cert la contracții,
spasme musculare cu apariția ulterior
a blocajelor articulare, ale durerilor de
spate și, într-un final, cu dereglarea
circulației locale în diferite segmente

„ÎN ZILELE NOASTRE, CEA MAI PERICULOASĂ
POZIȚIE ESTE STATUL PE SCAUN, ÎN FAȚA
CALCULATORULUI, ORE ÎN ȘIR.“
Dar care sunt cele mai periculoase
poziții care dăunează sistemului
nostru osos?
În zilele noastre, cea mai periculoasă
poziție este statul pe scaun, în fața
calculatorului, ore în șir. Cea mai
periculoasă mișcare pe care o poți face
este sedentarismul sau lipsa mișcării. Să
stai în aceeași poziție, mult timp, este
sursa principală a multor probleme.
Așadar, faceți mișcare! Trebuie să faceți
ce vă place. Sunt mai ușor de tratat
oamenii accidentați în timp ce fac sport
decât cei cu probleme ale articulațiilor
care au un mod sedentar de viață.
Cum evităm riscul de apariție a
problemelor?
Există multe modalități pentru
menținerea articulațiilor sănătoase, însă
acestea au de suferit, în principal, din cauza lipsei de mișcare. Circulația sangvină
defectuoasă este o altă problemă. Dacă
într-o zonă a corpului există deficiențe de
circulație sangvină, atunci în acea zonă
va exista o afecțiune. De aceea, exercițiile
fizice sunt foarte importante pentru organism, iar viața de zi cu zi este un context
bun pentru lipsa mișcării. Lipsa circulației
sângelui la nivelul articulațiilor va duce, o
dată cu înaintarea în vârstă, la artroză sau
alte afecțiuni. Deci, pentru articulații sănătoase trebuie să ne mișcăm. Cum spun
englezii „what we don’t use, we lose”.
Cum să ne menținem un sistem osos
sănătos, atât din punct de vedere al
stilului de viață, cât și al alimentației?
Prevenirea este oricând mai bună
decât tratarea. Avem această posibilitate

ale coloanei vertebrale.Impunerea unei
posturii greșite va agrava circulația în
segmentele afectate, generând tensiuni
patologice și modificări în timp, ce duc la
dereglarea somnului și bunei funcționări
a organelor.
Modul activ de viață, mersul pe
jos cel puțin 30 min pe zi, alimentația
echilibrată, menținerea unei mase
corporale în limitele normei, renunțarea
la fumat, consumul moderat de
alcool, sunt un ansamblu de factori
ce contribuie la prevenirea apariției
maladiilor aparatului locomotor și
evitarea intervențiilor la nivel de coloană
vertebrală sau articulații.
Sistemul osos este în continuă
schimbare, oasele se distrug și se refac.
La persoanele tinere, oasele se refac
mai repede, densitatea osoasă este în
creștere. Pentru un sistem osos sănătos
ar trebui să se consume alimente bogate
în vitamina D și calciu. Aceste două
suplimente au un efect extraordinar
asupra oaselor. Pe lângă alimentație,
activitatea fizică ocupă un loc important
în menținerea sănătății osoase. Sportul
trebuie să-și aibă locul lui în viața de zi
cu zi. Printre cele mai benefice activități
sunt mersul în pas alert, joggingul,
tenisul și urcatul scărilor. Toate
aceste tipuri de mișcare contribuie la
fortificarea sistemului osos și împiedică
deteriorarea acestuia. Cel mai important
lucru însă în alegerea acestor exerciții
este ca ele să fie făcute din plăcere,
astfel încât acestea să fie un hobby, nu o
activitate obligatorie și chinuitoare. 
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INTERVIU CU DR GHENADIE CONȚU, MEDIC SPECIALIST ÎN CHIRURGIE PLASTICĂ RECONSTRUCTIVA ȘI ESTETICĂ

REMODELĂRILE CORPORALE
POST-BARIATRICE DAU
REZULTATE SURPRINZĂTOARE
PIERDEREA MASIVĂ A MASEI CORPORALE ÎNSEAMNĂ
ÎN MOD AUTOMAT APARIȚIA UNUI SURPLUS DE
PIELE INESTETIC. L-AM ÎNTREBAT PE DOMNUL
DOCTOR GHENADIE CONȚU, MEDIC SPECIALIST ÎN
CHIRURGIE PLASTICĂ RECONSTRUCTIVĂ ȘI ESTETICĂ
(ȘEF AL DEPARTAMENTULUI CHIRURGIE PLASTICĂ
ȘI RECONSTRUCTIVĂ, CLINICA SANCOS), CE POATE
FACE UN PACIENT CARE A SLĂBIT CONSIDERABIL
FIE ÎN MOD NATURAL, FIE PRIN MICȘORAREA
CHIRURGICALĂ A STOMACULUI ŞI CARE SUNT
METODELE PRIN CARE ÎŞI POATE RECONTURA
CORPUL. de INGA PASECINIC
Numărul de operații bariatrice/metabolice, în întreaga lume, sunt în continuă creștere, deoarece
doar 5% dintre pacienții cu obezitate morbidă
reușesc să slăbească prin metode conservative
(dietoterapie, tratament medicamentos, efortul
fizic, tratament comportamental etc.).
Bypassul gastric și „Gastric Sleeve” (rezecția tubulară a stomacului) s-au dovedit a fi cele mai eficiente operații. Pierderea
masivă a masei corporale este observată în 95% din cazuri după
bypassul gastric. Este important că aceste operații prevăd riscuri
mai reduse în comparație cu alte intervenții. Scăderea semnificativă în greutate (între 30 şi 100 de kilograme) impune după
sine și asocierea mai multor operații plastice pentru eliminarea
plicilor dermale în exces de la nivelul abdomenului, sânilor,
coapselor, feselor şi braţelor, spune doctorul Conțu.
Operațiile postbariatrice sunt posibile doar peste 12 luni de
la operația bariatrică propriu-zisă, când nutriția e adecvată, iar
masa corporală devine stabilă. Examinarea minuțioasă trebuie
să demonstreze o stare medicală și psihologică satisfăcătoare a
pacientului.
Un studiu prezentat la Asociația Chirurgilor Plasticieni din
America demonstrează că cei care apelează la operații postbariatrice au mult mai multe șanse să își mențină o masă corporală
scăzută comparativ cu cei care nu au făcut-o.
Remodelarea corporală post-bariatrică presupune combinarea corecțiilor mai multor regiuni ale corpului într-o singură
intervenție (sub o singură anestezie) sau în 2-3 operații separate.
Marcarea preoperatorie are o importanță deosebită pentru aces-
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te intervenții. În timpul marcării se modelează poziția viitoarelor
cicatrice și se apreciază cât mai exact surplusul de piele, care
trebuie înlăturat. În general, vorbim de intervenții lungi ca și
timp de desfășurare, de 3-5 ore, pentru o muncă în echipă. Cu
cât se prelungește acest timp, cu atât crește riscul operator sau
perioada de recuperare.
Operaţiile plastice, utilizate în perioada postbariatrică, pot fi
de câteva feluri și doar un medic experimentat vă poate recomanda formula cea mai potrivită. Vorbim aici despre abdomenoplastia clasică, extinsă, în „T-invers”, circumferenţială și
cea de tip „corset”. Mamoplastia (modelarea formei glandelor
mamare) este mult mai complexă în cazurile de pierdere masivă
a masei corporale, deoarece poate necesita și înlăturarea plicilor
din regiunea toracică, repoziționarea plicii submamare căzute,
combinarea augmentației mamare cu remodelarea formei prin
mastopexie. Brahioplastia, plastia regiunilor lombară şi fesieră,
liftingul coapselor, liftingul facial sau cervical, reprezintă alte
categorii de intervenții. De regulă, cicatricele pot fi ascunse cu
uşurinţă în lenjeria intimă, haine sau chiar sub un tatuaj.
„Acum două săptămâni am efectuat în premieră abdomenoplastia de tip „corset”. Surplusul de piele al pacientei era
atât de mare, încât a fost necesar un desen improvizat pentru a
înlătura efectiv plicile de pe toată suprafața peretelui abdominal
și a regiunii toracice, evident păstrând vascularizarea și evitând
fenomenele de necroză a plăgilor. Deși lungimea totală a cicatricelor este mare (poate depăși 150 cm), care, de altfel, se plasează
în locuri mai puțin vizibile – a fost cea mai bună alegere în cazul
respectiv”, afirmă doctorul Conțu.
Timp de 3-5 zile după operația plastică pacientul trebuie
să păstreze un repaus relativ, iar recuperarea postoperatorie
include un regim de viaţă şi o conduită obișnuită oricărei
intervenţii chirurgicale. Peste circa 3-4 săptămâni pacientul îşi
poate relua activităţile obişnuite sub protecţia îmbrăcămintei
speciale de compresie, ce trebuie purtate permanent, timp de
aproximativ o lună.
Marile beneficii ale operațiilor postbariatrice sunt satisfacția
privind rezultatul obținut, reintegrarea socială, restabilirea
sexualității și a modului activ de viață. Cu siguranță, aceste
operații constituie un eveniment deosebit în viața acestor
pacienți și pot provoca o mare schimbare pozitivă. În final,
scopul tuturor acestor eforturi este redarea încrederii în sine,
astfel încât pacientul să ajungă să se simtă bine din nou şi să aibă
o bucurie de a trăi frumos şi sănătos! 
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INTERVIU CU PROF. DR. MIHAI CIOCANU, DIRECTOR AL INSTITUTULUI DE MEDICINĂ URGENTĂ

