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INTERVIU CU
DR. CRISTIAN GRASU,
SECRETAR DE STAT
ÎN MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

„Este nevoie
să se strângă
o masă critică
pentru a provoca
o schimbare”
de Roxana Maticiuc
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Ați fost medic urgentist,
apoi director de unitate de
management al proiectului
și, ulterior, secretar de
stat. Care dintre ipostaze a fost mai
ofertantă??
În fiecare dintre perioade, m-am simțit
bine în pielea mea. Unele dintre satisfacții
sunt mai personalizate: atunci când lucrezi
cu pacientul direct, mai ales în branșa
mea, în urgență, când resuscitezi pe cineva
și îl aduci la viață, sigur că este un sentiment indescriptibil și este greu să egalezi
fericirea aceea de moment, satisfacția care
rămâne undeva, într-un colțișor, și te motivează pe mai departe, ca să faci față tuturor
eforturilor și lipsurilor pe care trebuie să ți
le asumi. Dar nici pe partea administrativă,
dacă faci cu pasiune și integritate ceea ce
ai de făcut, rezultatele nu sunt lipsite de
recompense morale. Îmi aduc aminte că
unul dintre primele proiecte finanțate de
Banca Mondială a fost crearea și dotarea
unităților de primiri urgențe din România,
în perioada 2005 - 2007.
Atunci unde erați?
Atunci eram coordonator al componentei de urgență și de asistență medicală
primară și am reușit ca, până în 2007, să
fundamentăm zona de legislație referitoare la UPU, să începem licitațiile pentru
echipamentele care se doteze UPU-rile și să
și încheiem licitațiile, după care s-a făcut și
distribuția echipamentelor.
În același timp, o altă zonă din minister se ocupa de prima mare achiziție
de ambulanțe din acea perioadă. A fost
o mare creștere pentru tot sistemul. În
2005, am început și proiectul de reabilitare
a maternităților de nivel 3 din România,
un proiect care se referea, inițial, la 21 de
maternități. Până la urmă, au rămas mai
puține, din motive obiective. Nouă ani mai
târziu, în 2014, când am fost chemat, din
nou, la Ministerul Sănătății, la unitatea de
management al proiectelor Băncii Mondiale, am avut surpriza să găsesc același
proiect în desfășurare, proiect pe care îl
începusem în 2005 și care trebuia să fi fost
închis în 2009. Dar nu a fost așa. În proiect
erau cuprinse doar 18 maternități și erau
în stadiul de execuție fizică de 25%. Eu am
reușit să reintroduc una dintre ele, cea de
la Brașov, așa că au fost 19, până la urmă,
și am reușit ca, în 2016, să le și terminăm.
Dacă în 9 ani se făcuse 25%, eu am reușit
ca, în doi ani și puțin, să închei. A fost o
mare satisfacție, pentru că tot ce s-a întâm-

plat cu aceste maternități a fost un alt salt
uriaș care ne-a dus la nivelul mediu al Uniunii Europene. Nu este nicio diferență între
maternitățile construite prin acest program
și maternitățile din Berlin sau din Paris.
Este sănătatea prioritară pentru
România?
Cred că, în momentul de față, societatea
românească trece printr-un moment foarte
dificil, în care cantitatea de neîncredere, de
dezbinare, chiar de ură, este foarte mare.
Haideți să discutăm cu obiectivitate.
Sănătatea unei persoane ar trebui să fie
prioritatea acelei persoane, în primul
rând. După aceea, conform Constituției,
ea este una din prioritățile statului,
pentru că statul garantează sănătatea
și viața cetățenilor. Este o asumare.
Dar modul în care în politicile unui stat

„CEL MAI GRAV
ESTE FAPTUL
CĂ NU AVEM
DATELE ȘTIINȚIFIC
OBȚINUTE”.
reflectă prioritățile cetățenilor este
direct proporțional cu importanța acelor
priorități pentru cetățeni. Așa cum se
spune că avem conducătorii pe care îi merităm, tot la fel este și aici - avem sănătatea
pe care o merităm.
Dacă eu nu sunt conștient că sănătatea
mea este cea mai importantă și că pentru
asta trebuie să iau măsuri de prevenție, să
am o relație corectă cu medicul de familie,
construită pe încredere, îmi va fi greu să
mă integrez în sistem. Dacă nu mă duc
măcar de două ori pe an la medicul de
familie pentru un control, s-ar putea ca,
atunci când merg după trei ani, să descopăr
ceva foarte grav, pentru care măsurile care
trebuie luate sunt mult mai drastice și mai
greu de suportat fizic, emoțional, psihic.
Și atunci acuzi sistemul, dar nu este corect
să faci acest lucru când tu, în sinea ta, nu
acorzi sănătății tale locul pe care îl dorești.
Dar te trezești că e cea mai importantă
când ești în pragul morții sau când dai de o
boală fără tratament sau când te doare ceva
extraordinar de tare.
Societatea în care trăim va acorda un
grad de prioritate unei probleme în funcție

de numărul de cetățeni care au același nivel
de prioritate pentru acea problemă. Dacă
acum avem 5,26% din PIB pentru sănătate,
este pentru că atâta importanță îi acordă
cetățenii României. Când ei vor acorda
importanță de 15%, fiți sigur că imediat
statul se va plia pe dorința clar exprimată.
Sigur că sunt și acum voci care se ridică,
dar este nevoie să se strângă o masă critică pentru a provoca o schimbare.
Urmând această idee, pacienții cu vicii
– cei care fumează, care beau mult alcool,
ar putea să plătească mai mult pentru
anumite servicii de sănătate față de cei
care nu au aceste vicii?
Eu aș pune un adaos procentual pentru cei care nu urmează sfatul medicului.
Nu este o idee personală, ci este ceva care
se aplică în alte țări cu succes. Dacă ai primit recomandarea să faci sport, să mănânci
mai puțin, să nu mănânci dulce sau să îți
tratezi diabetul și să îți iei tratamentul
antihipertensiv și nu faci aceste lucruri, ar
trebui ca procentul aplicat pentru tine la
asigurare să fie mai mare.
Care credeți că ar fi factorii care
împiedică Ministerul să facă mai mult
pentru pacienți?
Aici lucrurile sunt foarte clare. Ministerul
este locul în care trebuie să se stabilească
politicile de sănătate. Pentru a stabili o
măsură politică, în mod teoretic, ministerul
are nevoie de două lucruri: de oameni cu
viziune și competență pe domeniile respective și de informații actualizate, bazate pe
dovezi științifice. Trebuie să mărturisesc
că, în ambele puncte critice, resursele sunt
limitate sau inexistente. În ceea ce privește
numărul de experți, acesta este redus. Din
diverse motive. Unele nu au nicio legătură
cu altceva decât cu viața în sine. Suntem la
finalul unor generații care, încet, încet, ne
părăsesc, ieșind la pensie, iar schimbul care
vine încă nu poate să fie la același nivel. O
bună parte nu poate să aibă competența
necesară pe domeniul pe care lucrează și,
aici, probabil că sunt niște probleme de
administrare în cadrul ministerului care ar
trebui rezolvate, dar cel mai grav este faptul
că nu avem datele științific obținute.
Ce proiecte aveți acum în derulare?
Am reușit să finalizăm proiectul de
naționalizare a trombolizei în accidentul
vascular cerebral. Venisem cu această idee
la sfârșitul lui 2017 și, cu ajutorul doamnei
ministru, am reușit ca, în 2018, să accelerăm, și acum mă bucur că funcționează la
nivel național. Sunt 37 de spitale județene
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care fac tromboliză, în momentul de față,
pe care le vom sprijini prin programul de
acțiuni prioritare și care, sperăm noi, să
reducă dramatic din dizabilitățile ca urmare
a accidentului vascular cerebral ischemic.
Putem spune că, acum, din 100 de
pacienți care fac accident vascular cerebral
ischemic în România, 50% se întorc acasă
de la spital cu dizabilități. Costurile statului
pentru acești oameni sunt foarte mari,
pentru că nu sunt doar costuri legate de tratamentul bolii, ci sunt costuri sociale, sunt
costuri orizontale legate de acele costuri sociale, plus faptul că un om în plină activitate
este scos și aruncat în partea cealaltă. Statul
nu mai primește impozite pe ceea ce produce acel om, dimpotrivă, trebuie să plătească
pensie, trebuie să plătească alocație de
îngrijitor, recuperare etc. Am calculat că se
pot face economii de sute de milioane pe an
în felul acesta. Ne-am coordonat cu serviciile de urgență prespitalicească pentru că este
o condiție de timp aici: pacientul trebuie
să primească tot tratamentul în maximum
șase ore de la începerea simptomatologiei.
Asta înseamnă că spitalului îi rămân 90 de
minute să depisteze și să trateze pacientul.
Care este specificul acestor spitale
care fac tromboliză?
Cele 37 de spitale care există în momentul de față au CT, radiolog și neurolog 24
din 24, motiv pentru care au fost acceptate
în acest sistem. Deci se poate. Noi ne bucurăm că, în acest mod, accesul la acest tip
de servicii s-a generalizat, s-a naționalizat,
toți cetățenii români având șansa să fie bine
tratați, pentru că acesta este un tratament
de prioritate 1A pentru accidentul vascular
cerebral.
Pacienții se plâng că nu au acces la
timp la medicamente inovative și la
tratamente de ultimă generație. Care este
strategia ministerului în acest sens?
Partea de acces la medicamente și
de evaluare continuă. Analizăm toate
posibilitățile pe care le avem ca să introducem medicamente inovative în tratamentul pacienților. Practic, vorbim despre
evaluarea tehnologiilor medicale. Aceasta
este o activitate permanentă și nu se referă
doar la medicamente, ci și la echipamente,
la dispozitive și la protocoale și ghiduri
terapeutice, pentru că, uneori, cu aceleași
medicamente existente, în combinații diferite, poți obține rezultate diferite, la costuri
diferite. Este important și cât costă, pentru
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că suntem țara cu cel mai mic buget pe cap
de locuitor din Europa pentru Sănătate. Interesul este să obții cel mai bun rezultat cu
cea mai mică cheltuială. Permanent trebuie
să te uiți la știință și la buzunar, în același
timp. După cum știți, asigurarea obligatorie
din România acordă pacienților foarte multe servicii gratuite, mai multe decât oferă
orice țară din Europa.
Priviți acest lucru ca fiind unul bun,
sau dimpotrivă?
Pentru pacienți este un lucru bun, doar
că momentul în care această generozitate în acordarea de servicii gratuite nu
este bine corelată cu posibilitățile reale,
financiare, de a susține așa ceva, în acel
moment, încep să apară problemele. Lumea
este nemulțumită pentru că știe că are
dreptul, dar nu ajunge să pună mâna pe
serviciu pentru că e concurențial, la un
moment dat, din cauza finanțării limitate,
și atunci primul venit este și primul servit.
Soluția ar fi o restructurare a acestui pachet
și, desigur, o încurajare a apariției unor
asigurări suplimentare sau complementare.
Adică să asiguri ceea ce este esențial pentru
oameni, ca să aibă o stare bună de sănătate,
prevenție, screening.
Ar trebui făcută o limitare a pachetului
de bază doar la anumite servicii?

...

(Interviul complet poate fi citit pe
www.politicidesanatate.ro)
Cum vedeți amestecul politic în
politicile de sănătate publică?
Uneori, poate fi benefic. Decizia de a dubla salariile medicilor este benefică. Decizia
de anul acesta de a modifica BAT-ul, pentru
prima oară după șase ani, este foarte bună.
Nu poți să fii apolitic, pentru că vorbim
totuși de politici de sănătate publică.
Ca om neafiliat politic, cum vedeți
intrarea într-un partid: ca pe un act de
curaj sau de oportunitate?
Poate fi un act de curaj, un act de
responsabilitate și poate că, uneori, și de
oportunitate. Dar, după cum vedeți, se poate totuși să nu ai apartenență și să fii util.
Dar trebuie să îți faci bine treaba.
Ați creat, când erați la ambulanță,
câteva organizații de voluntariat. Cum
funcționează ele acum?
Am creat departamentul de voluntariat
al SABIF, în care sunt câteva sute de cadre
medicale de diverse ranguri sau oameni în

pregătire pentru a ajunge cadre medicale
care fac o muncă extraordinară și susțin
activitatea SABIF în mod voluntar, pentru a
face față cerințelor pe urgență la o populație
de aproape 4 milioane, cu aproximativ 800
de angajați pe care îi are Salvarea. Londra,
de exemplu, la 9 milioane de locuitori are
5.000 de angajați la Ambulanță. Deci, este o
diferență. Acest departament de voluntariat
a început cu 30-40 de copii nebuni și foarte
dedicați și a ajuns, acum, la câteva sute,
care sunt foarte dedicați și care fac, în mod
repetat și constant, gărzi pe ambulanță.
Câte ore muncesc pe zi?
Unii dintre ei, enorm. Am avut, într-un
an, un voluntar care a făcut mai multe
gărzi decât am făcut eu, ca medic angajat al
serviciului de ambulanță. El a făcut 180, eu
făcusem 170.
Tot dumneavoastră ați pus și bazele
conceptului „Există un erou în fiecare
dintre voi”. Câte persoane se implică
activ, în fiecare zi, în acest proiect?
În 2011, pe stadionul Dinamo, Societatea de Salvare București și Serviciul de
Ambulanță București Ilfov au organizat cel
mai mare curs de resuscitare din lume și
am stabilit, la vremea repsectivă, un nou
record mondial Guinness Book, cu 7.402
participanți. Câțiva ani mai târziu, în 2016,
pe Arena Națională, am încercat să doborâm, din nou, recordul și am strâns 10.600
de oameni pe Arena Națională, numai că,
din păcate, nu am reușit să-l doborâm, pentru că recordul deținut de Germania era de
aproape 12 mii de oameni. Dar am reușim
să învățăm 10.600 de oameni să facă resuscitare într-o zingură zi. Iar acest lucru l-am
făcut împreună cu un alt grup de voluntari,
la care țin foarte mult și care sunt implicați
într-un program dezvoltat de mine și care
se numește „Există un erou în fiecare dintre
voi”. Este un program susținut printr-o
aplicație mobilă de first responder care îi
alertează pe cei implicați în program. În
orice moment al zilei, cel puțin 600 dintre
ei au aplicația activată.
Când, vreodată, sunt trist sau deprimat
sau mi se pare că n-are rost să mai lupt pentru nimic, este suficient să intru pe grupul
lor și să stau jumătate de oră acolo, să citesc
ce scriu. Este atâta forță acolo, atât de mult
entuziasm și grijă pentru ceilalți, încât îmi
dă putere să o iau de la capăt. Cred că pe
lângă familie, aceasta este una dintre cele
mai importante realizări ale mele. 
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Inovație în astmul sever:
PERSONALIZAREA TRATAMENTULUI ȘI TERAPIILE BIOLOGICE
de Valentina Grigore

Pacienții cu astm sever
reprezintă acea categorie
de pacienți care, pe lângă
tratamentul standard al
bolii, necesită o terapie personalizată
constând în tratamentele biologice
prescrise în funcție de fenotipul bolii. În
ultima perioadă, Societatea Română de
Pneumologie și Societatea Română de
Alergologie și Imunologie Clinică și-au
intensificat eforturile pentru ca această
categorie de pacienți să poată beneficia
de tratamente moderne. Aproximativ
5-10% dintre pacienții cu astm suferă
de forma severă a acestuia, însă efectele
bolii sunt dezastruoase, însemnând
internări repetate în spital, absenteism
de la școală sau de la locul de muncă și,
în general, o calitate extrem de scăzută
a vieții, au atras atenția specialiștii
cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului,
marcată în data de 7 mai.
„Pacienții trebuie să fie extrem de
atenți la simptome, pentru că, printrun tratament adecvat, acestea pot să
dispară sau să fie minime. De asemenea,
trebuie testată funcția pulmonară prin
spirometrii periodice. Pentru că și aceste
spirometrii oferă informații privind gradul
de severitate al astmului și necesitatea
conturării și a adaptării tratamentului
la nevoile pacientului. Mesajul esențial
însă este legat de tratamentul astmului,
care trebuie să fie continuu. Iar la cei
cu astm sever, tratamentul trebuie
să fie personalizat, așa cum indică și
actualizarea din 2019 a ghidului GINA
(Global Innitiative for Asthma). În acest
sens, un program național dedicat
pacienților cu astm sever le-ar ușura
acestora accesul la terapiile inovatoare,
biologice, care permit reducerea riscului
de exacerbări amenințătoare de viață și
controlul simptomelor”, a explicat prof.
dr. Ruxandra Ulmeanu, medic primar
pneumolog, președinta Societății Române
de Pneumologie.