Institutul de Medicină Urgentă –
o altfel de perspectivă asupra sănătății
ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN
REPUBLICA MOLDOVA EXISTĂ ȘI SE
FAC LUCRURI BUNE! O AFIRMAȚIE
CARE POATE SURPRINDE, DAR ESTE
CÂT SE POATE DE REALĂ, AVÂND LA
BAZĂ EFECTELE POZITIVE ALE UNOR
POLITICI DE SĂNĂTATE REVIGORANTE
DIN ULTIMII ANI. de Inga Pasecinic
În pofida atitudinilor negative și a eternei acuzații că
în sănătate nu se schimbă
și nu se face nimic, există
instituții medicale, în care
s-au făcut investiții ample, unde condițiile
s-au îmbunătățit vizibil și unde pacienții
pot veni cu încredere. Și totuși se poate
și se face, atunci când e omul potrivit la
locul potrivit. Exemplul perfect de bun
management îl întâlnim la Institutul de
Medicină Urgentă, unul dintre cele mai
moderne spitale din ţară, în persoana directorului Mihai Ciocanu, ex-viceministru
al sănătății, profesor universitar al Catedrei
de Sănătate Publică şi Management, USMF
„N. Testemiţanu”. Doctor habilitat în medicină, absolvent al unor reputate cursuri
internaționale, Mihai Ciocanu este cel care
a construit și condus, timp de patru ani, un
spital privat, acreditat la standarde europene, iar din 2015 se află la cârma Institutului
de Medicină Urgentă, spital unic ca structură şi concepţie în Republica Moldova.
Ce ați reușit să realizați în această
perioadă de 3 ani, în care ați condus
Institutul de Medicină Urgentă?
Vă pot răspunde la întrebare din două
perspective. Într-o primă postură, cea de
manager, mă bucură dotările cu echipamente medicale de înaltă performanţă din
ultimii ani. Pot spune că din perspectiva
imagisticii medicale, cel puţin, suntem în
top, în Republica Moldova, cu echipamente de computer tomografie şi rezonanţă
magnetică.
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Dintr-o postură umană, mă bucură
faptul că împreună cu tot personalul am
reuşit să oferim pacienţilor condiţii mai
bune de diagnostic, tratament şi spitalizare
şi, dincolo de toate, am reuşit să le dăm
speranţă şi şansa la o viaţă sănătoasă.
Dincolo de dotarea cu echipamente de
ultimă generaţie sau investiţia în resurse
umane, am încercat să transformăm serviciile oferite de spital în servicii competitive
şi adaptate pieţei medicale.
Cum aţi reuşit să menţineţi starea de
normalitate în activitatea Institutului
de Medicină Urgentă, având în vedere
turbulenţele economice, suportate de
economia moldovenească şi de sistemul
sanitar, în general?
Am încercat, și sper că am reuşit, menţinerea unei activităţi medicale normale
printr-o redistribuire mult mai justă a
resurselor financiare, prin reducerea
cheltuielilor inutile, cu un suport continuu
din partea Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale şi o negociere cât mai
bună la nivelul Companiei Naționale de
Asigurări în Medicină. Este vorba despre
managementul financiar – o altă viziune
şi o redistribuire eficientă a fondurilor spitalului. Prioritatea, în momentul
în care am fost numit în funcţie, a fost
menţinerea spitalului ca şi funcţionalitate
optimă și reducerea datoriilor. Când am
preluat conducerea, spitalul, ca de altfel
şi celelalte unități medicale, se afla într-o
situație financiară extrem de dificilă. Am
analizat situaţia şi am tăiat acolo, unde au
fost cheltuieli inutile, apoi am redistribuit
fondurile.
Dacă ar fi să numiți cea mai mare
problemă cu care se confruntă spitalul,
care ar fi aceea?
Spitalul are o adresabilitate mare, acoperind toată populația țării cu servicii de
urgență performante. Nu vorbim neapărat
de patologia care poate fi rezolvată în
centre mai mici, centre care mai degrevea-

ză puţin din ceea ce înseamnă patologie
degenerativă, bolnavi cronici. Urgenţele
traumatice şi patologia gravă ajung la noi
şi se rezolvă în condiţii, zicem noi, de o
calitate foarte bună. Dincolo de toate dificultăţile generate de structura complexă a
spitalului, cea mai mare problemă ține de
resursele financiare limitate. Pe de o parte,
urgențele medicale nu pot fi planificate
minuțios, e un domeniu mai puțin previzibil... nimeni nu poate prognoza, să zicem,
câte fracturi de col femural, incendii,
accidente sau calamități vor fi. Pe de altă
parte, suntem contractați pentru un număr
anumit de cazuri, pe care nu le putem
depăși. Pacientului cu urgențe medicale,
indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, trebuie să i se ofere toate îngrijirile
necesare. În primul rând, legislaţia actuală
nu este adaptată realităţii şi, mai mult,
există contradicţii la nivel legislativ. În al
doilea rând, instituția ar trebui să aibă alte
condiții contractuale decât celelalte, mai
flexibile și posibil de ajustat la situațiile
curente.
Există soluţii speciale, pe care le aplicaţi, pentru a contracara intenţia medicilor şi a cadrelor medicale din spital de
a pleca să profeseze în străinătate pentru
venituri mai mari?
Aici există o problemă. Nu aş putea
să spun că am găsit o soluţie eficientă să
contracarăm lucrul acesta. De altfel, au fost
multe plecări şi nu neapărat la categoria
medici, ci mult mai mult, la personalul
mediu, unde a fost într-adevăr o problemă,
existând solicitări de concediu fără plată,
pentru a pleca în străinătate. Nu am putut
să îi oprim.
Am aplicat unele soluţii, care s-au
dovedit a fi eficiente. Nu este vorba strict
de motivare financiară, ci şi de motivare
profesională, în general. De exemplu,
asigurarea unor facilităţi, participări la
congrese, formare profesională, traininguri
pentru colaboratorii spitalului.

Care sunt principalele dvs. proiecte
pentru următorii ani?
Mi-am propus patru direcţii mari de
dezvoltare: îmbunătăţirea serviciilor medicale, modernizarea serviciilor hoteliere
şi de spitalizare, creşterea calităţii actului
medical, a vizibilităţii spitalului şi a siguranţei pacientului, şi, nu în ultimul rând,
dezvoltarea sustenabilă a serviciilor de
suport tehnic, administrativ şi auxiliar.
Câteva exemple concrete…?
IMSP Institutul de Medicină Urgentă va
beneficia de construirea și reorganizarea
Unității de Primiri Urgențe (UPU), conform
standardelor europene, datorită implicării
instituției în proiectul transfrontalier „The
CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of
Resuscitation and Extraction– SMURD 2”.
Proiectul a fost aprobat de către Comisia
Europeană la 14 noiembrie 2018, iar scopul
acestuia este de a diminua discrepanțele
regionale și de a spori dezvoltarea socioeconomică a regiunilor vizate de program.

Unitatea de Primiri Urgențe va avea o
capacitate mai mare în ceea ce privește
primirea și acordarea asistenței medicale
de urgență, după principiul de gravitate:
verde – urgent, albastru – non-urgent,
galben – risc de agravare și roșu – risc vital.
Aceasta va fi organizată pe zone, cea mai
importantă fiind zona de resuscitare a
pacientului aflat în stare critică ca rezultat
al politraumatismelor, accidentelor vascular-cerebrale, infarctului miocardic acut
și altor patologii cu risc vital avansat, cu
posibilități de intubare, ventilare, oxigenare, vacuum aspirație, imagistică, tomografie computerizată și analize de laborator.
În zona de resuscitare va exista posibilitatea efectuării intervențiilor chirurgicale
de urgență, salvatoare de viață. Astfel,
Unitatea de Primiri Urgențe va favoriza scurtarea timpului pentru stabilirea
diagnosticului clinic definitiv datorită
echipamentului performant și a concentrării resurselor medicale și paramedicale în
preajma pacientului.

Al doilea proiect important ține de
reconstrucția capitală a Blocului de
operații, care presupune crearea a 18 săli
de operații modulare, cu săli de trezire a
pacienților și condiții corespunzătoare
de sterilizare a aerului și dezinfectarea
ușoară a încăperilor. Această soluție unică
necesită exactitate și precizie deosebită,
dar garantează o estetică înaltă a manoperei și avantaje incontestabile. Proiectul, în
sumă totală de 40 de milioane de lei, va fi
finanțat din Bugetul de Stat și va dura 36
de luni.
Există un specific al managementului
sanitar pentru Institutul de Medicină
Urgentă? Dacă da, prin ce se individualizează acesta?
Există într-adevăr un management
specific: în primul rând, spitalul acesta este
unic, ca structură şi concepţie, în Republica Moldova. Noi suntem profilaţi pe tot
ceea ce înseamnă patologie de urgenţă.
Spitalul cuprinde secţii de traumatologie
și ortopedie, neurochirurgie, neurologie,
ATI, chirurgie toracală, oromaxilofacială,
ginecologie, hemodializă, oftalmologie,
care concură la rezolvarea a tot ce înseamnă urgențe medicale.
Managementul în urgență nu se poate
face, fără aparatură de înaltă performanţă,
cel puţin la cerinţele momentului actual.
Adică, s-a depăşit etapa în care operăm cu
orice risc, numai pentru a scoate leziunea.
Acuma e mult mai importantă calitatea
vieţii postoperatorie. Rezultatele postoperatorii sunt importante şi mă refer la
rezultatele funcţionale, iar asta presupune
investiţii mari, presupune tehnologie de
înaltă performanţă şi când spun asta, spun
RMN – spitalul îl are, spun tomograf performant, microscop operator, neuronavigaţie, terapie intensivă bine dotată, pentru că
sunt pacienţi în stare gravă, care necesită
monitorizare îndelungată.
Medicina urgentă este o specialitate
dificilă, care consumă resurse umane şi
mulţi bani. Managerul are sarcina de a
asigura, 24 de ore din 24, continuitatea
actului medical de calitate, prin atragerea şi
distribuirea eficientă a resurselor financiare, tehnologice şi, nu în ultimul rând, a
celor umane.
Un spital eficient şi eficace este un
spital care face ceea ce trebuie cu resursele
disponibile, care, în orice sistem, chiar și
în cel mai bogat, sunt limitate. Consider
că, în momentul de faţă, spitalul pe care îl
reprezint este eficient. 
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INTERVIU CU PROF. ANATOL CIUBOTARU, DIRECTOR AL SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN „TIMOFEI MOŞNEAGA”

De la cardiochirurgie avansată
la management performant
DUPĂ O CARIERĂ STRĂLUCITOARE ÎN MEDICINĂ ȘI O EXPERIENȚĂ
SOLICITANTĂ, CU SUTE DE OPERAȚII UNICE ŞI MII DE VIEȚI SALVATE,
CARDIOCHIRURGUL PROF. ANATOL CIUBOTARU A AJUNS ÎN FUNCȚIA PE CARE
O OCUPĂ ÎN PREZENT, CEA DE DIRECTOR AL SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN
„TIMOFEI MOŞNEAGA”. ÎN LUMEA CHIRURGIEI CARDIACE NAŢIONALE ANATOL
CIUBOTARU ESTE O LEGENDĂ VIE. TIMP DE 45 DE ANI DE ACTIVITATE, A PUS ÎN
PICIOARE NU DOAR ADULȚI, CI ȘI MII DE COPII. de Inga Pasecinic
Din 2011 până în 2015
Anatol Ciubotaru a trăit și
a lucrat în oraşul german
Hanovra. Acolo, în clinica
universitară, a continuat
să opereze pacienții și, în același timp, a
participat, în cadrul unui program finanțat
de UE, la implementarea homogrefelor valvulare pulmonare decelularizate în 8 țări
europene, inclusiv în Republica Moldova.
Deși putea să rămână un chirurg de succes
în Germania, Prof. A. Ciubotaru a decis să
se întoarcă acasă.
În 2015 a preluat funcția de director
al Spitalului Clinic Republican „Timofei
Moşneaga”. De când gestionează activitatea instituției, Anatol Ciubotaru a reușit să
modernizeze spitalul și să îl doteze conform calității și nivelului european, ceea ce
înseamnă că a acordat medicilor, care își
desfășoară aici activitatea, posibilitatea de
a oferi un act medical corect și de calitate.
Dar, probabil, cea mai mare realizare,
adică recunoașterea meritelor sale, reiese
din susținerea de care se bucură în rândul
personalului medical și a colegilor, care îl
încurajează să continue activitatea pe care
a început-o.
Sunteți directorul unui spital de
importanță națională. Este o misiune
extrem de importantă, dar total diferită
de cea a medicului cardiochirurg
Anatol Ciubotaru. Ce v-a determinat
să acceptați această provocare?
A fost o decizie asumată, un proiect
al vieții, dacă vreți… Să încerc să fac cel
mai tare acel spital, unde m-am format
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profesional și ca lider. Este o provocare
pentru că nu e foarte ușor să reușești să
acoperi toate problemele unui spital cu
un asemenea nivel de complexitate. Am
venit cu o experiență acumulată pe plan
internațional și cu dorința de a schimba
lucrurile spre bine. Misiunea mea este
să asigur servicii medicale de calitate și
la timp tuturor pacienților care apelează
la Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moşneaga” și să mă asigur că medicii
dispun de echipamentele necesare și
medicamentele cu care să trateze bolnavii.
E drept că profesia de medic diferă de cea
de manager de spital, însă experiența acumulată ca medic mă ajută să înțeleg mai
bine problemele cu care ne confruntam
în spital și să iau cele mai bune decizii în
cunoștință de cauză.

Ca director, deciziile pe care le iau
sau proiectele pe care le implementez, se
răsfrâng în mod egal și asupra pacienților,
și asupra medicilor. Trebuie să le fie
bine tuturor. Vorbim, așadar, de o dublă
satisfacție. Când medicul e satisfăcut că
lucrează într-un spital modern, curat, cu
aparatură de ultimă generație, si mai ales
asigurat cu toate medicamentele necesare, când bolnavul nu mai este impus
să procure singur medicamentele – sunt
foarte mulțumit, ca director. Când ies pe
hol și văd că pacientul îi strânge mâna
medicului și îi mulțumește, oricât de
obosit aș fi, aceasta îmi redă forțe să o iau
iar de la capăt.
Mi-aș dori să îi pot motiva financiar
pe toți cei cu care lucrez. O fac în măsura
posibilităților financiare și performanțelor
atinse. Compensez, însă, oferindu-le posibilitatea să lucreze cu aparatură de ultimă
generație într-un spital care se modernizează vizibil pe zi ce trece. Și sunt convins
că și acest lucru le oferă satisfacție colegilor
mei. Vă spun din proprie experiență. Îți
crește inima atunci când, și datorită tehnologiei cu care lucrezi, pui un diagnostic corect, rapid, reușind astfel să îmbunătățești

„MI-AȘ DORI SĂ ÎI POT MOTIVA FINANCIAR
PE TOȚI CEI CU CARE LUCREZ. O FAC
ÎN MĂSURA POSIBILITĂȚILOR FINANCIARE
ȘI PERFORMANȚELOR ATINSE.“
Unde este mai complicat: în sala
de operație de la Cardiochirurgie sau
în biroul de director?
În cardiochirurgie sunt necesare
decizii rapide, care pot face diferența între
viață și moarte. Ca medic, ești responsabil
de sănătatea și viața bolnavului pe care-l
tratezi. E datoria ta ca omul să meargă
acasă sănătos. Zi de zi, faci tot ce ține de
tine pentru sănătatea pacienților tăi.

vizibil starea de sănătate a unui om sau
chiar să îi salvezi viața.
Ce ne puteţi spune despre instituția
pe care o conduceți?
Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moşneaga” este, fără pic de exagerare, una
dintre cele mai importante instituţii medicale din Republica Moldova. Orice cetăţean
al ţării noastre a auzit despre acest spital,
pentru că fiecare dintre noi a avut o rudă

sau un cunoscut care s-a tratat la acest
spital. În 2017, instituţia a împlinit 200 de
ani de la înfiinţare. În prezent, capacitatea spitalului este de aproximativ 800 de
paturi. Aici funcţionează 20 de secții și 12
catedre ale USMF „Nicolae Testemițanu”.
Anual, aici se tratează până la 30 mii de
pacienți în condiții de staționar, 150 mii de
pacienți în condiții de ambulator și se efectuează aproximativ 20 mii de intervenții
chirurgicale.
Ce ați reușit să realizați pe parcursul
ultimului an?
Din alocațiile de 27 mln. lei din partea
Guvernului, pe parcursul anului 2018,
am reușit să obținem multe realizări. Au
fost schimbate 4 ascensoare, s-a construit o stație de oxigen cu utilaj modern, a
fost reparată capital farmacia instituției,
acoperișul blocului alimentar și cel al
galeriei. De asemenea, a fost renovat blocul
alimentar al spitalului, secțiile de diagnostic funcțional și chirurgie septică. Ne
putem mândri cu sala de conferințe recent
renovată.
Ce ne puteţi spune despre angajaţii
instituţiei ?
Colectivul Spitalului Clinic Republican
„Timofei Moşneaga” prezintă o echipă
valoroasă din punct de vedere profesional,
formată din specialişti de înaltă calificare.
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” este şi o bază clinică de pregătire
a studenţilor şi rezidenţilor de la USMF
„Nicolae Testemiţanu”.