„Pacienții cu astm sever au o calitate
a vieții scăzută, au simptome zilnice, fac
exacerbări frecvente, se internează des,
lipsesc de la școală/ serviciu, au activitate
fizică limitată. Deși reprezintă doar 10%
din totalul pacienților cu astm, consumă
aproximativ 50% din resursele alocate. În
fiecare săptămână, unu din cinci pacienți
cu astm sever suferă o criză atât de severă,
încât nu poate nici măcar solicita ajutor”,
a subliniat prof. dr. Florin Mihălțan,
pneumolog, președintele Secțiunii de
Somnologie a Societății Române de
Pneumologie.
Complianța la tratament
Formele severe de astm presupun o
medicație extrem de extensivă. În
România, există un cumul mare de
elemente care alimentează astmul sever,
iar specialiștii menționează, în primul
rând, complianța la tratament. „Sunt
pacienți care se simt bine și renunță
la spray fără să consulte medicul, sunt
pacienți care nu știu să folosească corect
acel spray – de unde rezultă acele crize
de astm și spitalizări repetate. În funcție
de severitatea bolii și de numărul de
terapii care sunt introduse, tratamentul

astmului sever reprezintă un cumul de
terapii care includ și terapiile biologice
– noutatea absolută care completează
panoplia terapeutică a astmului. GINA
anunță, în 2019, o schimbare de principii
de tratament, o personalizare a terapiei.
Progresele în astmul sever sunt imense, în
sensul de descifrare a acelor mecanisme
patogenice care intervin, iar, mai departe,
pasul spre normalizarea vieții pacienților
cu această boală este unul singur. Ideea de
bază, în momentul de față, este că astmul
sever devine din ce în ce mai preocupant
pentru cadrele medicale, iar pentru
fiecare pacient trebuie să ne adaptăm
terapeutic și să personalizăm”, a mai
explicat prof. Mihălțan.
Un alt reper esențial al ghidului GINA
2019 este recomandarea de utilizare a
tratamentului antiinflamator în toate
treptele de severitate ale astmului, ceea
ce presupune introducerea în schema de
tratament a pacientului cu astm a unui
corticoid inhalator. „Această schimbare
reprezintă un element esențial, pentru
că atrage atenția că inflamația este
elementul central al pacientului cu astm,
indiferent de severitatea lui”, a adăugat
prof. Ulmeanu. 
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160
de milioane de euro,

BANI NERAMBURSABILI,
obținuți de Ministerul Sănătății
de Dan Dumitrescu, secretar de stat Ministerul Sănătății

La finalul anului 2018, Ministerul Sănătății, în colaborare
cu Ministerul Fondurilor Europene, a reușit contractarea și
decontarea unor sume importante din două programe sectoriale de
o importanță majoră pentru România. În acest fel, prin depunerea
unui proiect vizând serviciile medicale și de tratament ale persoanelor
infectate cu virusul HIV/SIDA, Ministerul Sănătății a reușit decontarea unor
sume necesare nevoilor de tratament ale persoanelor infectate, cât și realizarea
unei părți importante din obiectivele asumate de țara noastră în raport cu
Comisia Europeană.
Referindu-ne la obiectivele generale ale proiectului, acestea au constat
în creșterea accesului la servicii de sănătate accesibile, durabile și de înaltă
calitate, asistență și servicii sociale de interes general.
Grupul-țintă a fost format exclusiv din persoane aparținând grupurilor
vulnerabile care beneficiază de programe de sprijin - persoane infectate cu
HIV/SIDA care beneficiază de tratament precoce decontat din Programul
național de sănătate publică finanțat din bugetul Ministerului Sănătății/
Programul național de prevenire, supraveghere și control al bolnavilor cu
infecție HIV/SIDA.
Minimumul asumat prin proiect pentru grupul-țintă este de 7.100 de
persoane diagnosticate cu infecție HIV/ SIDA. Acestea reprezintă o categorie
de persoane extrem de vulnerabile, intrând în categoria grupurilor vulnerabile,
conform legislației în vigoare. Vulnerabilitatea bolnavilor de HIV/ SIDA este
dată atât de condiția lor medicală, cât şi prin prisma modalităților şi riscurilor
asociate de transmitere a infecției pentru anumite categorii de populație.
Conform prevederilor ghidului specific, toate persoanele infectate cu HIV/
SIDA sunt considerate persoane vulnerabile. Valoarea totală a proiectului este
de 1.058.435.838,77 lei (aprox. 227.929.418,09 euro), din care 893.693.885,08
lei asistență financiară nerambursabilă prin Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
În același timp, Ministerul Sănătății a depus o serie de proiecte prin care s-a
reușit rambursarea unor sume importante plătite din bugetul de stat pentru
dotarea cu echipamente medicale și reabilitarea unui număr mare de unități
spitalicești aflate în administrarea sau coordonarea ministerului. Proiectele
au vizat decontarea cheltuielilor cu achiziția de echipamente și construcții în
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perioada 2014-2018, dar și continuarea
susținerii investițiilor în infrastructura
medicală programate pentru perioada
2018 - 2019.
În urma finalizării procesului de
evaluare, din cele 58 de proiecte depuse
s-au contractat în luna decembrie a anului
2018 un număr de 55 de proiecte (15
ale ministerului - Banca Mondială și 40
județene). Valoarea totală a proiectelor
contractate este de 768.148.594,15 lei.
Proiectele au fost depuse în cadrul
Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiție 8.1-Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de sănătate
şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum
și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități.
Având în vedere importanța, dar
și valoarea substanțială a sumelor
contractate și decontate în cadrul acestor
acțiuni, utilizând doar resursele umane
existente în aparatul administrativ,
Ministerul Sănătății și-a asumat o
responsabilitate enormă în realizarea
și implementarea cu succes a acestor
proiecte de importanță națională. 
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Contractele cost-volum/
cost-volum-rezultat,
ÎN BENEFICIUL PACIENȚILOR
de Oana Mocanu,
director Direcția Farmaceutică
Clawback-Cost Volum, CNAS

Dacă ar fi să explicăm cât
mai simplu și pe înțelesul
tuturor, contractele costvolum sunt înțelegeri scrise
încheiate de CNAS cu firmele care pun pe
piața românească anumite medicamente
noi, inovative, pentru asigurații care au
nevoie de tratamentul respectiv. Medicamentele inovative au în general prețuri
mari, ceea ce face uneori dificilă, dacă nu
chiar imposibilă, decontarea integrală a
acestora din fondurile inevitabil limitate
ale sistemului de asigurări sociale de
sănătate. Dar prin contractele cost-volum
se negociază condițiile de asigurare a
medicamentului în sistemul de sănătate, astfel încât toată lumea să aibă de
câștigat: asigurații au acces la tratamentul respectiv fără să-l plătească din propriul buzunar, CNAS va putea face față
costurilor noului medicament și va putea
controla strict cheltuielile cu acesta, iar
firma care pune pe piață medicamentul
va putea să vândă în România un produs
care altfel ar fi greu vandabil.
În unele cazuri, decontarea medicamentelor poate fi legată de rezultatul
tratamentului. În aceste cazuri, CNAS
încheie cu firma care pune pe piață
medicamentul un tip particular de
contract, cost-volum-rezultat, document
care prevede că din bugetul fondului se
decontează doar cantitatea de medicamente utilizată pentru pacienții la care
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tratamentul a avut succes. Acest tip de
contract este utilizat în prezent pentru
asigurarea tratamentului fără interferon
al hepatitei cronice virale C, la care rata
de succes este în jur de 99%.
Primele contracte de tip cost-volum
au început să se aplice în 2015, iar la ora
actuală sunt în derulare 41 de contracte de
tip cost-volum și 3 contracte de tip costvolum-rezultat, pentru un număr de 25 de
medicamente din ariile terapeutice oncologie, boli rare, hepatită cronică virală C
etc. O parte din aceste medicamente vin
în completarea programelor naționale curative derulate de CNAS, iar altele țintesc
boli cu impact care nu sunt cuprinse în
programe, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare și psoriazisul sever.
Derularea primelor contracte costvolum/cost-volum-rezultat a scos însă
la iveală și anumite limite ale legislației
specifice, astfel că aceasta a fost revizuită
în prima parte a anului trecut. Mai precis,
legislația anterioară reglementa că în
situația în care pentru aceeaşi indicaţie
terapeutică existau două sau mai multe
medicamente cu decizie de includere
condiţionată în Lista de medicamente se
putea încheia contract cost-volum/costvolum-rezultat doar pentru produsul cu
costul cel mai mic/pacient/an suportat de
CNAS, fără a exista posibilitatea opțiunii
terapeutice în funcție de starea sănătății
și comorbiditățile pacientului. De ase-

menea, era prevăzută o singură grilă de
negociere, aplicabilă atât pentru contractele de tip cost-volum, cât și pentru
cele de tip cost-volum-rezultat, în baza
căreia puteau fi încheiate contracte strict
pentru medicamentele inovative aferente
programelor naţionale de sănătate și
bolilor cronice din sublista C – secţiunea
C1, dar nu și pentru medicamentele cu
nivel de compensare din bugetul CNAS
sub 100%.
La ora actuală, legislația reglementează distinct mecanismele care stau la baza
încheierii contractelor de tip cost-volum/
cost-volum-rezultat, ceea ce a permis
creșterea accesului pacienților la medicamentele inovative în funcție de indicația
terapeutică, stadiul bolii și afecțiunile
asociate. Pentru contractele de tip
cost-volum, se prevăd grile de procente
fixe care se aplică progresiv la valoarea
consumului trimestrial de medicamente,
în funcție de raportul dintre numărul de
pacienți efectiv tratați într-un trimestru
şi cel al pacienților eligibili conform
contractului respectiv. Pentru contractele cost-volum-rezultat se stabilește
un cost efectiv/pacient cu rezultat
medical, cost efectiv care se aplică atât
pentru situațiile în care există un singur
medicament, cât și pentru situațiile în
care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicație
terapeutică. Pentru pacienți, nu există

nicio contribuție personală, diferența
dintre prețul de comercializare și costul
efectiv/pacient cu rezultat medical fiind
suportată de deținătorii de autorizație de
punere pe piață, cu titlul de contribuție
trimestrială.
Un exemplu cu rezultate deosebite
în privința acestor tipuri de contracte
este cel al tratamentului fără interferon
pentru hepatita C. În urmă cu patru
ani, când CNAS a început să trateze
fără interferon hepatita C, din fonduri
publice, nimeni nu ar fi crezut că în doar
puțin peste 1.000 de zile se va progresa
atât de mult.
În primele luni, nemulțumirile au
fost mai mari decât în perioada în care
tratamentul respectiv nu era disponibil
pentru asigurați. Unele voci își manifestau dezaprobarea că CNAS, din motive
financiare, a decis ca în primul an să
trateze doar 5.000 de pacienți. Alte voci
considerau discriminatoriu faptul că în
acel moment accesul la tratamentul fără
interferon a fost permis doar bolnavilor
aflați în stadiul cel mai avansat de fibroză
hepatică, în pofida evidenței că aceștia
reprezentau prima urgență. S-au aruncat

cuvinte dure în spațiul public și s-au
avansat calcule conform cărora României i-ar trebui zeci de ani să trateze toți
bolnavii de hepatita C.
Nimeni nu părea să-și mai amintească
că CNAS se angajase de fapt în lupta împotriva hepatitelor cronice cu 14 ani mai
înainte, utilizând medicamentele existente la acea oră, și că, în acest interval,
pentru aproximativ 90.000 de pacienți
s-a inițiat tratamentul cu interferon şi cu
analogi nucleotidici/nucleozidici – circa
două treimi din aceste tratamente fiind
pentru bolnavii cu hepatită cronică C
aflaţi în diverse stadii de boală, iar restul,
pentru bolnavii cu hepatită B.
Nici măcar faptul că la finalul primului an s-au tratat fără interferon 5.860 de
pacienți, în loc de 5.000, și nici rezultatele tratamentului deosebit de încurajatoare, cu o rată de succes de aproape 99%,
n-au avut darul să liniștească lucrurile.
De-abia după ce a început să se deruleze
al doilea an de contracte cost-volumrezultat încheiate de CNAS pentru tratamentul fără interferon, iar alți 12.000
de pacienți cu stadii de fibroză F4, F3 și
F2 au avut acces la tratament, a început

să se înțeleagă că se va avansa rapid în
combaterea hepatitei C.
Ca urmare a modificării legislației
specifice, în a treia etapă de tratament
fără interferon al hepatitei C, începută la
1 septembrie 2018, nu numai că numărul
pacienților eligibili a fost din nou mărit,
la 13.000, permițându-se accesul la
medicație și bolnavilor aflați în stadiul F1
de fibroză hepatică, dar în același timp
noile contracte asigură trei scheme terapeutice, astfel încât tratamentele să poată fi personalizate de medici în funcție de
starea clinică a fiecărui pacient.
Pe baza rezultatelor de până acum, se
poate estima că nu este departe momentul în care accesul pacienților cu hepatita
C la tratamentul fără interferon nu va
mai fi condiționat de un anumit stadiu al
bolii. Totodată, la ora actuală România
este considerată un exemplu de bună
practică pe plan european în privinţa
acţiunilor vizând combaterea infecţiei cu
virusul hepatitic C şi reducerea prevalenţei bolii, în linie cu obiectivul prevăzut
în documentele strategice ale OMS și UE,
de eradicare a hepatitelor cronice B și C
până în anul 2030. 
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INTERVIU CU MARIUS ȘIȘU, PREȘEDINTE AGENȚIA NAȚIONALĂ
A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

„Cifrele înseamnă
sănătate, iar sănătatea
este despre oameni”
de Roxana Maticiuc

Povestiți-mi, vă rog, pe scurt,
ce s-a întâmplat la prima
ediție a HMA? Care au fost
principalele discuții din
cadrul evenimentului?
După cum se știe, în perioada 20 – 22 februarie 2019, a avut loc la Timișoara prima
dintre cele două reuniuni ale membrilor organismului Șefii Agențiilor Medicamentului (Heads of Medicines Agencies = HMA),
organizate în cadrul fiecărui mandat de
șase luni al unui stat membru la Președinția
Consiliului UE.
Consider că trebuie să subliniez faptul
că evenimentul a beneficiat de un suport
deosebit din partea instituțiilor Consiliul
Județean Timiș, Instituția Prefectului
Județului Timiș și Primăria Municipiului
Timișoara, sprijin acordat atât în organizarea, cât și pe tot parcursul desfășurării reuniunii HMA 1 și care a contribuit esențial
la înalta apreciere a valorilor noastre
naționale, din partea tuturor participanților
la eveniment: membri ai rețelei șefilor
autorităților naționale competente în
domeniul medicamentului de uz uman și
veterinar din Spațiul Economic European,
reprezentanți ai Agenției Europene a Me-
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dicamentului, ai Directoratului European
pentru Calitatea Medicamentului și Îngrijirea Sănătății (EDQM), ai Comisiei Europene
– Direcția Generală de Sănătate și Siguranță
Alimentară (DG Santé).
Reuniunile HMA abordează probleme
strategice de primă importanță și adoptă decizii referitoare la funcționarea și
optimizarea activității rețelei europene de
reglementare în domeniul medicamentului,
asigurând coeziunea acesteia și facilitând
schimbul de informații și bune practici în
domeniul reglementării medicamentului
de uz uman și veterinar, conform modelului unic de cooperare și de partajare a
activității între autoritățile naționale competente, Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency=EMA) și
Comisia Europeană.
Prima ședință a membrilor HMA din
anul 2019, cea de-a 95-a reuniune a acestui
organism, organizată de Ministerul Sănătății
și de Agenția Națională a Medicamentului și
a Dispozitivelor Medicale, a abordat probleme și teme de interes curent din activitatea
rețelei, concentrându-se și asupra progresului înregistrat în realizarea activităților
din cadrul direcțiilor strategice prioritare

cuprinse în Planul multianual de activitate
al Rețelei. Pe agenda evenimentului, au fost
înscrise teme de interes major, precum:
ședințele tripartite HMA, EMA și DG
SANTE;
sesiuni de grup pe tema coeziunii în
cadrul HMA;
îmbunătățirea cooperării cu părțile
interesate și Strategia de comunicare
pentru sporirea eficienței și transparenței
operațiunilor de reglementare din cadrul
rețelei;
raport actualizat cu privire la Grupul
operativ pentru Brexit (Brexit Task
force);
teme abordate la propunerea
Președinției Consiliului UE;
legislația națională în domeniul
evaluării tehnologiilor medicale;
legislația națională privind deficitul de
medicamente pe piață;
România a oferit o imagine de ansamblu
asupra proiectului privind legislația
națională în domeniul HTA, precum și
asupra dispozițiilor naționale de
reglementare menite să evite, pe cât de
mult posibil, impactul deficitului de
medicamente asupra sănătății publice.