Sunt mândru că lucrez cu o echipă de
medici devotați meseriei și pacienților.
Îmi doresc să măresc echipa de medici și
asistente. Mă bucură faptul că acum, cu
personalul pe care îl avem, reușim să acoperim majoritatea specialităților medicale
din țară cu perspective reale de a le lărgi.
Ați reușit să comunicați cu medicii,
astfel încât să schimbați cumva relația
medic – pacient?
Am interacționat cu mulți medici,
dar și cu restul personalului medical din
spital. Percepția mea este pozitivă în ceea
ce privește dorința manifestată de toate
cadrele medicale pentru îmbunătățirea
actului medical. Fiecare dintre noi, atunci
când ne confruntăm cu serviciile medicale,
din păcate, nu avem multe variante. Deși
avem multe unități spitalicești cu personal
de calitate superioară, la capitolul calității
serviciilor medicale prestate și satisfacția
pacientului mai avem rezerve. Toți medicii
spitalului cu care eu am discutat își doresc
să ajungem să fim mai bine percepuți de
către pacienți.
Care au fost principalele probleme
pe care le-ați descoperit în spital și
asupra cărora lucrați să le rezolvați?
Când am preluat funcția de director,
instituția se afla într-o situație financiară
extrem de dificilă, cifra datoriilor fiind peste 100 mln. lei. Prioritatea a fost menţinerea spitalului ca şi funcţionalitate optimă și
reducerea datoriilor. Am analizat situaţia,
am redistribuit fondurile şi am eficientizat

cheltuielile, reducându-le la maxim pe cele
inutile, astfel în decursul primului an am
reușit să achităm toate datoriile.
De altfel, problemele cu care se confruntă spitalul sunt probleme generale
ale sistemului sanitar. Mi-am propus să
particip la îmbunătățirea condițiilor pe
care spitalul le oferă pacienților. Este unul
din scopurile mele principale, pe care mi
le-am pus atunci când am acceptat această
funcție. Mi-aș dori o deschidere mai
mare, a noastră ca spital, către pacienți, o
promovare mai bună a serviciilor medicale
prestate, o creștere a gradului de satisfacție
a pacientului prin prisma comunicării cu
personalul spitalului.
În 2019 ne mai dorim să construim un
nou spațiu pentru secția consultativ-policlinică și să reparăm 4 săli de operații în
blocul vechi. Cel mai mult ce ne dorim să
realizăm este să deschidem un centru de
cardiochirurgie a nou-născutului. Nu putem oferi aceste servicii în cadrul instituției
la moment. În lipsa acestor posibilități,
pacienții nou-născuți sunt supuși
intervențiilor chirurgicale peste hotarele
țării contra unor costuri fabuloase pentru
majoritatea concetățenilor noștri.
De fapt, tot ce am reușit și urmează să
realizăm au fost şi sunt posibile doar prin
muncă asiduă, sacrificiu și graţie progresului ştiinţei şi practicii medicale, pe care
colectivul nostru, de o înaltă pregătire
profesională, s-a dovedit a fi capabil să-l
asimileze şi să-l aplice în practică. 
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perator major în vederea restabilirii funcţiilor lezate şi compensarea celor pierdute
din cauza lipsei paturilor specializate de
neurorecuperare. În decursul anilor 20142016, aproximativ 18% dintre bolnavii
cu necesități şi indicaţii medicale directe
au avut acces la servicii de reabilitare la
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. Pentru redresarea situaţiei curente
în domeniul neuroreabilitării se impune
necesitatea fortificării serviciului de
reabilitare specializată (nivel III), acestea
fiind în conformitate cu recomandările
experţilor internaţionali”, a mai spus
directorul instituției medicale.

PROF. GRIGORE ZAPUHLÎH,
DIRECTORUL INSTITUTUL
DE NEUROLOGIE ȘI
NEUROCHIRURGIE (INN)

INN MOLDOVA –
tradiție în servicii
neurologice și
neurochirurgicale
INVESTIGAȚII PERFORMANTE, APARATURĂ MEDICALĂ DE ULTIMĂ
GENERAȚIE, METODE PROGRESISTE DE TRATAMENT – TOATE ACESTEA FAC
DIN INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE (INN) O UNITATE
MEDICALĂ NAȚIONALĂ DE VÂRF ÎN ASIGURAREA SERVICIULUI NEUROLOGIC ŞI
NEUROCHIRURGICAL ÎNALT SPECIALIZAT, ACORDAREA ASISTENȚEI METODICE
ORGANIZAȚIONALE VERIGILOR PRIMARE ŞI SECUNDARE ALE SERVICIULUI
MEDICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA, PRECUM ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE, IMPLEMENTATE ÎN COLABORARE CU CENTRELE ȘTIINȚIFICE DIN
ŢARĂ ŞI DE PESTE HOTARE. de Irina Roșca
INN constituie baza ştiinţifică destinată muncii
de cercetare, elaborare şi
implementare în practică a
celor mai noi realizări din
domeniu. Este singura instituţie specializată în neurologie şi neurochirurgie din
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Republica Moldova, care îmbină activitatea de tratament şi munca de cercetare.
INN constituie baza clinică a Catedrei de
Neurologie, Catedrei de Neurochirurgie
și Catedrei de Reabilitare și Medicină
Fizică a Universității de Stat de Medicină
și Farmacie „N. Testemițanu”, unde este

Activitatea consultativ-diagnostică,
curativă și didactică a INN este asigurată de către colaboratorii institutului,
colaboratorii catedrelor universitare și
Secției Științe. În instituţie activează specialişti performanţi în domeniu, cu stagii
efectuate dincolo de hotarele Republicii şi
experienţă bogată, în tratamentul maladiilor sistemului nervos.
organizat procesul didactic al studenților
mediciniști, fiind abilitat cu dreptul de
a pregăti cadre ştiinţifice, prin doctorat/
postdoctorat, la specialitatea neurologie şi
neurochirurgie.
Diagnosticare și tratament
la standarde internaționale
În ultimii ani, la Institutul de Neurologie
şi Neurochirurgie au fost implementate şi
se utilizează pe larg un şir de metodologii
progresiste de diagnosticare şi tratament,
precum tomografia computerizată, cu posibilitatea investigațiilor vaselor cerebrale,
a coloanei vertebrale şi a altor părți ale
scheletului, cu reconstrucția volumetrică
tridimensională, dopplerografia ultrasonografică transcranială a vaselor magistrale cerebrale, electroneuromiografia,
electroencefalografia, osteodensitometria,
investigaţii neurooftalmologice ş. a.
În practica cotidiană se utilizează pe
larg metodele microneurochirurgicale de
tratament ale tumorilor şi metastazelor
cerebrale şi măduvei spinării, anevrismelor, malformațiilor vasculare şi anastomozelor carotido-cavernoase. Prin metoda
endoscopică se tratează cu succes un şir
de patologii complicate ale creierului şi
măduvei spinării, precum și una dintre
cele mai răspândite maladii – hernia de
disc intervertebrală.

6.000 de pacienți pe an, 1.900
de intervenții chirurgicale
Administrația și colaboratorii instituției
depun zilnic eforturi în consolidarea bazei
tehnico-materiale, implementarea metodelor noi de diagnosticare și tratament
a maladiilor sistemului nervos, bolilor
cerebro-vasculare, proceselor expansive
ale creierului și coloanei vertebrale.
INN asigură asistenţă medicală înalt
calificată în staţionarul cu o capacitate
totală de 170 de paturi spitaliceşti, dintre
care 140 de paturi – pentru îngrijiri acute
și 30 de paturi – pentru îngrijiri cronice.
Anual, în staţionar sunt trataţi circa 6000
de pacienţi, iar, în medie, se efectuează
până la 1900 de intervenţii neurochirurgicale. În instituție funcționează o secție de
reanimare neurochirurgicală, cu 8 paturi
desfășurate, și unitatea de terapie intensivă
STROKE, cu 6 paturi specializate. În Secția
Consultativă activează 6 cabinete consultative, unde se acordă asistenţă medicală
specializată de ambulator pacienților
asigurați și contra plată, fiind consultați
circa 26.000 de pacienți, cu aproximativ
50.000 de consultații per total.
Necesități și provocări
Una dintre primele probleme ține de
asistența specializată de ambulator. „Este

evident că fluxul de pacienți și diversitatea de nozologii solicită un număr
mai mare de cabinete consultative, cu
mai mulți medici specialiști de profiluri
diferite, pentru examinarea multilaterală
a pacienților și reducerea timpului de
diagnosticare și tratament.
Sporirea fluxului de pacienți urgenți
cu patologii ale sistemului nervos central
și periferic, maladii cerebro-vasculare și
malformații arterio-venoase, hemoragii
intracraniene și traumatisme vertebromedulare impune mărirea numărului de
paturi de staționar, destinate tratamentului acestor pacienți, de la 25 de paturi
pentru urgențe neurologice la 60 de
paturi desfășurate. Concomitent, trebuie
majorate capacitățile de tratament ale
Secției Terapie intensivă și reanimare”, a
declarat prof. Grigore Zapuhlîh, directorul
instituției medicale.
Bolile sistemului nervos, locul III
în structura invalidității
Una dintre cele mai mari probleme ține
de asistența medicală specializată de neurorecuperare și neuroreabilitare, aceasta
fiind insuficient dezvoltată. „În Republica
Moldova, bolile sistemului nervos ocupă
locul III în structura invalidităţii. Dizabilitatea neurologică, după severitatea şi
impactul său social şi individual, ocupă
primul loc în structura dizabilităţilor pe
ţară. În sistemul medico-sanitar public
actual, pacienţii cu afecţiuni neurologice
invalidizante, de regulă, sunt externaţi
din spital la domiciliu, fără a beneficia
de asistenţă de reabilitare medicală, ceea
ce conduce la dezvoltarea dizabilităţilor
severe şi ireversibile. Astfel, la asemenea
bolnavi nu se utilizează un potenţial recu-

Scurt istoric
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
(INN) a fost fondat în1958, prin comasarea
Secţiei de Neurologie şi a celei de
Neurochirurgie de pe lângă Spitalul Clinic
Republican de Psihiatrie. În anul 1967, cele
două secții au fost transferate împreună
cu Dispensarul Psihoneurologic în sediul
actual.
La 5 iulie 2001, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 567, instituția
a devenit CentrulŞtiinţifico-Practic de
Neurologie şi Neurochirurgie sub egida
Ministerului Sănătăţii.
În 2006, conform Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1326 din 14 decembrie 2005, i s-a conferit statutul de Institut
de Neurologie și Neurochirurgie, în cadrul

căruia au fost organizate compartimentul
consultativ, secțiile clinice cu paturi, serviciile medicale complimentare și 4 laboratoare de cercetări științifice.
Cu ocazia aniversării a 60 de ani, Institutul a fost decorat cu Ordinul Republicii
și redenumit „Diomid Gherman” în cinstea
fondatorului Neuroștiințelor din Republica
Moldova, catedrelor de profil, primului
Profesor autohton în domeniu, Academicianului Diomid Gherman. 
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SĂNĂTATE PENTRU TOȚI
VERSUS

SĂNĂTATE PENTRU UNII

Post Astana: o nouă eră - o nouă speranță!
PROF.
GHENADIE
CUROCICHIN

„RESURSE SUPLIMENTARE PENTRU
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ”
Care sunt mesajele și
recomandările OMS, lansate
în cadrul evenimentului, la care ați
participat? Ce ați dori să relevați
comunității medicale din Republica
Moldova în legătură cu acest subiect?
Mesajul OMS este că un sistem de
sănătate, cu o asistență medicală primară
puternică, oferă rezultate mai bune în
domeniul sănătății, eficiență și o calitate
îmbunătățită a îngrijirii. Pentru ca asistența
medicală primară să fie îmbunătățită
este nevoie de implicarea continuă a
autorităților și a comunităților, de o politică multisectorială, dar și de un accent
pe spectrul de prevenire, prin vaccinări și
planificare familială, pentru gestionarea
condițiilor cronice de sănătate și îngrijire
paliativă, recomandă OMS.
Cea de-a 40-a aniversare a Declarației
de la Alma-Ata vine într-un moment în
care asistența medicală primară beneficiază de o atenție binemeritată. Cu patru
decenii în urmă, declarația de la Alma-Ata
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a identificat asistența medicală primară
drept cheia necesară pentru atingerea
sănătății pentru toți. Obiectivul mai este
actual. Spre deosebire de asistența medicală terțiară, asistența medicală primară
comprehensivă este atât pro-săracă, cât și
pro-rurală. Studiile comparative au arătat
că asistența medicală primară este o caracteristică principală a sistemelor naționale
de sănătate, care oferă servicii de îngrijire
de înaltă calitate, la un cost accesibil.
În ce măsură experiența
internațională în realizarea unei
acoperiri universale cu servicii de
sănătate este importantă și pentru
Republica Moldova?
Într-un moment, în care există un mare
interes în realizarea unei acoperiri universale cu servicii de sănătate, este relevant
de reținut că sunt dovezi istorice privind
importanța asistenței medicale primare, ca
fundație pentru tranziția către o acoperire
universală cu servicii de sănătate. Spre
exemplu, reforma sistemului de sănătate
din Thailanda din 2002, care a condus la o
acoperire universală cu servicii de sănătate,
a fost precedată de 15 ani de dezvoltare a
centrelor de sănătate, fiind create centre de
asistență medicală primară, în zonele rurale.
Dezvoltarea timpurie a unei rețele complexe
de clinici de asistență medicală primară din
mediul rural, în perioada colonială, a permis
statului Sri Lanka să arate posibilitățile unei
țări sărace, prin oferirea unei bune stări de
sănătate, la un cost redus.
La rândul său, Republica Moldova a
făcut un pas important în îmbunătăţirea
asistenţei medicale primare şi asigurarea populaţiei cu servicii medicale, prin
aprobarea reformei asistenţei medicale
primare, care prevede implementarea

noilor forme de activitate profesională a
medicului de familie, centrate pe pacient și
abordarea integrată a acestuia.
Având în vedere importanța asistenței
medicale primare, cum se pot intensifica
eforturile de furnizare a serviciilor
universale, așa cum se prevede în
declarație?
Pentru a pune în aplicare viziunea
privind asistența medicală primară este
necesar să se definească o listă detaliată a
serviciilor de sănătate și a medicamentelor esențiale, pe care toate instituțiile de
asistență medicală primară ar trebui să le
furnizeze. Declarația de la Alma-Ata identifică această listă de servicii de sănătate ca
fiind esențială pentru asistența medicală
primară: îngrijirea sănătății materne și a
copilului, inclusiv planificarea familială,
imunizarea împotriva bolilor infecțioase
majore, prevenirea și controlul bolilor endemice, la nivel local, tratamentul adecvat
al bolilor netransmisibile și leziunilor, și
furnizarea de medicamente esențiale.
O asistență medicală primară universală eficientă necesită resurse financiare
sporite. În acest sens, Declarația de la
Astana afirmă importanța asistenței medicale primare și necesitatea plasării acesteia
în centrul asistenței medicale universale. Aceasta prevede alocarea de resurse
suficiente pentru cercetare, evaluare și
managementul cunoștințelor, promovând
dezvoltarea unor strategii eficiente, pentru
acțiuni multisectoriale, sănătate publică și
asistență primară. De asemenea, Declarația
solicită un angajament de a investi resurse
suficiente în asistența medicală primară, pentru a oferi acces la medicamente
esențiale și o gamă completă de servicii de
sănătate, necesare fiecărei persoane.