Alte teme pe ordinea de zi
a evenimentului au fost:
transparența prețurilor, cu noi
informații referitoare la impactul
transparenței prețurilor asupra
accesului la medicamente și disponibilitatea acestora;
raport actualizat despre activitatea EMA
referitor la stadiul pregătirilor în vederea
Brexit-ului;
raport actualizat despre activitatea DG
Santé cu privire la aspecte precum
ultimele evoluții în cadrul dezvoltării
acordului de recunoaștere mutuală cu
FDA din SUA și programul comun de
audit, Directiva privind medicamentele
falsificate, evaluarea tehnologiilor
medicale (HTA), Brexit, desfășurarea
studiilor clinice pentru medicamentele
orfane și de uz pediatric, medicamentele
pentru terapii avansate, legislația
privind dispozitivele medicale și
dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro;
noul regulament veterinar;
experiența României în colectarea
datelor privind vânzările de medicamente veterinare antimicrobiene.
În concluzie, în cadrul reuniunii s-au
abordat teme de importanță strategică în
domeniul de profil, luându-se decizii privind funcționarea și optimizarea activității
rețelei, asigurarea coeziunii acesteia prin
schimbul de informații și bune practici în
domeniul reglementării medicamentului
de uz uman și veterinar.
În ce alte acțiuni următoare, care
fac parte din programul președinției
Consiliului Uniunii Europene, mai este
implicată Agenția Medicamentului?
În perioada 4-5 aprilie 2019, ANMDM
a găzduit Reuniunea de Analiză Strategică
și Învățare (SRLM) a Comitetului pentru
Medicamente din Plante (Herbal Medicinal
Products = HMPC).
Această reuniune informală a permis
membrilor HMPC analiza colectivă a
diferitelor provocări cu care se confruntă și
stabilirea de planuri de lucru pentru 2019,
precum și priorități în sprijinul Strategiei
UE privind rețeaua, până în 2020 și în
continuare.
Elementele principale ale agendei acestei
întâlniri au fost legate de:
schimbul de informații între Statele
Membre ale UE privind utilizarea
canabisului medicinal. Reprezentanții
Austriei, Belgiei, Cehiei, Germaniei,

Italiei și Poloniei au împărtășit colegilor
din comitet experiența acumulată în
țara lor în acest domeniu;
propuneri privind întărirea cooperării
între HMPC și PRAC (Comitetul pentru
evaluarea riscurilor în materie de
farmacovigilență al Agenției Europene a
Medicamentului;
evaluarea siguranței compușilor naturali
din alimente, a produselor de îngrijire
personală și a medicamentelor din
plante care conțin estragol;
stabilirea unei noi metodologii de lucru
pentru HMPC și a strategiei pe termen
lung, începând cu 2020;
posibilul rol al HMPC în noua legislație
privind dispozitivele medicale;
provocări și perspective ale unei
reuniuni de lucru cu părțile interesate;
proiecte de cercetare în domeniul
plantelor medicinale, desfășurate de
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, Facultatea de Farmacie
din București.
Referitor la celelalte reuniuni a căror organizare este în responsabilitatea ANMDM,
vreau să subliniez că acestea sunt în curs de
pregătire. În cadrul Agenției, am desemnat
o echipă de colegi care se implică activ în
tot ce înseamnă organizarea unor astfel de
ședințe în cadrul Președinției Consiliului
UE. Între 22-23 mai și 23-24 mai, se vor
desfășura alte două reuniuni, la Palatul
Parlamentului
Astfel, în perioada 22-23 mai va avea loc
Reuniunea comună a Grupului de Coordonare pentru Procedurile de Recunoaștere
Mutuală și Descentralizată-Uman (Coordination Group for Mutual Recognition
and Decentralised Procedure for human
medicinal products = CMDh) și a Comitetului pentru evaluarea riscurilor în
farmacovigilență (Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee = PRAC). Această
reuniune de analiză strategică se organizează în scopul discutării unor aspecte
organizaționale și de evaluare, al necesității
de îndrumări și ghiduri suplimentare sau
de îmbunătățire a celor existente sau alte
aspecte identificate în cursul întâlnirilor
lunare și care necesită dezbatere, analiză
sau armonizare între statele membre ale
UE. În cadrul evenimentului, vor fi abordate teme precum impactul BREXIT la nivelul
rețelei europene a autorităților competente
naționale și asupra disponibilității medicamentelor pe piața UE, aspecte procedurale privind evaluarea documentației
de farmacovigilență, siguranța vaccinu-

rilor în UE, cooperarea în cadrul rețelei
autorităților naționale competente.
De asemenea, între 23 și 24 mai va avea
loc la București, tot la Palatul Parlamentului, Reuniunea formală a Grupului de
lucru pentru medicamentele homeopate –
HMPWG). Această reuniune se organizează
în scopul continuării lucrărilor pe subiectele rămase pe agenda de lucru din cadrul
întâlnirii precedente, cu privire la reglementările de evaluare a calității, siguranței
și utilizării medicamentelor homeopate
pentru uz uman și veterinar. Agenda
reuniunii se va concentra asupra unor
aspecte legate de calitatea medicamentelor
homeopate, probleme identificate în timpul
procesului de evaluare care necesită analiză
și armonizare între diferitele state membre și se va continua cu actualizarea listei
primelor diluţii sigure (FSD).
În continuare, în luna iunie, vor avea loc
încă două reuniuni organizate de ANMDM:
reuniunea comună de analiză strategică și
învățare a Comitetului pentru medicamente pentru terapii avansate (CAT) și a Grupului de Lucru pentru Facilitarea Studiilor
Clinice (CTFG), în perioada 13–14 iunie, la
București, Palatul Parlamentului.
Vor fi abordate teme care interesează ambele comitete, în ceea ce privește
dezvoltarea de medicamente pentru terapii
avansate, oferind posibilitatea îmbunătățirii
colaborării și schimbului de experiență în
evaluare între aceste două comitete.
În cadrul ședinței individuale CAT se
vor aborda diferite subiecte identificate în
procesul de evaluare a documentației în
vederea autorizării pentru punere pe piață
și de consultanță științifică, care necesită
analiză și armonizare între diferitele state
membre, se vor prezenta noi ghiduri și
prevederi legislative ale UE, precum și
impactul acestora asupra procesului de
evaluare.
În cadrul ședinței individuale CTFG,
grup de lucru al HMA, se vor continua
discuțiile referitoare la progresul realizat în
implementarea Regulamentului UE pentru
studiile clinice, atât în ceea ce privește
stadiul dezvoltării Sistemului Informatic
UE, cât și stadiul pregătirii statelor membre,
precum și mecanismele de cooperare
între acestea și alte probleme legate de
armonizare în domeniul studiilor clinice.
Între 19 și 21 iunie, se va desfășura cea
de-a doua ședință a membrilor HMA din
anul 2019, cea de-a 96-a reuniune a acestui
organism, de data aceasta la București, tot la
Palatul Parlamentului. Colegii mei lucrează

mai 2019 13

Politici
de Sănătate | REFORMA SĂNĂTĂŢII
În urmă cu o jumătate de an,
ministrul Sănătății a anunțat, în
prezența președintelui ANMDM,
o reorganizare a Agenției. Cu toate
acestea, nu s-a întâmplat nimic. A fost
abandonată aceasta idee a reorganizării
sau se caută o altă formă pentru a face
acest lucru? Luați în calcul demiterea
unor angajați ai Agenției și/sau
angajarea de noi specialiști?
Nu se pune problema, sub nicio
formă, de o demitere a angajaților,
dimpotrivă. Ideea de reorganizare a
ANMDM se confundă cu însăși ideea de
găsire a soluției optime de eficientizare
a activității și suntem susținuți în
continuare de minister în acest sens. Ne
aflăm, așadar, într-o perioadă de tranziție,
de căutare a unei formule optime
de organizare și funcționare pentru
ANMDM.
Ne puteți împărtăși din experiența
acumulată în această scurtă perioadă de
când sunteți președinte al ANMDM?

de oncologie, boli infecțioase, paliație,
toxicologie și toxicodependenţă.
Aveți puțin timp de când ați preluat
conducerea Agenției. Ce ați păstrat
și ce ați schimbat din liniile trasate
de președintele anterior? Care sunt
strategiile de management pe care le-ați
aplicat pentru a asigura o bună activitate
a Agenției?
Am păstrat același mod de abordare a
activității de management implementat
de președintele anterior, doamna
Adriana Cotel, care a urmărit, ca și mine,
eficientizarea unor fluxuri de lucru
în cadrul Agenției, schimbarea unor
coordonatori de structuri, delegarea
de competențe la nivelul structurilor,
stabilirea de ședințe săptămânale ale
Comisiei de autorizare de punere pe
piață, în locul ședințelor lunare, măsuri
care au făcut posibilă continuarea
procesului de accelerare a evaluării unor
dosare de autorizare restante.
Ce rezultate ați obținut până acum?
Departament / Livrabil

Media/
luna
Ian - Oct
2018

Media Nov 2018 - Ian 2019
vs. Ian-Oct 2018

Media Feb 2019 - Mar 2019
vs. Ian-Oct 2018

Media Nov 2018 - Mar 2019
vs. Ian-Oct 2018

Media /luna
Nov 2018 Ian 2019

Crestere % vs
Ian-Oct 2018

Media /luna
Feb 2019 Mar 2019

Crestere % vs
Ian-Oct 2018

Media /luna
Nov 2018 Mar 2019

Crestere % vs
Ian-Oct 2018

1505%

95

896%

Procedura
Nationala

Autoriz & Reinnoiri - APP

10

56

489%

153

Procedura
Europeana

Autoriz & Reinnoiri - APP

49

67

37%

52

6%

61

24%

HTA

Evaluare-Decizii

3

5

85%

11

289%

7

167%

Autorizatii SC

8

8

-1%

10

17%

9

6%

Studii Clinice
Inspectie
Farmaceutica

Amendamente SC

73

71

-3%

66

-10%

69

-6%

Inspectii Fabricatie &
Distributie

11

19

79%

14

25%

17

57%

Inspectii Farmacii

83

149

79%

98

17%

128

55%

Consider că rezultatele din tabelul
anexat sunt elocvente în sensul celor
prezentate.
Două departamente strategice ale
Agenției, cel de studii clinice și cel de
HTA, sunt cu deficit de personal și cu
un volum de muncă foarte mare. Cum
poate fi soluționată această problemă?
La nivelul acestor două structuri,
se depun aceleași eforturi susținute de
recuperare a întârzierilor, numărul de
evaluatori implicați în aceste activități a
fost mărit prin detașarea de specialiști în
ANMDM, deocamdată pe perioadă limitată.
Desigur, întârzierile nu pot fi rezolvate
imediat, dar rezultatele pozitive se văd,
sunt palpabile, cifrele vorbesc de la sine.
După cum probabil știți, există un
proiect al MS referitor la o altă organizare
și metodologie în evaluarea tehnologiilor
medicale (HTA) în România, proiect care va
implica specialiști din afara ANMDM.

Mărturisesc că pasiunea puternică
pentru domeniu m-a ajutat să compensez
faptul că, la bază, nu sunt de profesie
medic sau farmacist. Dar expertiza
managerială în industria farma, precum și
scurta experiență de consilier al fostului
președinte (o reală provocare pentru
mine la acel moment cheie de inițiere a
reorganizării Agenției) mi-au fost extrem de
utile în abordarea strategică a noii poziții.
Pentru mine, strategie înseamnă analiză,
comparații și cifre. Mă bucur că pot vorbi azi
de creșteri chiar de 1500% față de perioada
ianuarie-octombrie 2018 în ceea ce privește
evaluarea dosarelor de autorizare.
Este adevarat că s-a muncit, s-a muncit
intens, la capacitate maximă, iar eforturile
colegilor de recuperare a întârzierilor au
fost și continuă să fie direct proporționale
cu rezultatele. Pentru mine, pentru noi,
cifrele înseamnă sănătate, iar sănătatea
este despre oameni! 
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DE LA DIAGNOSTIC DE PRECIZIE
LA TRATAMENTE PERSONALIZATE
de Prof. univ. dr. Tudor-Eliade Ciuleanu, UMF „IULIU HAȚIEGANU”, CLUJ-NAPOCA, DISCIPLINA
ONCOLOGIE ȘI RADIOTERAPIE, INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF.DR. ION CHIRICUȚĂ”, CLUJ-NAPOCA.

La nivel mondial, cancerul pulmonar este
principala cauză de mortalitate prin maladii
oncologice. Conform datelor din Globocan
2018, 11,6% dintre cazurile noi de cancer sunt
localizate în plămân, acest diagnostic fiind responsabil
de 18,4% dintre decesele din cauze oncologice.
În România, conform datelor Globocan 2018, în fiecare
an apar 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar, peste
8.000 de cazuri fiind înregistrate în rândul bărbaților. La
nivel național, cancerul pulmonar este principala cauză
de mortalitate oncologică, 10.277 de persoane pierzânduși viața anual din cauza cancerului pulmonar.
Ultimii ani au adus o schimbare de paradigmă în
managementul și tratamentul cancerului pulmonar, prin
apariția și utilizarea din ce în ce mai frecventă a terapiilor țintite
și a imunoterapiei care, alături de dezvoltarea tehnicilor din
chirurgie, chimioterapie și radioterapie, generează o regândire
a regulilor de interacțiune cu această boală, considerată,
nu demult, fatală, și care datorită multiplelor soluții
terapeutice existente devine tot mai mult o boală cronică.
Testarea biomarkerilor reprezintă astăzi un element cheie
în oncologie și definitoriu pentru medicina personalizată.
European Society for Medical Oncology(2018) recomandă
testarea de la început, înainte de inițierea oricărui tratament,
a următorilor biomarkeri: EGFR, ALK, ROS1, BRAF și PD-L1.
Prin punerea în evidență a biomarkerilor,se realizează
un diagnostic de precizie al tipului de cancer pulmonar,
care va orienta decizia specialistului cu privire la terapia
țintită adecvată pacientului, cât mai curând posibil.
Pentru pacientul cu cancer pulmonar, schimbarea de
paradigmă în managementul cancerului de plămânvizează
dezvoltarea de soluții terapeutice prin care se abordează
integrat nevoile acestuia, prin facilitarea accesului
echitabil la tratament, la servicii de suport și la un
sistem eficient de referire între nivelurile de asistență
medicală. Parteneriatul medic-pacient are un rol esențial
în stabilirea parcursului terapeutic adecvat ce face parte
din călătoria pacientului oncologic, comunicarea continuă
între medic, pacient și cei care stau alături de acesta, fiind
un element-cheie în managementul eficient al bolii.
REFERINŢE:
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Călătoria pacientului
cu cancer pulmonar:

1. Stone E, et al. Lung Cancer. 2018;124:199-204.

Managementul planului de tratament de către o
echipă multidisciplinară reprezintă o fază esențială în
călătoria pacientului oncologic, rolul acesteia în cancerul
bronhopulmonar fiind validat prin creșterea supraviețuirii
pacienților monitorizați de o echipă multidisciplinară.

Managementul pacientului în cadrul echipei multidisciplinare
crește rata de supravieţuire
Probabilitatea de supravieţuire generală

deja la elaborarea agendei evenimentului, în
colaborare cu membrii HMA Management
Group și cu secretariatul HMA.
În urmă cu puțin timp, la București,
au avut loc o serie de discuții pe tema
canabisului medicinal. Care va fi unghiul
de abordare al României în această
problemă și ce pași urmează să fie făcuți?
Într-adevăr, la inițiativa doamnei ministru Sorina Pintea, a fost elaborat un ordin
de ministru care se referă la înființarea
Comisiei pentru analizarea condițiilor de
utilizare a canabisului medicinal ca terapie
adjuvantă în bolile cronice și boli rare. În
luna martie, a avut loc prima întâlnire a
membrilor Comisiei formate în acest scop,
din care fac parte reprezentanți ai MS,
CNAS, ANMDM, șefi ai comisiilor de specialitate (neurologie pediatrică, psihiatrie
adulți și psihiatrie pediatrică), precum și
reprezentanți ai asociațiilor de pacienți.
În cadrul întâlnirii, s-a subliniat
diferența între tetrahidrocanabinol (THC),
substanța psihoactivă din canabis, ce se
regăsește în tabelul 1 al Legii 339/2005, care
cuprinde substanțe interzise și fără interes
pentru medicină, și canabidiol (CBD), o
substanță activă care poate fi utilizată în
scop terapeutic.
În mod evident, Ministerul Sănătății
are drept obiectiv asigurarea accesului
pacienților la tratamente inovative, iar
înființarea acestui grup de lucru este
dovada acestui mod de abordare. Așa cum
a declarat domnul Octavian Alexandrescu,
secretar de stat în Ministerul Sănătății, se
urmărește identificarea de soluții care să
respecte toate convențiile internaționale,
în acest caz fiind vorba despre Convenția
Unică asupra Stupefiantelor din 1961 și
Convenția Organizației Națiunilor Unite
asupra substanțelor psihotropedin 1971.
Practic, se va urmări autorizarea de către
EMA a medicamentului Epidiolex (autorizat
deja de FDA în America) pentru asigurarea
accesului rapid la tratament pentru pacienții
cu epilepsie rară din România. Epidiolex
conține CBD ca substanță activă, fiind de
fapt singurul medicament bazat pe canabis,
utilizat în epilepsie pentru administrare
orală. Epidiolex a fost studiat pentru unele
epilepsii refractare, pentru a demonstra
eficacitatea și profilul de siguranță.
În viitor, în cadrul grupului de lucru,
vor continua discuțiile cu președinții altor
comisii de specialitate ale MS, respectiv
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Perioada după stabilirea diagnosticului (ani)

Stone E. et al. Lung Cancer. 2018; 124:199-204.

În cazul cancerului pulmonar în stadii avansate, cum ar fi
stadiul III nerezecabil, intervenția chirurgicală încetează să fie
o opțiune pentru pacient, soluția terapeuticărecomandată fiind
combinația între chimioterapie–radioterapie(CRT) și imunoterapie.
După decenii în care chimioterapia și radioterapia au fost
singura opțiune la acești pacienți, de curând a fost aprobată o
terapie imunologică; aceasta consolidează răspunsul după CRT
și oferă, astfel, șansa unei intenții curative la acești pacienți.
Existența terapiilor țintite și a imunoterapiei oferă soluții
terapeutice pentru cancerul pulmonar local-avansat și metastatic.
Accesul cât mai rapid la aceste terapii personalizate,prin
testarea biomarkerilor și monitorizarea progresiei bolii,
sunt imperative pentru un management corect și eficient,
cu scopul de a prelungi viața pacientului oncologic. 

2. DeepDive Oncology, 2017.Quensland Health.
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Soluții pentru hemofilie:

MOBILIZARE ȘI IDENTIFICARE
de Valentina Grigore

Avansul bugetar semnificativ și posibilitatea aplicării
unui nivel terapeutic ridicat
ar fi trebuit să transforme
hemofilia într-o boală care poate fi ținută
sub control, iar persoana afectată să
poată duce o viață normală, cu condiția
accesului imediat şi corect la tratamentul
cu factor antihemofilic. Cu toate acestea,
în România, incapacitatea de utilizare
eficientă a bugetului alocat Programului Național de Hemofilie și Talasemie
are ca o consecință directă și imediată
menținerea diferențelor importante
dintre calitatea asistenței din România și
celelalte țări europene. Hemofilicii continuă să sufere de diverse dizabilități încă
din perioada copilăriei, ceea ce le scade
dramatic calitatea vieții și șansa la o viață
normală, pe fondul accesului deficitar la
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terapie și la servicii medicale dedicate.
În cadrul evenimentelor dedicate Zilei
Mondiale a Hemofiliei, profesioniștii și
pacienții au cerut autorităților să nu scadă
bugetul alocat Programului de Hemofilie și au propus câteva soluții pentru
îmbunătățirea managementului bolii.
„Considerăm că următorii pași ce trebuie făcuţi în atingerea ţintei sunt instituirea

tratamentului la domiciliu și
crearea registrului național
al pacienților hemofilici. De
asemenea, personalizarea
tratamentului în funcție de
nevoile fiecărui pacient hemofilic trebuie să guverneze
practica medicală în domeniul
hemofiliei. Pentru aceasta,
continuă și eforturile noastre
ca pacientul să fie educat în
privința bolii și a tratamentului urmat, devenind astfel un partener de dialog egal cu
medicul și, în timp, o resursă, nu un asistat,
în planul terapeutic al hemofiliei”, a afirmat Nicolae Oniga, președintele Asociației
Naționale a Hemofilicilor din România.
În România, Programul Național de
Hemofilie și Talasemie (PNHT) este gestionat de CNAS. „Dacă în primul an în care

programul a fost gestionat de instituția
noastră (2006), de el au beneficiat 738
de persoane cu hemofilie și talasemie,
la sfârșitul anului trecut, aveam 1.112 de
pacienți în tratament, pentru cele două
afecțiuni. Finanțarea programului a crescut
de peste 15 ori în ultimii 12 ani, ajungându-se ca, anul trecut, să utilizăm aproape
155 de milioane de lei din Fondul Național
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru medicația specifică celor două boli”, a
anunțat Adriana Cotel, președintele Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Situația actuală
PNHT este un program complex, având
opt subcapitole: tratament on demand,
profilaxie regulată, profilaxie intermitentă,
inhibitori-on demand, inhibitori-profilaxie
regulată, inhibitori-profilaxie intermitentă,
intervenții invazive și hemofilie dobândită,
fiecare fiind destinat pentru patru tipuri de
boală (hemofilie A, B, boala von Willebrand
și coagulopatie cu inhibitori). „Programul
se desfășoară la nivel de județ, și anume în
36 de județe, fără județele Bistrița, Călărași,
Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman,
județe în care nu funcționează niciun medic hematolog. Asistența este caracterizată
printr-o puternică centralizare, aproape
50% din pacienții țării fiind asistați de
centrele din București și Timișoara, cu un
consum concordant bugetar. În numeroase
județe, se asigură doar tratamentul sângerării (on demand), nedesfășurându-se
profilaxie regulată în 15, profilaxie intermitentă în 26 de județe, asistența persoanelor
cu inhibitori și intervențiile invazive fiind
realizate doar în 10, respectiv în 6 județe.
În majoritatea cazurilor, tratamentul se
face la spital, fiind inițiat cu întârziere și
cu subdozare. „Ceea ce ne dorim este să
diseminăm experiența centrelor comprehensive pentru tratamentul hemofiliei,
astfel încât pacienții din toată țara să
primească îngrijiri adecvate și tratamentul optim. În momentul de față, astfel de
centre sunt doar în București, Timișoara și
Buziaș și ne dorim să poată fi înființate și în
alte județe”, a atras atenția prof. dr. Daniel
Coriu, medic primar hematologie, director
al Centrului de Hematologie și Transplant
Medular, Institutul Clinic Fundeni.
În momentul de față, în țară nu există
decât trei centre de asistență a hemofiliei, desemnate la nivel european, centre
care îndeplinesc criteriile prevăzute de
organismele internaționale: EAHAD, EU-

CONCRET
Reorganizarea reţelei
naţionale de diagnostic și
tratament al hemofiliei și
bolilor înrudite.

În caz de urgenţă, demonstrată de o notă de fundamentare,
coordonatorul local al PNH
are dreptul să utilizeze
produsele de substituţie
(factor VIII, Factor IX, Factor
VII etc.) aflate în farmacia
spitalului, dar achiziţionate
pentru alt subcapitol al PNH.

Pentru pacienţii internaţi în
alte spitale care nu derulează
PNH, pentru diferite patologii
(de exemplu, boli pulmonare,
intervenţii chirurgicale), se va
face transferul fizic de
produse de substituţie între
farmaciile celor două spitale,
iar raportarea pacientului va fi
efectuată de spitalul care
derulează PNH și care
eliberează medicaţia printr-o
raportare specială.

Implicarea medicului de
familie în îngrijirea pacientului
cu hemofilie - medicul de
familie devine „manager de
caz” și va fi recompensat
financiar pe sistemul bonus,
în absenţa evenimentelor
hemoragice.

Asigurarea transportului
bolnavilor cu hemofilie la
Centrul Regional de Asistenţă
Comprehensivă, pentru
monitorizarea periodică
programată și pentru urgenţe.

Asigurarea accesului
bolnavilor cu hemofilie și
boală von Willebrand la
proteze articulare, prin
specificarea în cadrul PN de
proteze articulare a unui
număr de proteze cu
destinaţie specifică.

HANET sau EHC (Centrul Comprehensiv
de Tratament al Hemofiliei din Institutul
Fundeni București, Centrul European de
tratament al hemofiliei de la Spitalul Clinic
de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”
din Timișoara și Centrul Medical „Cristian
Șerban” din Buziaș).
Acestea sunt, de fapt, singurele centre
cu competență de diagnostic de laborator
și monitorizare a hemofiliei și bolii von
Willebrand, în restul țării, probele de sânge
fiind trimise spre explorare în laboratoare
private din străinătate, cu obținerea doar cu
întârziere a rezultatelor, hotărâtoare pentru
o intervenție terapeutică imediată (sub
două ore) și adaptată situației identificate.
Îmbunătățirea
Programului Național de
Hemofilie și Talasemie
Specialiștii din domeniu au propus
realizarea unei rețele coerente și eficiente
de îngrijire a pacienților cu hemofilie și
boală von Willebrand - rețea cu centralizare regională și coordonare națională
bazată pe nivelurile de competență diferite
existente în prezent. Această procedură de
realizare a Centrului de expertiză regională este general recomandată în spațiul
UE pentru asistența de calitate a bolilor
rare și ultrarare. Obiectivele secundare,
derivate din crearea unei rețele naționale,
sunt: punerea la dispoziția bolnavilor a
întregului buget destinat lor (buget care,
în ciuda creșterii sale semnificative, este
de patru-șase ori mai mic decât în alte
țări europene), evitându-se privarea de
tratament a celor bolnavi prin managementul defectuos al Programului Național
de Hemofilie; asigurarea unui acces egal,
non-discriminativ și mai confortabil al
tuturor bolnavilor din țară la diagnostic,
tratament și monitorizare; îmbunătățirea
controlului managementului PNH și corectarea promptă a deficiențelor; realizarea
unui registru național actualizat al tuturor
bolnavilor, nu numai al celor care au putut
accesa tratamentul, registru indispensabil
pentru o predicție mai bună a necesităților
diagnostice și terapeutice.
„Ne dorim ca în anul 2019, pentru prima dată, România să ajungă la un consum
de 4 UI per capita, prin care s-ar apropia de
media europeană în privința consumului
de factor antihemofilic (5 UI per capita)”, a
afirmat și prof. dr. Margit Șerban, coordonator al Centrului European de Tratament
al Hemofiliei Timișoara.
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După 6 ani în România,

Revista Politici de Sănătate lansează
ediția din Republica Moldova
PLATFORMĂ DE DEZBATERE PENTRU STAKEHOLDERII DIN SĂNĂTATE
de Valentina Grigore

cărorase pot consulta, se pot ghida pe acele proiecte transfrontaliere care pot fi atrase, în domeniul medical, din spațiul european
în Republica Moldova. Ne dorim să avem o continuitate, o sustenabilitate financiară a tuturor sistemelor, și sunt de părere că toți
specialiștii de pe ambele părți ale Prutului pot să prezinte acele
proiecte inovative care sunt benefice cetățenilor. Iar noi, cei care
răspundem de achiziția serviciilor medicale, ne dorim să oferim
acces la întregul spectru de servicii pentru populație”.

REVISTA POLITICI DE
SĂNĂTATE A LANSAT,
PE 5 APRILIE, EDIȚIA
DIN REPUBLICA
MOLDOVA, ÎN PREZENȚA
DECIDENȚILOR
DIN SĂNĂTATEA
MOLDOVENEASCĂ
ȘI ROMÂNEASCĂ.
ÎNTR-UN CADRU SELECT
– MUZEUL NAŢIONAL
DE ARTĂ AL MOLDOVEI
– PARTICIPANȚII LA
EVENIMENTUL DE
LANSARE ȘI-AU EXPRIMAT
APRECIEREA PENTRU
ACEST PRODUS EDITORIAL
DE EXCELENȚĂ, PRIMUL
DE ACEST GEN DE PE
PIAȚA DIN REPUBLICA
MOLDOVA.

Răzvan Vulcănescu, vicepreședinte Casa Națională
de Asigurări de Sănătate (CNAS) România
„Cu siguranță, nu întâmplător ne aflăm astăzi aici, la doi ani de
când s-a semnat Convenția de la Chișinău. De asemenea, suntem
în perioada în care, acum 7 ani de zile, s-a semnat, la Iași, Acordul
de colaborare pentru securitate socială în baza căruia pacienții
din Republica Moldova pot beneficia de tratamente medicale de
urgență și de sistemul de pensii din România. Iar acum putem
trece la următorul pas, prin care putem să vă ajutăm în amplul
proces al digitalizării. Datele medicale trebuie să argumenteze
decizia pe care o luăm atât din punct de vedere administrativ, cât
și din punct de vedere medical. Sunt foarte multe lucruri pe care
le putem face împreună, dar cel mai important este să comunicăm mai bine. Iar, începând culuna martie 2019, această comunicare se face și prin intermediul ediției din Republica Moldova
a revistei Politici de Sănătate, realizată prin eforturile Mariei
Vasilescu și Ingăi Pasecinic. Urez succes tuturor și vă asigur de
toată susținerea noastră în atingerea unor obiective comune”.