La finele lui 2018 s-au împlinit 40 de ani de la
Declarația de la Alma-Ata, care a fost adoptată
în cadrul Conferinței internaționale de asistență
medicală primară, în 1978. Cu ocazia aniversării,
în perioada 25-26 octombrie 2018, la Astana, în
Kazahstan, s-a desfășurat Conferința Globală privind asistența
medicală primară, sub egida Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS) și UNICEF, în cadrul căreia a fost aprobată o nouă
declarație, ce subliniază rolul esențial al asistenței medicale
primare din întreaga lume.
Miniștri și reprezentanți ai 141 de țări, printre care și Republica Moldova, s-au reunit pentru a discuta despre importanța

PROF.
GRIGORE
BIVOL

„TREBUIE SĂ ACȚIONĂM
PROGRAMATIC, FĂRĂ AMÂNARE”
Cu ce impresii v-ați întors
de la Astana?
A fost un eveniment foarte important,
pe plan global. S-a semnat o Declarație,
a fost făcut un angajament reînnoit, de o
seriozitate reală. Dar trebuie să precizăm
că o Declarație își confirmă eficiența dacă
este urmată de acțiuni concrete în țările
semnatare.
Mi-a dat încredere faptul că
participanții au abordat asemenea subiecte, cum ar fi decalajul privind resursele umane, cel de finanțare, aspectul
informațional și utilizarea tehnologiilor
– nu doar „ce”, ci „cum”. Toate statele
membre ale OMS sunt semnatare.
Odată cu adoptarea Declarației, fiecare
țară și-a asumat responsabilitatea de a
întreprinde acțiuni urgente pentru dezvoltarea asistenței medicale primare și de a
contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor. Un succes semnificativ este
că reprezentanții internaționali ai medicilor de familie au reușit includerea, în

asistenței medicale primare și acoperirea universală cu servicii medicale pentru toți. Declarația de la Astana, semnată la
25 octombrie 2018, reafirmă angajamentul țărilor participante
privind consolidarea asistenței medicale primare și acoperirea
universală cu servicii de sănătate pentru toți.
Din delegația oficială a Republicii Moldova au făcut parte prof.
Ghenadie Curocichin, doctor în medicină, șef al Catedrei Medicina de Familie de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, președinte al Societății Medicilor de Familie
din Republica Moldova, și prof. Grigore Bivol, doctor în medicină,
președinte de onoare al Societății Medicilor de Familie din Republica Moldova.

Declarația de la Astana, a rolului medicului
de familie în asistența medicală primară. O
lecție minunată despre cum se face lobby.
Acum urmează implementarea!
De ce o nouă Declarație?
S-au produs multe schimbări în lume,
din 1978, de la Declarația din Alma-Ata
„Sănătate pentru toți”. De atunci, Uniunea
Sovietică – care convocase această adunare
a miniștrilor sănătății – a dispărut, Zidul
Berlinului a căzut, China a înviat, iar Kazahstanul, statul-gazdă, și-a mutat capitala
la Astana.
Viziunea îndrăzneață a Conferinței
din 1978 nu a fost pe deplin promovată în
raporturile internaționale diplomatice și
politice. Este adevărat că a fost preluată în
vest prin revenirea la intervenții „verticale”, cum ar fi vaccinarea, concentrarea
pe un grup mai mic de programe cost-eficiente și încurajarea implicării sectorului
privat. Dar, deşi Declaraţia de la Alma-Ata
din 1978 a pus bazele asistenţei medicale
primare, progresele înregistrate în ultimele
patru decenii au fost diferite și inegale.

„CEL PUŢIN
JUMĂTATE DIN
POPULAŢIA LUMII
ÎNCĂ NU ARE ACCES
LA SERVICII
MEDICALE DE BAZĂ.“
Noua Declarație de la Astana sugerează că aspirația, de acum patru decenii,
rămâne valabilă. Cel puţin jumătate din
populaţia lumii încă nu are acces la servicii
medicale de bază, inclusiv servicii pentru
prevenirea şi tratarea bolilor netransmi-

sibile şi infecţioase, a sănătăţii materne şi
a copilului, precum şi a sănătăţii mentale
şi reproductive. Scopul noii Declarații este
de a aborda prevenirea și tratamentul, de
a ajunge la cele mai sărace și mai îndepărtate comunități și de a acoperi atât bolile
netransmisibile, cât și pe cele infecțioase.
Care sunt pașii următori?
Există deja un angajament politic din
partea guvernelor de a construi o asistență
medicală primară durabilă. Acest lucru
necesită finanțare previzibilă, pe mai mulți
ani. Sperăm că guvernele și donatorii își
vor onora angajamentele, atât cu sprijinul
național, cât și internațional.
Liderii medicinii de familie din fiecare
regiune trebuie să fie atenți și activi. În
ciuda faptului că oamenii de astăzi sunt
mai sănătoşi decât oricând, înregistrăm
multe decese din cauza unor maladii
care pot fi prevenite. A venit timpul ca
autoritățile executive și legislative, precum
și societatea civilă, să-şi unească eforturile
pentru îmbunătăţirea accesului la servicii
medicale primare, oricând şi oriunde.
Știm ce trebuie să facem. Avem
dovezi solide și suficiente despre ceea ce
funcționează și ce nu funcționează în diferitele contexte. Acuma este un moment
potrivit pentru a ne intensifica eforturile
și a spori ritmul de lucru în asistența
medicală primară. În acest sens, rolul
cetățenilor și al comunităților este absolut
crucial. Pentru a avea succes, pe lângă dovezi solide, avem nevoie și de valori puternice. Asistența medicală primară nu poate
fi separată de viziunea și de angajamentul
față de sănătate și justiție socială. Aceasta
este o bătălie și trebuie să ne implicăm,
dacă ne dorim să mergem mai departe.
Populația noastră o merită! 
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INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”-

60 DE ANI DE ACTIVITATE,
ISTORIE, PERSPECTIVĂ
DR. ANDREEA-ANAMARIA IDU, MEDIC
REZIDENT NEUROCHIRURG, SPITALUL
UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI,
DOCTORAND UMF „CAROL DAVILA”

DR. GEORGETA POPA, MEDIC PRIMAR
RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ,
SPITALUL CLINIC SANADOR, BUCUREȘTI,
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

DR. ALEXANDRU-VLAD CIUREA,
PROFESOR UNIVERSITAR, SPITALUL CLINIC
SANADOR, BUCUREȘTI, DOCTOR ÎN MEDICINĂ,
MSC., DR. H. C. MULT.

Neurochirurgie, precum prezentarea „100
Years of Neurosurgery In Romania-Past,
Present, Future” (prof. dr. A. V. Ciurea),
care a urmărit atât evoluția neurochirurgiei din România din ultimul secol,
cât și conexiunile cu Republica Moldova,
fiind urmată de prof. dr. Ion Poeată, care
a expus radiografia neurochirurgiei din
Iași, România. Ulterior conf. dr. Horia
Pleș, președintele Societății Române de
Neurochirurgie, a rezumat activitatea
neurochirurgicală din centrul universitar
Timișoara, România, prof. dr. Wolf-IngoSteudel a prezentat „Societatea Germană de
Neurochirurgie din 1950-2017”, (Freiburg,
Germania) și prof. dr. Anatolii Son - „Istoria Neurochirurgiei din Odesa- trecut,
prezent, viitor”, (Odesa, Ucraina).
Partea a 2-a a constat în prezentări pe
grupe de specialități. În cadrul „Chirurgiei
Spinale” s-a remarcat prof. dr. Max Aebi

(Berna, Elveția) și mr. Marcel Ivanov (Sheffield, Marea Britanie), în „Neurochirurgie
microvasculară”- prof. dr. Uwe Kehler
(Hamburg, Germania), în „Tratamentul
meinigioamelor”- prof. dr. Volker Seifert
(Frankfurt pe Main, Germania), iar în “Tratamentul endovascular al anevrismelor cerebrale” - prof. dr. Olcay Cizmeli (Istanbul,
Turcia). Cel de-al 3-lea grup a fost reprezentat de centrele de neurochirurgie mai puțin
cunoscute, din Tuimen, Federația Rusă,
precum și centrul din Rotterdam, Olanda.
În cadrul neurologiei s-au remarcat
lucrările acad. Stanislav Groppa - „Registrul Accidentelor vasculare în Republica
Moldova”, prof. dr. Mihail Gavriliuc - ”Academicianul Diomid Gherman – patriarh al
Neuroștiințelor din Moldova”, dr. Valeriu
Matcovschii - „Neurochirurgia Funcțională
și Stereotactică în Republica Moldova”,
(Chișinău, Republica Moldova). A avut o