Excelența Sa Daniel Ioniță,
ambasador al României în Republica Moldova
„Mă bucur că acest eveniment de lansare are loc în primul semestru
al anului, în perioada în care România deține președinția Consiliului
Uniunii Europene. Nu de puține ori, am fost întrebat de ce nu
aducem produse editoriale din România în Republica Moldova.
Iată că acum se întâmplă acest lucru, iar revista Politici de Sănătate
abordează și o temă de un real interes nu numai pentru specialiștii
din domeniu, ci și pentru oamenii simpli care, cel puțin o dată în
viață, au nevoie de servicii de sănătate. Sunt convins că această
publicație acoperă o nevoie stringentă de informare și va contribui,
prin temele abordate, la susținerea unui domeniu de excelență–acela
al sănătății”.

digitalizarea sistemului, care va permite utilizarea banului public
cât mai rapid și un serviciu de calitate acordat pacientului. Cred că
astfel de inițiative de calitate, care scot în evidență realizările din
domeniul medical, atinse atât la nivel mondial, cât și în Republica
Moldova, sunt foarte importante, așa cum comunicarea este foarte
importantă nu numai în domeniul medical, ci în toate domeniile.
Este prima revistă calitativă specializată care a apărut în Republica
Moldova în domeniul sănătății și sunt convinsă că va avea succes,
deoarece va fi o platformă prin intermediul căreia specialiștii vor
putea comunica, iar pacientul va deveni mai conștient de lucrurile
care se întâmplă în Sănătate, dar și de ce poate fi făcut mai bine
în acest domeniu și, de ce nu, să sugereze anumite modificări în
beneficiul celor care suferă”.

Silvia Radu, ministrul Sănătății,
muncii și protecției sociale din Republica Moldova
„Mă bucur că sunt prezentă în prima ediție a revistei cu un interviu
privind reformele în domeniul sănătății, mai ales cea referitoare la

Tamara Andrușca, director general Compania
Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
„Sper ca această revistă să ofere posibilitatea oamenilor din sistemul medical să construiască platforme de comunicare cu ajutorul
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Mihaela Moșneguțu,
director medical Antibiotice Iași
„Compania Antibiotice Iași împlinește 64 de ani, anul acesta.
Suntem bucuroși ca, prin intermediul și cu ajutorul revistei
Politici de Sănătate, să susținem acțiunile de reformă pe care
Ministerul Sănătății din Republica Moldova și le propune, prin
medicamente adresate programelor de sănătate, în primul rând
pentru boli infecțioase, prin medicamente destinate programelor
de boli cardiovasculare, programelor pentru sănătatea femeii și,
nu în ultimul rând, programelor de dermatologie. De asemenea,
susținem pacienții prin numeroase programe educaționale ale
companiei. De exemplu, în domeniul antibioticoterapiei nu doar
fabricăm medicamente, ci ne și facem un obicei din a susține promovarea judicioasă a antibioticelor, doar atunci când este nevoie,

de a prezenta calitatea acestora printr-un program pe care l-am
numit «Antibioticele Mileniului 3». Vom fi alături de politicile
de sănătate ale Republicii Moldova și sperăm ca specialiștii și
sistemul dumneavoastră de sănătate să ne cunoască prin valoarea
terapeutică a medicamentelor pe care le producem”.
Prof. dr. Mihai Ciocanu,
director Institutul de Medicină Urgentă
„Aici avem un exemplu care arată că experiența și entuziasmul
conduc spre lucruri mărețe–apariția unui produs editorial de
excelență. Ați scris în preambulul revistei că va fi despre sănătate. În viziunea mea, această revistă vine să construiască punți
între mai multe sectoare. Am răsfoit mai multe ediții ale revistei
Politici de Sănătate din București, dar și prima ediție din Chișinău
și am văzut că, de fapt, în paginile revistei sunt abordate mai
multe aspecte sectoriale, de finanțare a sistemului de sănătate, de
protecție a drepturilor pacienților, de livrare a tehnologiilor medicale, de cercetare – un lucru foarte important pentru noi. Sunt
convins că această revistă va servi ca o platformă de dezbatere, de
consolidare a modalităților de îmbunătățire a serviciilor medicale
și despre cum ar trebui să construim, pe viitor, sistemul de sănătate, pentru ca populația să aibă acces la îngrijiri de calitate”.
Valentina Buliga, președinte
Casa Națională de Asigurări Sociale
„Când am văzut primele exemplare ale revistei Politici de
Sănătate, aceasta a devenit pentru mine o sursă de inspirație,
de cunoștințe, de analize profunde într-un domeniu foarte important – Sănătatea. Pentru mine, conta foarte mult experiența
vecinilor noștri, în domeniul promovării unui mod sănătos de
viață, al noilor tehnologii, al reușitelor în domeniul medical și
social, și opiniile experților din Sănătate la nivel global. Apreciez această deschidere a conducerii editoriale a revistei pentru ca
Moldova să cunoască experiențe din alte țări și de promovare a
reușitelor noastre, a specialiștilor noștri. Sănătatea este cea mai
mare bogăție a unor națiuni, iar dacă noi, prin eforturi conjugate, vom avea capacitatea de a preveni riscuri, de a promova un
mod sănătos de viață, de a preîntâmpina problemele de sănătate
și de a le trata la timp, putem asigura tuturor cetățenilor o
speranță de viață mai lungă, cu o protecție socială mai sigură și
garantată. Experiența fiecăruia dintre dumneavoastră se poate
regăsi în această revistă”. 
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Cercetătorul
român, lăsat în
afara politicilor
de sănătate

de prof. dr. Corin Badiu președintele Societății Române de Psihoneuroendocrinologie

Sunt probleme de fond cu care ne confruntăm în dorința de
continuitate a unui nivel de excelență. Suntem abordați pentru
condiții medicale speciale, de către pacienți care au trecut prin
multe servicii medicale și nu au reușit să-și rezolve problema.
Astfel constatăm că în spatele unui nivel mare de complexitate
se poate ascunde o boală rară care nu a fost încă diagnosticată.
Adesea, probleme simultane de sănătate nu reprezintă mai
multe boli, ci o boală mai complexă. De aici ajungem la
performanța care stă în grija pentru detalii a unei echipe care
trebuie să fie multidisciplinară.
Pornind de la endocrinologie, putem avea nevoie de sprijin
din partea unor specialități din domenii variate. În primul rând
endocrinologia, într-un spirit european, este o specialitate
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care se ocupă nu numai de ceea ce
noi numim clasic patologia glandelor
endocrine, ci și de cea mai abundentă
problemă de sănătate a acestei perioade,
și anume de diabet și bolile de nutriție.
Endocrinologia, diabetul, bolile de
nutriție și metabolice reprezintă
o unitate. Acesta este un concept
european pe care ni l-am dori aplicat
și în România începând cu denumirea
specialității și nivelul educațional.
Formarea profesională în specialitatea
Endocrinologie are acum o structură
curriculară care implică specializare în
diabet, nutriție și boli de metabolism. Mai
departe, de-a lungul întregii specializări,
dar și în practica medicală curentă, aceste
două specialități ar trebui să devină
o unitate recunoscută ca atare prin
eliberarea autorizației de liberă practică
unitară pentru ambele domenii, precum
și în cadrul programelor de sănătate
gestionate atât de Ministerul Sănătății,
cât și de CNAS. Aceasta este, probabil, o
țintă îndepărtată, dar pentru majoritatea
celorlalte țări europene reprezintă rutina
practicii medicale. Prin același sistem
de infrastructură medicală, adică prin
aceiași medici, se asigură asistența pentru
un pacient cu o patologie combinată de
tipul bolii Graves, cu gușă difuză toxică
și eoftalmie care asociază un diabet tip

1 decompensat cu glicemii de 500 mg/dl
care necesită o abordare atentă și terapie
intensivă.
O altă perspectivă pornește din partea
pacienților. Pacienții cu boli rare au
constatat necesitatea de a forma asociații
ca să se afle mai multe despre bolile lor,
să devină mai puternici fiind împreună.
Aceasta nu e o caracteristică românească,
este o problemă universală, organizată la
nivel european în organizația pacienților
cu boli rare - EURORDIS. Considerăm că
și în România, Alianța Națională pentru
Boli Rare și asociațiile individuale de
pacienți care au patologii rare contribuie
la dezvoltarea acestui spirit și ajută ca
bolile rare să fie mai cunoscute.
În ajutorul pacienților cu boli rare
vin și Rețelele Europene de Referință
pentru endocrinologie care sunt
organizate pe subcategorii, pentru bolile
tiroidiene, pe impactul asupra mediului
prin așa-zișii disruptori endocrini,
pentru bolile suprarenale, pentru funcția
reproductivă și altele. În total, sunt
șapte rețele. Până în momentul acesta,
Institutul Național de Endocrinologie
„C.I. Parhon” nu face parte din aceste
rețele. În afara unor tradiții și a unei
cazuistici bogate, mai avem nevoie și
de niște elemente de tip administrativ,
care ne-ar fi foarte utile. De exemplu,
avem nevoie ca Ministerul Sănătății să
ne recunoască în calitate de centru de
excelență, printr-un document care să
ne permită mai departe înregistrarea
în Rețelele Europene de Referință. În
spatele acestor documente este multă
muncă și care trebuie sistematizată.
O altă latură este modul în care este
văzut cercetătorul medical sau biomedical în România, într-un context
socio-economic care ar trebui să fie
sincronizat. Dacă pornim de la ideea că
performanța rezultă din echipă, într-o
echipă, pentru îngrijirea pacienților, sunt
doctori, asistente, infirmiere, sunt cei
implicați în asistența medicală curentă.
Pentru cercetare, dar și pentru clinică,
există biologi, chimiști, biofizicieni.
Recent ne-am bucurat că toți cei care
lucrează direct cu pacientul au beneficiat
de o îmbunătățire a nivelului de salarizare. Lucrul acesta a avut un impact
asupra condiției medicului și asistentelor
și sigur reprezintă un aspect important
în echilibrarea față de poziții similare
în țările din jurul nostru. Însă nu au

beneficiat de atenția celor care asigură
bunul mers al sistemului de sănătate
chimiștii, biochimiștii, fizicienii, unii
dintre ei doctori în științe; ei au rămas
în afara creșterii nivelului de salarizare.
Consecința este că, într-o echipă care
mergea înainte foarte bine, au apărut
fisuri; în momentul în care asistenta
medicală ia un salariu mai mare decât un
biolog doctor în științe, care trebuie să
facă o testare genetică, apare o problemă. Și problema nu are numele unei

„DIN PĂCATE,
CEI CARE PIERD
ȘANSA LA O
TERAPIE EFICIENTĂ
SUNT PACIENȚII”
persoane, ci este o problemă de sistem.
Condiția cercetătorului român ar
trebui să fie îmbunătățită. Ne place să
instruim oameni, dar să facem asta și să
îi pierdem... este o problemă. Iar aceasta
ține de politicile de sănătate și de cercetare în sănătate, de cercetare în domeniul
biomedical.
Un subiect pe care l-am abordat de
curând la un eveniment despre medicina
stilului de viață este cât de strânsă este
legătura între genetică, nutriție și bolile care apar la o persoană. Și am pornit
de la genetică. Fiecare dintre noi are o
alcătuire armonioasă care începe cu o celulă, având un bagaj genetic. Acel bagaj
genetic se dezvoltă progresiv prin epigenetică; suntem influențați și pe parcursul
celor nouă luni de viață intrauterină,
dar și de tot ce se întâmplă după aceea.
De exemplu, dacă mama are diabet, ea
influențează comportamentul alimentar
al copilului care încă nu s-a născut, înseamnă că gemenii univitelini, ajungând
la vârsta de 25-30 de ani, pot fi diferiți
pentru că au trecut prin evenimente
epigenetice diferite. Aici ne întoarcem
un pic la bolile rare, pentru că dacă avem
un profil genetic care prezice o anumită
boală, asta impune testarea genetică a
familiei înrudite, pornind de la arborele
genealogic. Prima persoană despre care

știm că e bolnavă se numește proband.
De la ea, prin acest arbore genealogic,
decidem ce rude de sânge trebuie testate
pentru a stabili prezența riscului genetic
de boală, dacă facem un screening activ
sau o intervenție terapeutică profilactică.
La capitolul proiecte pentru
Institutul de Endocrinologie, ne dorim
să dezvoltăm câteva aspecte. Unul este
de cercetare în domeniul tumorilor
endocrine; fie că vorbim de adenoame
hipofizare invazive, de cancer tiroidian,
de tumori suprarenale, de cancer
suprarenal, fiecare dintre aceste categorii
de tumori endocrine se cercetează
foarte mult la nivel molecular și genetic
în ultimii cinci ani, iar acum avem și
resursele tehnologice pentru a face
aceste investigații.
O altă categorie importantă de proiecte
o reprezintă studiile clinice. Pacienții cu
cancere rare endocrine au nevoie de o
abordare particulară. Accesul la tehnologia
de investigație și medicația specifică este
dificilă și costisitoare. În cadrul studiilor
clinice, ei pot beneficia de expertiza unor
laboratoare centralizate la nivel european
și medicație de avangardă care poate
fi uneori și singura soluție în fața unei
boli agresive. Pentru a putea dezvolta
mai mult domeniul, este însă necesar să
intervenim la nivel administrativ central.
Autorizația de derulare a studiilor clinice
este reglementată la nivel național prin
Agenția Națională a Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale. Lipsa resurselor
umane adecvate în departamentele
implicate din cadrul ANMDM împiedică
analiza rapidă a propunerilor de
studii, întârzie aprobările și duce la
excluderea progresivă a centrelor din
România, care capătă un renume de
analiză lentă. Aceasta nu ne ajută pe
plan internațional. Din păcate, cei care
pierd șansa la o terapie eficientă sunt
pacienții. În același timp, sistemul de
sănătate pierde finanțarea testelor și a
medicației administrate acestor pacienți
în cadrul programelor terapeutice de
studii clinice. 
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„Farmaciștii
își doresc și ei o
lege a prevenției”
de Roxana Maticiuc

Cine este Carmen Holban?
Un om simplu, un farmacist
care își iubește profesia, care,
timp de 25 de ani, a făcut
această meserie, care a intrat în Partidul
Social Democrat și care, după 10 ani de
activitate de partid, a ajuns în Parlamentul României, în cadrul Comisiei de
Sănătate, la primul mandat.
În paralel, activați și în mediul
privat?
Eu sunt acționar la câteva farmacii în
zona din care provin, deci știu ce înseamnă activitatea farmaceutică în mediul
privat, știu câte greutăți există, știu cum
este să începi cu o farmacie clădită acum
25 de ani și să evoluezi până la standardele și cerințele legislației de acum.
În aceste condiții, cum ați avut
curaj să intrați pe partea legislativă,
având în vedere că, în general, cei care
dezvoltă un business în privat evită să
se implice în activități care au legătură
cu statul?
Farmaciștii, în general, își văd de
activitatea lor farmaceutică, nu prea se
implică în ceea ce înseamnă legislație,
numai că, de-a lungul timpului, am
constatat că, pentru farmaciști, trebuie
făcute multe modificări în legislație și
atunci am considerat că trebuie să fac
acest pas, că trebuie să fiu auzită, că
trebuie să fiu vocală.
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Care ar fi aceste modificări pe care
ați vrea să le faceți?
În primul rând, trebuie să definitivăm această Lege a farmaciei. A apărut Ordonanța de guvern nr. 4/2018,
care modifică obținerea autorizației
de funcționare a unei farmacii. Astfel,
inspecția nu mai este făcută de către
Ministerul Sănătății, ci de către Direcția
de Sănătate Publică județeană (DSP), iar
schimbarea vine, probabil, atât pe fondul
unei lipse de personal farmaceutic în cadrul Ministerului Sănătății, cât și pentru
că DSP-urile sunt locale și pot asigura
mai ușor verificarea spațiilor, după o
anumită grilă. În schimb, autorizația

„FARMACIA
TREBUIE SĂ
FUNCȚIONEZE
DUPĂ DEVIZA
«SĂNĂTATE»,
NU DUPĂ DEVIZA
«COMERȚ»”.

va fi dată, în continuare, de Ministerul
Sănătății, însă o primă verificare va fi
făcută de DSP, pentru a se asigura că
spațiul corespunde normelor în vigoare.
În afară de aceste două instituții care verifică farmacia, vine în control și Agenția
Națională a Medicamentului. Având în
vedere că se desfășoară și o activitate de
comerț, suntem verificați și de Finanțe și
de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS),
deoarece suntem în relație contractuală
cu aceștia.
Considerați că această ordonanță
este de ajutor sau ar mai trebui
modelată?
Noi suntem de acord ca orice structură să vină să ne controleze, deoarece
activitatea farmaceutică este una transparentă. Însă am dori ca ordonanța, prin
capitolul de sancțiuni, să aducă unitățile
farmaceutice la standardele dorite cu
respectarea cerințelor din legislație,
nefiind nimănui de ajutor închiderea
acestora.
Cum ar arăta o formă mai bună a
ordonanței?
După ample discuții cu farmaciștii, cu
conducerea farmaciștilor din Dâmbovița
și de la nivel național, considerăm că
modificările prin ordonanță trebuie
să vină în sprijinul farmacistului și a
activității farmaceutice, astfel încât
pacienții să fie mulțumiți. Nu dorim să

modificăm ca instituțiile competente
să controleze farmaciile, ci ne dorim
ca unitățile farmaceutice să asigure
în continuare o bună accesibilitate a
populației la medicamente. În acest sens,
vom propune ca măsurile coercitive să
fie graduale și cu termene de remediere.
Actuala ordonanță, din 11 articole de
sancțiuni, 5 conțin amenzi maxime (între
50.000 - 100.000 de lei) cuplate și cu
anularea autorizației de funcționare.
Am discutat și cu Colegiul
Farmaciștilor și ne dorim ca în cadrul
DSP să existe farmaciști, și ei să fie cei
care să facă aceste controale în farmacii, pentru că, fiind specialiști, știu exact
de ce anume este nevoie într-o farmacie.
Cum vedeți conceptele acestea de
lanț de farmacii versus farmacie mică/
de familie? Care ar fi modelul ideal din
punctul dumneavoastră de vedere?
Cred că farmacia ideală este cea în
care farmacistul poate să își desfășoare
activitatea conform codului deontologic,

să respecte pacientul intrat în farmacie, iar între pacient și farmacist să se
creeze o relație de respect și de prietenie.
Această relație trebuie să se bazeze pe
profesionalism, și nu pe oferte. Atunci
când pacientul alege o farmacie, în
aceasta trebuie să găsească cele mai bune
sfaturi, cele mai competente recomandări în ceea ce privește medicația și să își
găsească soluția, „leacul” la afecțiunea pe
care o are. În ceea ce privește lanțurile de
farmacii, acestea există și s-au extins.
Dacă vorbim din punctul de vedere al
legislației, farmacia este a farmacistului,
deoarece pe autorizația de funcționare
figurează numele unui farmacist. Dacă
farmacistul își face treaba cum trebuie și
nu lasă patronul, care nu este farmacist,
să intervină în activitatea farmaceutică,
atunci farmacia funcționează așa cum
trebuie.
Farmacia trebuie să funcționeze
după deviza „sănătate”, nu după deviza
„comerț”.

Pentru ca relația dintre pacient
și farmacist să fie cea pe care ați
descris-o, este necesar ca acela care
discută cu pacientul să fie farmacist
sau poate fi și asistent de farmacie?
În unitatea farmaceutică nu se fac
vânzări, ci eliberări de medicamente
pe bază de prescripție medicală sau la
recomandare. Asistenții de farmacie
au drepturile limitate în farmacie,
însă sistemul informatic este unul
avansat. De exemplu, la introducerea
unei rețete, apare toată medicația,
împreună cu posibilele efecte adverse.
Sistemele folosite acum ajută personalul
farmaceutic să ofere date exacte și
informații noi, astfel încât să le dăm
pacienților cele mai bune indicații în
funcție de diagnostic. Farmaciștii stau
tot timpul în farmacie, iar asistenții se
pot consulta cu aceștia și le pot solicita
să consilieze pacientul.
Se poate vorbi despre cercetare în
domeniul farmaceutic din România?
Da, se poate vorbi, însă trebuie
alocate fonduri, iar activitatea de
cercetare trebuie să existe, pentru
că numai prin cercetare putem
evolua științific, creând produse
noi, cu potențial științific ridicat.
Îmi doresc ca Institutul Cantacuzino să redevină ce a fost și, de ce nu, un
Institut mult mai modern, astfel încât
pe piața românească să găsim vaccinuri
antigripale autohtone, polidin etc.
Concurați pe aceeași piață cu
toate farmaciile mari. Considerați
că legislația, atât cea economică, cât
și cea farmaceutică, este destul de
bună, încât să permită farmacistului
să reziste pe piață și să facă profit,
oferindu-i, totodată, pacientului cele
mai bune servicii?

...

(Interviul complet poate fi citit pe
www.politicidesanatate.ro )
Ce planuri aveți ca politician, ca
farmacist? Veți continua, veți renunța?
Sunt o persoană luptătoare și
muncitoare, așa am fost crescută și
probabil că și meseria m-a călăuzit pe
acest drum. Avem un an greu, cu alegeri
europarlamentare și prezidențiale, însă
nu voi renunța la activitatea politică.
Îmi doresc în continuare un mandat,
deoarece consider că misiunea mea nu
s-a încheiat încă. 
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„România ar putea
să beneficieze de o
mai bună acoperire
în ceea ce privește
rețelele de referință
pentru bolile rare”
de Roxana Maticiuc
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Cum a început drumul
dumneavoastră spre Comisia
Europeană?
Înainte de aderarea României
la Uniunea Europeană, am lucrat în echipa
de negociere. Am fost purtătorul de cuvânt
al negociatorului șef cu UE, domnul Vasile
Pușcaș. Din 2007, am început să lucrez în
Comisia Europeană la cabinetul comisarului
român, domnul Orban. Ulterior, am trecut
concursul pentru funcționar la Comisia
Europeană, am lucrat în mai multe direcții
generale ale Comisiei, inclusiv în cadrul
Direcției generale de ocupare a forței de
muncă și afaceri sociale, unde am trecut
prin mai multe funcții, printre care și cea de
asistentă și consilieră a directorului general,
apoi șef adjunct de unitate, responsabilă
de România și Bulgaria pentru Semestrul
European și Fondul Social European.
Ulterior, am lucrat la secretariatul general al
Comisiei, iar din septembrie 2018 sunt șeful
Unității care se ocupă de Rețelele Europene
de Referință și Sănătate Digitală.
Care este statusul României în ceea ce
privește Rețelele Europene de Referință?
România este membră în șase rețele
europene, din 24. Dar România ar putea
să beneficieze de o mai bună acoperire în
ceea ce privește rețelele de referință pentru
bolile rare. În acest moment, suntem întrun proces de desemnare de către statele
membre a partenerilor afiliați. Acești
parteneri afiliați se doresc a fi un punct de
referire a pacienților cu boli rare către rețele.
În perioada următoare, vom lansa un apel
pentru noi membri în rețele și sperăm ca
spitalele din România, care se ocupă de bolile
rare, să beneficieze de sprijinul Guvernului și
să candideze la acest apel. Evident, spitalele
care vor deveni membri ai rețelelor sau
parteneri afiliați trebuie să îndeplinească
anumite condiții de calitate.
Care ar fi beneficiile României dacă
acest lucru s-ar întâmpla?
Dacă se face o bună integrare a acestor
rețele în sistemul național de sănătate,
astfel încât cazul unui pacient sa fie
transmis până la spitalul care este membru
al rețelelor de referință, un copil din Delta
Dunării sau dintr-un sat din Transilvania
ori Moldova ar putea să beneficieze
de consiliere referitoare la diagnostic
și tratament din partea celor mai buni
specialiști din Uniunea Europeană. Mai ales
pentru sistemul de sănătate românesc, unde
resursele sunt limitate, faptul că această
diagnosticare se poate face fără ca pacientul

să se deplaseze reprezintă un câștig atât
pentru sistemul de sănătate și buget, cât
și pentru pacientul respectiv.
Cum ar urma să funcționeze acest
mecanism, mai exact? Care ar urma
să fie traseul pacientului cu boală rară
pentru a putea beneficia de aceste
facilități?
Acest lucru trebuie definit de sistemul de sănătate din România. Comisia Europeană nu poate interveni,
este competența autorităților române.
După cum bine știți, sănătatea este o
competență națională, iar Comisia Europeană sprijină statele membre. Ideea
este că pacientul cu o boală rară este
transferat de medicul lui de familie sau
de medicul specialist spre spitalele care
sunt membre ale rețelelor de referință.
De exemplu, recent, a fost mediatizat
cazul unui băiețel din Finlanda, care a
fost transferat de la medicul de familie la
spitalul regional, apoi la cel din Helsinki,
membru al rețelei EpiCare.
Tratamentul în acest caz ar urma să
fie suportat de țara din care provine
pacientul respectiv?
Medicii care participă în panelul
virtual nu sunt remunerați, însă câștigul
lor este semnificativ și provine din
cunoștințele pe care le acumulează,
din accesul la bolnavi cu patologii rare,
din interacțiunea cu alți specialiști din
Uniunea Europeană etc. Pe lângă panelurile virtuale, Comisia Europeană sprijină
rețelele și cu alte măsuri care pot să

„SPER CA ROMÂNIA
SĂ SE ALĂTURE
EHDSI ANUL ACESTA”
contribuie la întărirea capacității administrative a spitalelor care participă în rețele.
Dacă, după diagnostic, pacientul este tratat în alt stat membru, acest lucru intră în
responsabilitatea sistemelor de sănătate
naționale. Cheltuielile pot fi rambursate
fie în baza Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, fie a Directivei 2011/24 privind
aplicarea drepturilor pacienților în cadrul
asistenței medicale transfrontaliere. Dar
panelurile organizate în cadrul Rețelelor
Europene de Referință sunt gratuite.
În prezent, vă ocupați și de partea

„ROMÂNIA
A TREBUIT SĂ
FINALIZEZE TOTUL
ÎNTR-UN TIMP MULT
MAI SCURT DECÂT
ALTE PREȘEDINȚII.
PE DE ALTĂ PARTE,
NU TOTUL DEPINDE
DE ROMÂNIA.”
de sănătate digitală. Cât de mult a
evoluat acest domeniu în ultimii ani
la nivel european?
La nivel european, cred că a evoluat
foarte mult. În acest moment, discutăm
despre schimburi de fișe ale pacienților și
de schimburi de rețete electronice între
statele membre, astfel încât, în momentul
în care un cetățean merge într-un alt
stat membru și ajunge, de exemplu, la
urgențe, medicul de acolo, după ce obține
acordul pacientului, poate să aibă acces
la informațiile legate de starea lui de
sănătate: alergii la anumite medicamente,
tratamentul pe care îl ia în prezent,
implanturi etc. Acest lucru poate să
minimalizeze sau să evite cu totul riscul
de alergii din cauza unor medicamente
prost prescrise sau pot fi evitate anumite
tratamente, diagnostice greșite etc., iar
exemplele pot continua.
Care este avantajul față de a-i povesti
el însuși doctorului de ce suferă?
În primul rând, toate informațiile
acestea sunt traduse. Sistemul acesta
de transmitere electronică, eHDSI
(eHealth Digital Service Infrastructure)
are un mecanism de traducere automată
a datelor, mai ales dacă datele sunt
structurate și codate cum trebuie în
sistemul național. Deci, în momentul în
care merge în altă țară, doctorul din țara
respectivă citește informațiile în limba
lui, ceea ce este un mare avantaj față
de cazul în care pacientul povestește și
care s-ar putea să nu aibă competențele
lingvistice necesare sau s-ar putea să uite
din problemele pe care le are.
Un alt lucru pe care vreau să-l
subliniez este că România are o foarte
mare diaspora. Deci, pentru oamenii care

lucrează în străinătate, faptul că medicul
poate avea acces la fișa lor medicală va
fi foarte important. Sunt mulți oameni
care nu stăpânesc la perfecție limba țării
gazdă, limba țării în care lucrează. Or,
pentru toți acești oameni, a avea acces
la informațiile de sănătate, la istoricul
medical, este foarte important din punctul
de vedere al medicului din țara gazdă.
Până la urmă, sunt aproape 4 milioane de
români care lucrează în afară și care ar
putea să beneficieze de această facilitate,
mai ales că informația este tradusă.
Ați spus că veți lansa două apeluri,
anul acesta, pe acest subiect. Ce
presupun ele?
Colegii de la Connecting Europe
Facility vor finanța înființarea de puncte
naționale de contact în statele membre,
în special pe partea din infrastructură.
Fiecare stat membru trebuie să stabilească
un punct național de contact care să
facă legătura cu infrastructura din statul
respectiv (spitale, farmacii etc.).
Cum s-a comportat România până
acum, pe acest mandat de deținere
a președinției Consiliului Uniunii
Europene?
Cred că România se comportă foarte
profesionist. Din ceea ce am văzut la nivel
de Consiliu, cred că România gestionează
foarte bine grupurile de lucru, mai ales în
condițiile în care sarcina României este
extrem de dificilă. Din cauza alegerilor
pentru Parlamentul European, trebuie să
încheie într-un timp absolut record foarte
multe dosare legislative. Așadar, ceea ce
fac colegii de la Reprezentanța României
la Bruxelles este o muncă titanică, este
o muncă extrem de mare ca volum și
foarte profesionistă. România a trebuit
să finalizeze totul într-un timp mult mai
scurt decât alte președinții. Pe de altă
parte, nu totul depinde de România. Dacă
statele membre decid, de exemplu, să nu
voteze un anumit dosar sau dacă nu există
o soluție de compromis între Consiliu și
Parlamentul European, România poate
să propună soluții de compromis, dar nu
poate să facă imposibilul. 

...
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INTERVIU CU DR. ALIN NICOLESCU, MEDIC PRIMAR DERMATOLOG, SECRETAR
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Psoriazisul femeii aflate
la vârsta fertilă:
alternative de tratament
de Valentina Grigore
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Pentru femeia cu psoriazis
aflată la vârsta fertilă sau
care a rămas însărcinată,
există soluții terapeutice,
însă acestea trebuie luate în deplină
cunoștință de cauză, cu argumente
pro și contra unei anumite terapii, de
către o echipă formată din dermatolog,
ginecolog și pacientă, atrage atenția dr.
Alin Nicolescu.
Câte femei sunt afectate de psoriazis?
Nu există o statistică foarte clară
privind numărul femeilor din România
afectate de psoriazis. Se lucrează la un
proiect al Societății Române de Dermatologie despre prevalența bolii psoriazice
în România și atunci am putea spune, cu
marjă de eroare, așa cum se întâmplă peste
tot, numărul real de pacienți cu psoriazis în
România.
Psoriazisul este extrem de
problematic când apare la persoanele
tinere. De ce?
Această boală are două dimensiuni: una
medicală și una socială, pe care o putem
interpreta din punct de vedere cosmetic,
al vieții de familie, al vieții sexuale, și din
multe alte puncte de vedere.
O problemă o reprezintă, într-adevăr,
persoanele tinere, care au predispoziție genetică pentru psoriazis, din cauza agitației
și a stresului permanent pentru a avea o
carieră, o familie. Acești tineri vor avea
un risc foarte mare, stresul fiind un factor
de risc pentru declanșarea psoriazisului.
În al doilea rând, persoanele tinere sunt
mai preocupate de aspectul estetic, iar în
cazul doamnelor există și situația în care
vor să aibă un copil. De cele mai multe ori,
în sarcină, psoriazisul se ameliorează, dar
există și cazuri paradoxale în care acesta se
accentuează. Problema care se pune este că
noi trebuie să avem o variantă de tratament: boala trebuie tratată în orice situație.
Orice pacient trebuie tratat, și cel care are
comorbidități sau boli asociate, și pacienta
care are o sarcină. Iar în cazul persoanelor
aflate în perioada fertilă, ar trebui să ne
gândim foarte atent ce alegem ca tratament
inițial, pentru că nu poți spune cu certitudine „fac tratament până în mai, pentru că
din iunie sunt gravidă”. Deci o femeie s-ar
putea să afle că a rămas gravidă în timp ce
era sub tratament. Și atunci este de preferat
să se afle sub o terapie care ar avea cele mai
mici riscuri, referindu-ne aici, în principal,
la riscul de a pierde o sarcină sau de a avea
un efect teratogen.