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ
ORGANIZATĂ CU OCAZIA
ANIVERSĂRII A 60 ANI DE
ACTIVITATE A INSTITUTULUI DE
NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE
„DIOMID GHERMAN” DIN
REPUBLICA MOLDOVA (19582018) A REUNIT 26 LECTORI DIN 14
ȚĂRI: BELGIA, MAREA BRITANIE,
GERMANIA, ISRAEL, JAPONIA,
ITALIA, ELVEȚIA, OLANDA, TURCIA,
AUSTRIA, ROMÂNIA, FEDERAȚIA
RUSĂ, UCRAINA, REPUBLICA
MOLDOVA.
Evenimentul, desfășurat în
perioada 24-27 octombrie
2018, sub coordonarea
directorului „INN”, prof.
dr. Grigore Zapuhlîh, a
fost onorat de prezența oficialităților
Parlamentului, Guvernului, Ministerului
Sănătății, USMF „Nicolae Testemițanu”,
Academiei de Științe a Moldovei, Companiei de Asigurări în Medicină, etc.
Sesiunea de comunicări științifice a
fost deschisă de princeps prof. dr. Jacques
Brotchi, Senator al Parlamentului Regatului
Belgiei, Doctor Honoris Causa al USMF
”Nicolae Testemițanu”, Bruxelles, Belgia.
Participarea internațională
din cadrul evenimentului
Sesiunile au constat în 2 aspecte principale, prima parte fiind de lucrări administrativ-organizatorice a diferitelor Societăți de
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prezentare excepționalăprof. dr. Kazuhiro
Hongo (Matsumoto, Japonia) cu lucrarea
„Relații și colaborări dintre Școala de Medicină Universitatea Shinshu și Institutul de
Neurologie și Neurochirurgie.”
În cadrul manifestării au fost acordate diplome din partea Președintelui
Parlamentului pentru mai mulți medici
ai Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, cu ocazia aniversării a 60 de ani de
la fondarea instituției. Prezentările fost
urmărite de peste 200 de participanți din
domeniul neurologiei, neurochirurgiei,
constituind o recunoaștere europeană și
internațională a activității neurochirurgicale din Republica Moldova.
Investiții în echipamente
moderne
Metodele moderne de tratament şi
diagnostic au fost apreciate şi de oaspeţii

de peste hotare, veniţi la eveniment.
„Noile metodologii ne oferă posibilitatea
de a diagnostica şi trata la timp un şir de
maladii complicate ale sistemului nervos
central şi periferic, a spori numărul
supraviețuitorilor cu accidente vasculare
cerebrale, traumatisme cranio-cerebrale
şi vertebro-medulare, cu patologie neurooncologică ş.a. Ne putem mândri de
rezultatele pe care le avem. Avem 22.000
de pacienţi consultaţi şi trataţi anual,
patru laboratoare ştiinţifice, şase secţii,
113 medici, 173 de asistenţi medicali“, a
menționat Grigore Zapuhlîh, director al
IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, doctor habilitat în medicină,
profesor universitar.
În mai puţin de o lună, la Institutul de
Neurologie şi Neurochirurgie va fi deschis un cabinet modern, unde pacienţii
vor fi trataţi cu ajutorul unor echipamen-

te medicale ultramoderne. Anunţul a fost
făcut de directorul instituţiei, Grigore
Zapuhlîh, în cadrul ceremoniei de aniversare a celor 60 de ani de activitate a
Institutului.
„Vom construi o sală de angiografie, o
sală hibrid, unde va fi şi un microscop de
operaţie şi un angiograf. Ea ne va permite să tratăm pacienţii la un alt nivel, mai
înalt, utilizând noile tehnologii“, a spus
profesorul Grigore Zapuhlîh.
La 19 decembrie 2018 a fost deschisă
sala de operații hibridă care va permite
efectuarea concomitentă și combinată a
procedurilor microneurochirurgicale și
neuroendovasculare. INN intră într-un
nou deceniu de activitate cu proiecte de
anvergură moderne, care vor fi puse în
slujba pacienților. Abordarea profesionistă și responsabilă a angajaților săi este
o garanție pentru succesele din viitor. 
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Un mesaj de impact are efecte
asupra tuturor cetățenilor unei țări,
nu numai asupra pacienților
CUM SE FORMEAZĂ ȘI CUM CREȘTE O ASOCIAȚIE DE PACIENȚI? ȘI DE CE ESTE
IMPORTANT CA ASOCIAȚIILE SĂ REPREZINTE CÂT MAI MULTE PERSOANE
BOLNAVE? LA ACESTE ÎNTREBĂRI NE RĂSPUNDE RADU GĂNESCU,
PREȘEDINTE AL COALIȚIEI ORGANIZAȚIILOR PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI
CRONICE (COPAC) DIN ROMÂNIA, EL ÎNSUȘI MEMBRU ȘI BENEFICIAR AL
ACTIVITĂȚILOR UNEI ASTFEL DE ASOCIAȚII. de Valentina Grigore
Cine este Radu Gănescu?
În primul rând un pacient
care, la ora actuală, a ajuns să
conducă această coaliție. Am
plecat de la o simplă asociație de pacienți
pe care am înființat-o în 2005, tocmai în
ideea de a avea acces la medicamente și
de a ne ajuta pe noi înșiși să fim tratați
mai bine, iar medicii să fie alături de noi.
Era nevoie de o formă juridică, pentru
că una este când bați la ușa cuiva și spui
că ești pacient și alta este când spui că
ești asociație de pacienți și îi reprezinți
pe toți bolnavii cu acea patologie. Este
un alt nivel de discuții și de deschidere
a ușii. Asociația pe care am format-o a
reușit, în patru ani, să aducă în România
un tratament de care aveam nevoie. Mai
departe am încercat să creăm un nivel mai
ridicat de conștientizare a pacienților, să
aducem medici alături de noi, să avem
informații cât mai concrete despre boala
noastră, ca să știm cum să ne tratăm nu
numai la spital, ci și acasă, să știm cum să
socializăm și cum să ne implicăm. Ușor,
ușor, am simțit nevoia să ne alăturăm
altor asociații de pacienți, pentru ca
vocea noastră să fie și mai puternică. Am
devenit membri COPAC, care s-a înființat
în 2008 și a devenit vocea tuturor la nivel
de autoritate națională. Astfel, am ajuns
să fim reprezentanți la nivel de decidenți,
de factori care fac politicile de sănătate în
România. Am devenit un factor care poate
influența deciziile la nivel de politici de
sănătate.
Care este rețeta „puterii” unei
asociații de pacienți?
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Pacienții sau aparținătorii trebuie
să fie într-adevăr uniți și să-și găsească
motivarea de a fi împreună și de a
organiza o asociație de pacienți. Pentru
că o asociație e doar forma juridică, pe
hârtie, dar în spatele ei sunt oameniipacienții și aparținătorii lor- singurii
care se implică de la cel mai mic la cel
mai mare nivel. De exemplu, COPAC
reprezintă aproape 10.000 de pacienți,
dar mai important este mesajul pe care
îl transmitem. Un mesaj de impact are
efecte asupra tuturor cetățenilor unei

„UȘOR, UȘOR, AM
SIMȚIT NEVOIA
SĂ NE ALĂTURĂM
ALTOR ASOCIAȚII DE
PACIENȚI, PENTRU
CA VOCEA NOASTRĂ
SĂ FIE ȘI MAI
PUTERNICĂ.“
țări, nu numai a pacienților, când vorbim
de programe de prevenție, de programe
de sănătate. Întotdeauna mesajul nostru
a fost pentru o finanțare corectă a
sistemului de sănătate, pentru programe
de prevenție ca să nu ajungi pacient.
Aveți proiecte și pentru pacienții din
Republica Moldova?
Într-adevăr, ne gândim la proiecte
în care să fie implicați și pacienții din
Republica Moldova. Pe de o parte,

avantajul acestor pacienți sau asociații
de pacienți este că Republica Moldova nu
este încă în Uniunea Europeană și atunci,
cel puțin la nivel de acțiune și la nivel de
decizie, lucrurile se pot mișca mai repede.
Pe de altă parte, se vede și aici nevoia
de finanțare și de creștere a sistemului
de spitalizare, a accesului la tratament.
Spre exemplu, pacienții cu talasemie
- boala mea- au dificultăți în accesul
la medicamente. Trebuie făcut ceva și
cred că acest lucru se va întâmpla foarte
curând. La nivel de Uniune Europeană,
European Patients Forum vrea să extindă
granițele asociațiilor de pacienți membre,
în special în partea est- europeană Ucraina, Moldova, Turcia - țări cu pacienți
pe care trebuie să-i aducem alături de
noi. Și noi avem nevoie de cât mai multe
schimburi de experiență, de lucruri pe
care alții le fac bine. Ca un lucru pozitiv:
am observat că autoritățile din Republica
Moldova, cel puțin la Ministerul Sănătății,
sunt foarte deschise, chiar mai deschise
decât cele din România. Ceea ce este
de aplaudat. Iar asta înseamnă că,
asociațiile de pacienți, dacă vor dori să
crească, vor avea parteneri de discuție.
Mai ales dacă ne gândim într-un viitor
context european, pentru că Republica
Moldova și-a exprimat dorința de a intra
în Uniunea Europeană, iar avantajele vor
fi enorme pentru asociațiile de pacienți,
dacă vor începe să crească.
O asociație de pacienți are nevoie de
fonduri pentru a crește. Cum se poate
obține finanțarea?
Finanțarea este o mare problemă în
Republica Moldova. Dacă în România mai
găsim finanțare, însă majoritatea este
privată, foarte puțini reușesc să obțină
fonduri europene, pentru asociațiile de
pacienți din Republica Moldova cred că
ar fi cel mai bine ca finanțarea să vină din
partea comunității, din partea oamenilor
de afaceri, din partea celor care pot și
sunt dispuși să doneze și să sponsorizeze

INTERVIU CU RADU GĂNESCU,
PREȘEDINTE COPAC

asociațiile care luptă pentru pacienții lor.
Cât de mult a ajutat apartenența
COPAC-ului la EPF?
Am putut să beneficiem de mai multe
informații, pe care altfel le accesam mult
mai greu, și mă refer la informații de
politici de sănătate la nivel european,
exemple de workshopuri și campanii
care se fac în alte țări și pe care am reușit,
prin EPF, să le aducem și în România.
Am încercat, cât de cât, să îmbunătățim

aspectul societății civile, al asociațiilor
de pacienți, prin profesionalizarea lor.
Schimbul de experiență, de informații
este avantajul cel mai mare atunci când
o asociație de pacienți aparține de o
rețea mai mare internațională. Putem
lua lucruri pe care le adaptăm la nevoile
asociației noastre.
De exemplu, noi am adus în România,
inclusiv cu finanțare, un proiect
european de capacity building, de

învățare a asociațiilor de pacienți. În
cadrul proiectului, am putut face cursuri
cu asociații de pacienți din România,
care au învățat să se organizeze, să scrie
proiecte, comunicate de presă, au învățat
cum să-și găsească oamenii și să lucreze
cu ei, dar și cum să ajungă la autorități
și să vorbească cu reprezentanții lor.
Mulți suntem pacienți, nu am avut
de unde învăța aceste lucruri. Iar
cursurile acestea, la care am avut
acces cu ajutorul EPF, au fost în
beneficiul asociațiilor românești
de pacienți. Cred că și în Republica
Moldova se poate aplica o astfel de
rețetă. Mai ales că la nivel european
ne dorim să trecem de granițele
Uniunii Europene și să aducem
membri noi din țările vecine UE.
Cred că va fi un viitor foarte bun
pentru asociațiile de pacienți din
Republica Moldova, dacă doresc să
devină mai puternice. Trebuie să se
înscrie în asemenea rețele europene,
pentru că vor putea beneficia inclusiv
de aceste proiecte cu finanțare, care
sunt un beneficiu real, mai ales pentru
pacienții lor.
Cum poate fi stabilită o colaborare
de succes între pacienți și medici?
Recomandarea și ceea ce am aplicat
noi, cel puțin, la nivel de asociație,
este să colaboreze cu medicii care
sunt deschiși și care doresc să se
implice. Pe acei medici i-am adus în
fața pacienților să le împărtășească din
experiența lor, pe cei tineri, doritori,
implicați. Le recomandăm colegilor din
Republica Moldova să se îndrepte spre
asociațiile studențești, deoarece acești
oameni tineri chiar se implică și sunt
alături de pacienți. Fiecare asociație de
pacienți trebuie să-și creeze o rețea de
profesioniști care să o susțină. Iar în
momentul în care mergi la autorități
pentru a purta un dialog, specialistul
poate aduce argumentele medicale
și poate face recomandări legate de
tratament în calitate de expert. 
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IONUȚ DRĂGAN:
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„Sportul, aliatul de
nădejde în controlul
diabetului și prevenirea
complicațiilor”
de Valentina Grigore

Cele mai multe dintre
persoanele diagnosticate cu
diabet au senzația că viața
lor, din acel moment, va fi
complet schimbată, și nu neapărat în bine.
Încep să se informeze, să întrebe peste tot,
încep să se teamă de „groaznica” glicemie
și, automat, să evite orice ar putea să
determine o fluctuație a acesteia, inclusiv
activitățile sportive. Dar sportul poate
reprezenta, în cazul multora, colacul de
salvare. Centrul Antidiabetic vă prezintă
povestea lui Ionuț Drăgan, care, de 23 de
ani, de când a fost diagnosticat cu diabet
zaharat de tip 1, participă la competiții de
triatlon, duatlon, ciclism și alergare.
Ionuț a fost diagnosticat la 16 ani și, deși
a fost un moment crunt pentru întreaga
familie, neavând prea multe informații
la momentul respectiv, el a mers mai
departe. Viața activă, organizată, pe care
o dusese până atunci, l-a ajutat însă. S-a
autoeducat, a învățat ce înseamnă să
trăiești cu diabetul, cum să îl gestionezi cât
mai bine. „Fac cam tot ce îmi doresc. Odată
ce ai învățat să gestionezi boala, nu cred ca
mai este o problemă să trăiești cu diabet.
A trecut atât de mult timp de când am fost
diagnosticat încât nici nu mai știu cum este
viața fără diabet”, afirmă Ionuț, care nu
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„Nicio persoană cu acest
diagnostic vechi (de ani de zile),
ca în cazul meu, sau recent nu
trebuie să se lase descurajată
de oscilațiile glicemice care
apar frecvent în diabet și să
încerce în fiecare zi, atât prin
alimentație, stil de viață și, nu
în ultimul rând, prin mișcare, să
le combată. Sportul ne ajută pe
toți, cu diabet sau nu, să avem
mai multă încredere în noi, să
fim mai ordonați, echilibrați și,
mai ales în contextul diabetului
zaharat, acesta este un aliat de
nădejde în controlul afecțiunii și
în prevenția complicațiilor, care
se pot instala pe termen lung”.
IONUȚ DRĂGAN
SPORTS AND DIABETES

a renunțat niciodată la sport, ci chiar l-a
transformat într-un stil de viață.
Sportul „de performanță” l-a atras din
momentul în care a văzut o fotografie
cu un ciclist de la Team Novo Nordisk,
echipa profesionistă de ciclism formată
din persoane diagnosticate cu diabet
zaharat tip 1, și, mai ales, mesajul pe care

îl transmitea – „Changing Diabetes”. Așa
a venit, cumva firesc, dacă ne gândim
la firea lui activă, și formarea echipei
Sports & Diabetes, care are în prezent
11 membri. „Participăm la diverse
competiții de ciclism, alergare, duatlon
și triatlon și dorim să încurajăm cât mai
multe persoane cu diabet să facă sport.
Activitatea fizică este cel mai mare aliat
al sănătății fizice și psihice optime. M-a
bucurat foarte mult când un părinte mi-a
spus că fiul lor face sport datorită mie, iar
asta m-a determinat să fac și mai mult de
atât”, mărturisește Ionuț.
„Rețeta” lui Ionuț Drăgan
„Am învățat, în timp, cum să-mi mențin
glicemia în limite normale, mă testez
tot timpul înainte, în timpul şi după
antrenament, în funcţie de timpul, de
efortul depus, am învățat câţi carbohidraţi
să mănânc și cum să-mi ajustez dozele de
insulină. De când port o pompă de insulină
conectată la un senzor de glicemie CGM,
totul este mult mai simplu, îmi permite
o ajustare mai fină a tratamentului, iar
senzorul este un avantaj considerabil,
ceea ce îmi permite suplimentarea cu
carbohidrați în funcție de glicemie și de
trendul ei”. 

www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro

Sikafloor ®

SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ, CALITATE – ÎN SĂNĂTATE!
PERFECŢIUNEA NU A FOST NICIODATĂ ATÂT DE APROAPE
Pentru siguranță și performanță sporită a spitalului Dumneavoastră, selectați cel mai bun sistem de
pardoseli. Sistemele Sikafloor® asigură calitate sporită a serviciilor medicale prestate prin înlăturarea
riscului de contaminare pentru pacienți și angajați, un grad înalt de rezistență la alunecare, la substanțele
chimice utilizate, durabilitate pe termen lung, ușurința în întreținere și confort.

MD-2019 Chișinău,
Str. Grenoble, 128, of. 106
Tel.: +373-796 20 030
www.sikamoldova.md