Care sunt alternativele de tratament
pentru femeile aflate la vârste fertile?
Când vorbim de un psoriazis în formă
ușoară este simplu, pentru că avem terapii
topice, la care, chiar dacă există absorbție
sistemică, aceasta nu este foarte mare.
Vorbind însă despre un psoriazis în formă
moderat-severă, automat, avem nevoie de
tratamente convenționale sistemice sau
de terapie biologică, în funcție de ceea ce
se pretează. Aici avem câteva probleme,
deoarece dintre terapiile convenționale
sistemice, cea mai frecvent utilizată este

Au pacientele din România acces
la toate terapiile disponibile la nivel
internațional?
Aproape la toate – există foarte multe
terapii, inclusiv biologice, care sunt
gratuite. Și, ceea ce este foarte important,
orice medic dermatolog are dreptul de a
prescrie aceste terapii – nu există limitare
pe anumite centre medicale sau alte
criterii. Practic, pacientul se poate adresa
oricărui medic dermatolog, ceea ce, din
punct de vedere logistic, face foarte ușor
circuitul, și i se poate prescrie medicația

„UN PACIENT CU PSORIAZIS
NETRATAT ARE O GRAVITATE DE
TREI-PATRU ORI MAI MARE A BOLII
CARDIOVASCULARE“.
metrotrexatul, însă aceasta are un mare
efect secundar – induce avortul. În cazul
utilizării acestei terapii, ar fi recomandat
permanent un test de sarcină.
Ar mai fi indicată terapia sistemică cu
retinoizi aromatici, însă aceștia au un efect
demonstrat teratogen, deci iarăși este o
problemă. De asemenea, există fototerapia
(terapia cu ultraviolet), unde lucrurile sunt
oarecum nuanțate.
Referitor la terapiile biologice, aici sunt
discuții destul de multe. Potrivit FDA și
EMA, ele sunt medicamente din clasele
B – adică, nu sunt dovezi care să arate că
ar fi probleme, dar nici indicație precisă
pentru utilizare în sarcină nu există. Însă,
la toate întâlnirile științifice la care am
participat, s-a discutat despre faptul că
totul trebuie particularizat, totul trebuie discutat într-o echipă împreună cu
medicul ginecolog care urmărește sarcina,
împreună cu pacienta. Ce facem cu această pacientă: poate vrea să țină neapărat
această sarcină, poate este ultima ei șansă
de a mai avea un copil, și atunci nu poți să
îți asumi riscul și să-i spui să facă întrerupere de sarcină sau altă măsură drastică,
pentru un medicament despre care nu
s-a demonstrat că ar provoca probleme
majore. În urma unor analize făcute pe
baza declarațiilor persoanelor gravide, s-a
ajuns la concluzia că anumite terapii biologice nu ar fi contraindicate în sarcină.

respectivă. Întotdeauna, trebuie să alegem
tratamentul predictiv și personalizat. Trebuie discutat pentru fiecare pacient. Noi
informăm pacienta ce este psoriazisul, ce
este terapia, facem recomandări, dar mai
departe este decizia pacientei cu psoriazis
(mă refer în situația persoanei gravide).
În cazuistica noastră, există paciente care
au continuat terapia și nu au avut niciun
fel de problemă, la fel cum am văzut și din
prezentările colegilor de pe Reumatologie, deoarece o parte din biologice sunt
aceleași. Însă, este adevărat, am avut și
paciente care au întrerupt terapia și au
mers foarte bine cu sarcina și cu evoluție
favorabilă a psoriazisului.
Psoriazisul este asociat cu o stigmă,
mai ales din considerente estetice. Cum
poate fi ajutată o astfel de persoană să
treacă peste aceste aspecte?
În fiecare an, Societatea Română de
Dermatologie are numeroase campanii
dedicate acestei boli, care este considerată
de către Organizația Mondială a Sănătății
a cincea boală cronică gravă, mai ales de
Ziua Mondială a Psoriazisului, dar nu numai. În fiecare an, transmitem populației
sănătoase mesaje de genul „Psoriazisul nu
este contagios”, „Nu te feri de persoana
cu psoriazis”, „Nu discrimina persoana cu
psoriazis” etc. Iar pentru cei care au psoriazis, atragem atenția că trebuie să meargă
la doctor, deoarece au acces gratuit la cele

mai noi terapii, iar boala poate fi ținută
sub control. Problema pe care am auzit-o
întotdeauna de la ei a fost legată de faptul
că trebuiau să facă tratament toată viața și
nu înțelegeau de ce, deoarece considerau
că psoriazisul este doar o boală de piele.
Însă psoriazisul depășește cu mult aceste
granițe prin toate circuitele inflamatorii pe
care le generează. Placa de psoriazis agravează o multitudine de boli, se asociază
cu boli rare, comorbidități… Un pacient cu
psoriazis netratat are o gravitate de treipatru ori mai mare a bolii cardiovasculare,
riscul de a suferi un accident vascular-cerebral sau un infarct miocardic este mult
mai mare decât la cei fără psoriazis sau cu
psoriazis corect tratat.
Legat de stigmă, pe site-ul SRD există
două filmulețe în care o persoană publică a
interpretat rolul unui pacient cu psoriazis
într-un mall și reacțiile au fost dintre cele
mai diverse: de la oameni care au înțeles
boala, au acceptat să interacționeze și
chiar au îmbrățișat-o, până la oameni ce
refuzau să o atingă, să-i dea banii în mână,
să ia restul de la ea… Am constatat că sunt
anumite zone, dacă le putem spune așa, în
care pacientul cu psoriazis este oarecum
marginalizat: zona de make-up, săli de
fitness, piscine etc. Sunt zone frecventate
de persoane de toate vârstele.
Foarte multe persoane, mai ales în
mediul rural, au acces doar la medicul
de familie. Merg ei la dermatolog la
oraș doar pentru o bubă, așa cum mulți
consideră psoriazisul? Sunt medicii de
familie pregătiți să facă față unui pacient
cu psoriazis?
Sunt și nu sunt. Pe de o parte, au
tendința să ia totul ca pe psoriazis, pe de
altă parte consideră psoriazisul doar o
boală de piele, nu înțeleg dimensiunea
completă a bolii și cât de mult afectează calitatea vietii sau agravează alte
afecțiuni. Prima oară îi tratează de hipertensiune, ulcer sau mai știu eu ce alte
boli care sunt, uneori comorbidități. Aici
mai avem de interacționat cu medicii de
familie, în sensul de a înțelege repercusiunile unui psoriazis netratat. Acum câțiva
ani, am făcut o platformă online despre
psoriazis pentru medicii de familie, care
primeau, accesând-o, puncte EMC, mergem la congresele lor ori de câte ori putem
sau suntem invitați. Importantă este însă
și percepția publicului, de aceea avem atât
de multe acțiuni pe canalele media și în
toate mediile. 
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INTERVIU CU DR. RADU ȚINCU,
MEDIC PRIMAR ATI, ȘEF LUCRĂRI
DISCIPLINA TOXICOLOGIE, UMF
CAROL DAVILA BUCUREȘTI

Dieta
planetară
- DE LA DIETETICĂ LA
TOXICOLOGIA ALIMENTAȚIEI
ȘI A MEDIULUI!
de Bogdan Guță

28 www.politicidesanatate.ro

Ce reprezintă dieta planetară?
Dieta planetară este un nou concept în domeniul alimentației, fiind rezultatul a peste
doi ani de cercetare. S-a ajuns la această
concluzie în urma unei metaanalize realizate de Comisia
Lancet, care a reunit peste 37 de cercetători din întreaga
lume, care au analizat studiile medicale din domeniul
alimentației și siguranței alimentare din ultimele decenii.
În urma acestor analize, s-a concluzionat că modul în
care ne alimentăm nu este unul sănătos, atât la nivel
individual, cât și colectiv. Mai mult decât atât, modul nostru de alimentație are implicații asupra mediului înconjurător atât în prezent, cât, mai ales, în viitor. Dacă vom
continua să producem hrană în acest mod, efectele vor fi
dezastruoase asupra mediului înconjurător, dar mai grav
e că riscăm ca Planeta să nu mai poată susține hrănirea

populației în următorii ani. Alimentația
are implicații într-o serie de patologii: bolile cronice neurologice, diabetul zaharat,
obezitatea, bolile cardiovasculare, bolile
neoplazice, în special cele de tub digestiv.
De ce era necesară o astfel de
evaluare?
Așa cum putem observa de-a lungul
istoriei, periodic sunt necesare astfel de
analize despre modul în care populația
se alimentează, dar și despre modul
în care hrana este produsă, despre
efectele pe care alimentația le are asupra
organismului uman. Această analiză
efectuată de comisia Lancet reprezintă
cea mai amplă evaluare a implicațiilor
și efectelor alimentației asupra omului
și mediului înconjurător din ultimele
trei-patru decenii. Așa cum societatea
evoluează sub toate aspectele ei, tot așa
și obiceiurile alimentare se modifică
periodic. Personal, consider că o astfel
de evaluare era esențială pentru a vedea
dacă alimentația ultimelor decenii s-a
îndreptat într-o direcție corectă sau,
dimpotrivă, obiceiurile alimentare
moderne au implicații negative asupra
stării de sănătate. De asemenea, din
punctul meu de vedere, concluziile unei
astfel de analize exhaustive atât sub
aspect temporal, cât mai ales prin faptul
că a cuprins toate zonele Globului vor
avea un impact major asupra modului
în care va evolua alimentația omenirii
începând cu anul 2019.
Care sunt concluziile Comisiei
Lancet și ce recomandă această dietă
planetară?
Evaluarea cercetătorilor, dar mai
ales modul în care au gândit structura
acesteia au fost geniale. Până în prezent,
studiile se concentrau pe modul în
care alimentația ne afectează în mod
individual sau se conturau diete
personale care vizau anumite efecte,
cum ar fi: dietele de slăbit, diete care
să producă anumite efecte (creșterea
masei musculare). Comisia Lancet a
conturat ideea unei analize globale
a fenomenului alimentar. Dincolo
de efectele individuale, alimentația
determină efecte colective. Mai mult
decât atât, alimentația, dar mai ales
modul de producere al acesteia au
implicații asupra mediului înconjurător.
Ceea ce este cu adevărat genial reprezintă
analiza acestor fenomene atât în prezent,
dar mai ales faptul că oamenii de știință

au dorit să configureze care vor fi efectele
modului în care obținem hrana pe termen
lung. În anul 2011, populația globului
atingea 7,7 miliarde de oameni, însă
prognoza pentru anul 2050 prefigurează
o populație de 10 miliarde. În acest
context, este justificat să ne întrebăm
cum trebuie să evolueze alimentația
pentru a putea satisface această creștere
populațională. Concluziile Comisiei
Lancet sunt foarte clare. Modul în care
ne-am alimentat în ultimele decenii nu
a fost unul corect și sănătos. Consumul
alimentelor intens prelucrate și rafinate
ne-a afectat sănătatea. Cunoaștem astăzi
faptul că peste 40% din decesele anuale
din Europa sunt determinate de patologii
medicale sau chirurgicale ce sunt corelate
cu o alimentație nesănătoasă. România
ocupă locul 36 din 51 de țări evaluate
în vederea stabilirii mortalității prin
boli cardiovasculare determinate de
alimentație, ceea ce ne arată că populația
țării noastre încă se expune riscurilor
alimentare, fără a cunoaște efectele
acestora.
Dacă privim acest clasament,
observăm că țările nordice, spre exemplu,
au o mortalitate cardiovasculară redusă
determinată de alimentația nesănătoasă.
Din perspectiva mea, un astfel de rezultat
poate fi obținut prin politici de sănătate
naționale care să se concretizeze în
programe naționale de informare a
populației. Astfel de programe trebuie
inițiate încă din perioada școlară. Pentru
fiecare zonă a Globului s-au identificat
particularități ale obiceiurilor alimentare
nesănătoase. Spre exemplu, pentru estul
Europei s-a observat că există un consum
de carne de pui și carne roșie exagerat,
în detrimentul legumelor și fructelor. În
plus, la nivel mondial s-a observat un
consum insuficient de fibre alimentare.
Studiile prezente concluzionează că un
consum de fibre de peste 30 de grame
scade mortalitatea asociată bolilor
cardiovasculare cu peste 33%.
Modul în care ne obținem hrana,
prin procese de agricultură intensivă,
prin procese de fabricație extrem de
industrializate pentru obținerea rafinării
are un impact negativ major asupra
mediului înconjurător. Spre exemplu,
25%din totalul emisiilor de gaze
toxice la nivel planetar este generat de
agricultură și de industria alimentară.
În ceea ce privește emisiile de gaze cu

efect de seră, agricultura se plasează pe
un loc fruntaș, contribuind la fenomenul
de încălzire globală. Deficitul de apă
potabilă proaspătă reprezintă o realitate
cruntă cu care se confruntă multe zone
ale Globului. Peste 70% din totalul de apă
proaspătă la nivel mondial se consumă
pentru irigațiile din agricultură. Toate
aceste date se referă la situația prezentă.
Însă întrebarea este: cum vor evolua
aceste cifre când populația Globului va
crește la peste 10 miliarde?!
Care sunt recomandările concrete
ale acestei diete?
Sunt câteva recomandări generale.
Se recomandă reducerea consumului de
alimente intens procesate și rafinate. Este
recomandată reducerea consumului de
carne, cu intensificarea consumului de
legume și fructe, alune, nuci, oleaginoase.
În cifre exacte, putem discuta astfel:
nuci – 50 de grame pe zi,
leguminoase (mazăre, linte) –
75 de grame pe zi,
pește – 28 de grame pe zi,
ouă – 13 grame pe zi
(maximum 2 ouă pe săptămână),
carne roșie – 13 grame pe zi,
carne de pui – 29 de grame pe zi,
cereale integrale, orez –
230 de grame pe zi,
vegetale pe bază de amidon –
50 de grame pe zi,
lactate – 250 de grame pe zi,
vegetale – 300 degrame pe zi,
fructe – 200 de grame pe zi,
zahăr – 30 de grame pe zi
Din aceste cifre putem concluziona
faptul că este necesară o reducere a
consumului de carne. Astfel, o friptură
de vită va putea fi consumată o dată
la 2 săptămâni, iar o friptură de pui
o dată pe săptămână. În plus, față de
recomandările actuale, consumul de
fructe și legume trebuie să fie distribuit
la toate cele trei mese principale și la cele
două gustări zilnice. Consumul de zahăr
rafinat nu trebuie să depășească 30 de
grame pe zi. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
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Medicul de familie, pe drumul
de exil din sistemul de sănătate
de Roxana Maticiuc

Care este statutul
medicului de familie?
Din păcate medicul de familie
are acum un statut periferic,
dat și menținut de legislația în vigoare. Este,
ca să folosesc o metaforă, perceput ca un
fel de ștampilă cu rază scurtă de acțiune
care trimite pacientul la medicul specialist.
E nefiresc. Pacienții aproape că nu mai știu
dacă personajul din fața lor este medic și
vin, din ce în ce mai des, doar pentru a-și
rezolva administrativ problema de sănătate:
o trimitere către… Or, medicul de familie
este mult mai mult: profesional vorbind,
integrează o sumă de competențe care-i
permit să pună un diagnostic corect, astfel
încât trimiterea să se facă în timp util către
specialistul indicat în terapeutica propriuzisă. Factorul timp este esențial, de cele mai
multe ori salvează vieți.
Este medicul de familie gatekeeper-ul
sistemului de sănătate?
Ar trebui să fie, dar e greu de spus dacă
mai este. Inițial, când a fost concepută ca
specialitate, s-a încercat, teoretic, acest
lucru. Am sfârșit prin a fi folosiți. Nu
cred că acum mai este un gatekeeper.
Evoluția sistemului de sănătate a derapat
nefericit către marginalizarea lui. Nu
cunosc rațiunile, dar cred că, în context,
cele de economie în sistem au avut un
rol decisiv. E adevărat, nu putem oferi
servicii nelimitate, este limpede, nu pentru
asta existăm, dar limitările impuse de
sistem sunt neproductive. De exemplu,
contractul-cadru nu este negociat în mod
real. Ministerul Sănătății și CNAS vin cu un
raport de forță asupra medicilor de familie
care sunt, practic, obligați să-l semneze în
forma „propusă’’.
Ce ar trebui modificat în
contractul-cadru?
Sunt foarte multe lucruri de modificat
în contract. Poate că ar trebui început cu
esențialul: contractul trebuie să-și respecte
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definiția, să aibă părți cu șanse egale.
Nu se face nicio mențiune concretă, în
contractul-cadru, cu privire la condițiile
de modificare a acestuia, deși se arată că
poate fi modificat. Acel model ar trebui
să fie stabilit printr-o negociere și un
acord bilateral, la inițiativa oricăreia
dintre părți, ceea ce nu se întâmplă mai
niciodată. De exemplu, o consecință a
dezechilibrului contractual este legat
de platforma informatică. Nu există, în
textul contractului, nicio clauză clară
care să oblige CNAS să mențină în stare
de funcționare platforma informatică.
Și de aici pornește totul. Casa evită în
mod constant orice referire expresă la
gestiunea platformei informatice, ca și
când această platformă ar funcționa de
la sine, ceea ce nu este real. Obligațiile pe
care și le asumă Casa în privința sistemului
informatic sunt obligații de mijloace, nu
obligații de rezultat. Cu alte cuvinte, Casa

„AM SFÂRȘIT
PRIN A FI FOLOSIȚI.
NU CRED CĂ ACUM
MEDICUL DE
FAMILIE MAI ESTE
UN GATEKEEPER.”
este acoperită față de medici cu tot felul de
comunicate: „am făcut totul”, „vom face
totul”, „ne preocupă”, „în general, a mers”.
În mod normal, în contract ar trebui să
scrie: „Casa se obligă să mențină funcțional
sistemul informatic”. În acest fel, orice
defecțiune de sistem o face responsabilă,
direct și cuantificabil. Asta înseamnă că
medicii de familie ar trebui să stabilească,
de comun acord, un set de criterii cu
care să cuantifice daunele provocate de

nefuncționare, pentru că ele există, astfel
încât ele să poată fi introduse în contractul
cu Casa, iar ei să poată fi despăgubiți, fără
intervenția instanței. Mai mult, medicul de
familie ar trebui să oblige Casa (aici, poate,
și în cooperare cu asociațiile de pacienți,
pentru că ei sunt cei esențial păgubiți)
să instituie un sistem independent de
monitorizare permanentă a funcționării
sistemului informatic, astfel încât să fie
eliminate explicațiile de genul„au fost unele
momente, unele căderi, dar, în general, a
funcționat”.
Există mai multe metode de a
monitoriza platforma informatică. Pot fi
monitorizări online sau offline, iar cinci
oameni de IT sunt suficienți pentru toată
țara, cu condiția ca această monitorizare să
fie opozabilă, prin lege, Casei.
În ce fel sunt cuantificabile aceste
daune, mai exact?
Noi lucrăm frecvent offline, pentru că
sistemul nu funcționează. Din fericire,
medicii de familie din țară sunt cuplați la
internet, comunică între ei fie pe rețelele
de socializare, fie pe mail și, deja, este de
notorietate faptul că fiecare dimineață
începe cu întrebarea: „La voi merge?” Toți
facem print-screenuri, ne încurajăm unii
pe alții să le trimitem către CNAS ca să
demonstrăm că nu a funcționat, pentru că,
în momentul în care eliberezi documente
în contract cu Casa offline, te aștepți să nu
le poți ridica în sistem, pentru că nu știi
cât va dura defecțiunea, și atunci serviciul
respectiv nu este decontabil, nu este
recunoscut de către Casă.
O altă problemă importantă este
scrisoarea medicală. Noi comunicăm
cu specialiștii prin scrisori medicale. Nici
scrisorile medicale nu sunt opozabile Casei.
Ele nu sunt înscrise în format electronic,
este un format tipizat în care urmărești ca
medicul specialist să fie în contract cu Casa,
să aibă un număr de contract, să fie parafat

și să conțină anumite câmpuri. Numai
că este o simplă informare. Scrisoarea
medicală nu are alt rol, doar mă informează
despre ce s-a întâmplat în spital. Dar, dacă
se întâmplă ca medicul specialist să plece în
concediu sau pleacă din țară, sau, Doamne
ferește! – moare –, pacientul cu respectiva
afecțiune rămâne fără tratament, pentru
că, în aceste scrisori, sunt menționate
tratamente care au în spate niște protocoale
agreate de Ministerul Sănătății, care
trebuie respectate. De multe ori, este
vorba de medicamente cu preț ridicat care
pot fi prescrise doar de specialiști. Dacă
medicul de familie, urmând litera scrisorii
medicale, scrie rețeta pentru pacientul
respectiv, are toate șansele să plătească și
să fie sancționat, și să i se impute rețeta,
dacă în protocol nu este menționat că
medicul de familie este prescriptor. Este
un abuz, pentru că un medic de familie
știe să citească. Prin urmare, dacă citești
indicațiile unui specialist, înțelegi cum
să urmărești pacientul din fața ta, mai
ales că îl cunoști.
Gândiți-vă ce înseamnă pentru
o femeie în vârstă, de la țară, să
trebuiască să meargă lunar sau o
dată la trei luni la județ, la 60 km,
să stea după un specialist care, în
momentul acela, are o urgență,
și să nu-și poată lua medicația
esențială supraviețuirii. Vorbind
în mod concret, cunosc zeci de
medici de familie care trebuie
să plătească o sumă imensă, pe
care Casa spune că o datorează,
pentru pacienții cu boală renală
cronică. Dacă ar fi fost un singur
coleg, poate că nu mi-aș fi pus
problema, dar sunt mai mulți,
pacienții trăiesc, iar motivele
pentru care medicul și-a asumat să
prescrie un medicament, fără de care
pacientul ar fi murit, sunt obiective.
Cum este viața medicului
de familie cu cabinet în spatele
Guvernului?

...

(Interviul complet poate fi citit pe
www.politicidesanatate.ro)
Sunt medicii de familie prea încărcați
de ceea ce ar trebui să facă pentru
pacienții pe care îi au pe listă?
Am spus, întotdeauna, că
specialitățile medicale sunt „soft”, iar
cele chirurgicale sunt „hard”, făcând
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o comparație cu IT-ul. Există oftalmologi
care fac intervenții chirurgicale pe ochi,
dar măsurarea dioptriilor, de exemplu,
sau efectuarea unui fund de ochi este
apanajul medicilor de familie în foarte
multe țări din lume. Dermatoscopul, de
exemplu, a fost inventat de un medic
de familie din Australia. Ar trebui să
pot pune un diagnostic, dacă el nu
presupune o manevră sau o investigație
de înaltă precizie și specialitate, pentru
că fiecare manevră medicală presupune
un timp de învățare. Medicul de familie
ar trebui să poată să facă orice, până
la aceste manevre de înaltă precizie și
specialitate, rezervate, cum am mai spus,
specialiștilor. În România, de multe ori,
specialiștii fac ceea ce ar trebui să facă
medicul de familie. Vă dau un exemplu:
noi luptăm, de foarte multă vreme, să
urmărim pacienții cu risc de diabet,
pacienții supraponderali. Există investigații
minime de laborator și există tratamente
care ar putea preveni apariția diabetului
zaharat. Nu am reușit să obținem acordul
să prescriem toți antidiabetice orale, dar
primul argument a fost că noi putem să
prescriem, fără niciun fel de probleme,
în scop preventiv o anumită medicație,
dar care nu e decontată de către CNAS.
Acest lucru mi se pare că încalcă un
drept al pacientului. Adică îmi recunoști
competența, pot să scriu și să îmi asum,
dar nu îi decontezi pacientului pe motiv
că medicamentul este ieftin. Este ieftin
pentru cel care decide, nu pentru
pacienți. Sunt oameni care nu-și permit
nici acele sume.
Cum vedeți pachetul minim, de bază,
din sistemul de sănătate? Este conceput
într-o manieră corectă?
Eu văd o altă formă mai bună. Există,
tot în contractul-cadru, un capitol legat
de monitorizările bolilor cronice, și sunt
șase boli monitorizabile: hipertensiunea,
dislipidemia, diabetul zaharat, boala
renală cronică, astmul bronșic și BPOC-ul.
Toate sunt costisitoare și, dacă ar exista
un raport corect, o stadializare clară
a pacienților care suferă de asemenea
boli, o monitorizare corectă la nivel
național, Ministerul Sănătății ar putea să
prevadă în bugetul pentru următorii ani
o sumă corectă. Ar putea ști exact câți
bolnavi vor intra pe dializă, câți ar avea
nevoie de transplant renal, câți vor face
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complicații hipertensive. Nu am inventat
noi roata, statistici există. Dar, pentru a
putea calcula aceste sume, avem nevoie
de o monitorizare corectă, de o raportare
corectă. Monitorizarea în contract există
și nu există. Dacă vă uitați, sunt foarte
puține cazuri în care ne folosim, ca medici
de familie, de documente care să includă
cuvântul monitorizare. Pe un bilet de
trimitere eu pot să trimit pacientul într-un
program național, în cazul în care este
vorba de o boală rară sau gravă, pacientul
ar putea avea o boală acută, o boală
cronică sau poate să fie o boală care este
inclusă în monitorizare. Doar că patologia
monitorizabilă este o patologie cronică.
Este greu să trimiți pacientul pentru
monitorizare pentru că, întotdeauna,
există mai multe diagnostice cronice, nu
doar cel care este monitorizat, ca să nu
mai pun la socoteală faptul că nu ți se
întoarce decontul, și atunci o includem la
excepții, în loc să devină regulă. Revin la
contractul-cadru, care trebuie schimbat
din temelii. Trebuie să avem șansa
negocierii directe. Nu poți să negociezi
un contract care îți este, practic, impus.
Ce planuri, proiecte aveți?
Vreau să mă retrag complet în privat,
pentru că simt că pot să fac mai multe
pentru pacienți dacă scap de birocrație.
Nu vor beneficia toți pacienții de serviciile
la care mă gândesc, dar rețelele private
sunt din ce în ce mai aglomerate, pacienții
preferă clinicile mici, care să includă un
evantai cât mai mare de specialități. Prin
urmare, consider că o colaborare cu un
medic de specialitate, într-o clinică mică, e
mai utilă pentru pacient, decât un mamut
care să nu reușească să ducă până la capăt
o patologie. Știu exact de ce am nevoie și
ce nu mi se permite să fac, și atunci mi-am
făcut propria schemă și cred că asta fac
toți medicii de familie acum. Este un reflex
de supraviețuire, nu este o regulă. Simt că
pot să fac mai mult. Pot să urmăresc un
număr mai mic de persoane, dar îmi asum
răspunderea pentru ceea ce fac și mai știu
că și pacienții m-au încurajat să fac asta.
Știu că unul dintre proiectele
dumneavoastră de suflet are legătură
cu medicina de urgență. Cum s-a creat
conexiunea între medicina de familie și
cea de urgență?
Am colaborat foarte bine cu colegii
de la urgență. Medicina de urgență a

fost prima mea dragoste, neștiind că
voi ajunge să lucrez în Capitală. Mi-am
imaginat că o să fiu singură, undeva, în
țară, și în scenariul acesta am realizat că
nu o să mă descurc în urgențe majore.
Atunci mi-am luat inima în dinți și,
în ultimul an de rezidențiat, am făcut
voluntariat la Spitalul de Urgență
Floreasca. Medicina de urgență era,
atunci, la începuturi. Era 1998 când,
împreună cu acea echipă de entuziaști
care instituiau medicina de urgență,
m-am gândit că voi sta maximum șase
luni, până prind și eu câte ceva. Din șase
luni, s-au făcut trei ani. În acea colaborare
am învățat mai multe decât am învățat
în toată facultatea și în tot rezidențiatul.
Atunci am realizat că manevrele de
urgență nu ne sunt familiare când
terminăm facultatea. Și nu din vina
noastră. Vorbind de proiecte, am luptat
și în continuare voi încerca să lupt,
astfel încât cursurile de prim ajutor să
fie obligatorii pentru medicii de toate
specialitățile.
În lume există Legea bunului
samaritean, care există și în România, în
Legea 95, introdusă începând cu 2006, la
inițiativa colegului Bogdan Opriță, lege
care, în esență, prevede că orice persoană
care este în fața unei urgențe poate acorda
primul ajutor, la indicațiile dispecerului
de la 112 sau, dacă a absolvit cursurile de
prim ajutor, poate să facă niște manevre,
și este absolvită de răspundere penală
sau civilă, pentru că a acționat de bună
credință. Adică se încurajează acordarea
primului ajutor. Altă parte a legii este în
Codul penal și prevede că lăsarea fără
ajutor a unei persoane se pedepsește cu
închisoarea. Sintagma „orice persoană”
este, aici, cheia. Întrebarea logică este
dacă eu, ca medic, sunt doar un bun
samaritean (orice persoană) sau, de fapt,
sunt un profesionist. Desigur că, în context,
trebuie să pornim de la premisa abilităților
specifice unui medic, în domeniul primului
ajutor. În consecință, cred că ar trebui să
fie obligatorii cursurile de prim ajutor,
și acestea trebuie făcute cu o anumită
periodicitate, pentru că, dacă nu ai de-a
face cu urgențe în fiecare zi, este firesc să
uiți manevrele respective. Prin urmare, o
dată la trei sau la cinci ani, poți să refaci
cursul care nu are mai mult de 6-10 ore.
Pentru un profesionist este suficient. 
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„La noi sunt foarte puține
centre cu un nivel înalt”

de Roxana Maticiuc

Care sunt cele mai
întâlnite probleme
pentru care pacienții vin
la dumneavoastră?
Cel mai frecvent motiv de prezentare
este investigarea hepatitelor. Însă o mare
parte dintre pacienții care vin în clinică,
din păcate, sunt pacienții oncologici
și vorbim aici despre oncologie de tub
digestiv. Peste jumătate din pacienții care
se prezintă la noi au cancer de esofag,
stomac, colon, pancreas sau ficat.
Această patologie se datorează
specificului acestui spital sau
mai sunt și alte motive?
Sunt două motive: primul este
reprezentat de incidența în continuă
creștere a acestor boli și vârsta la
debut din ce în ce mai mică, iar al
doilea motiv este faptul că suntem un
centru terțiar, unde vin pacienți care
nu au putut fi diagnosticați în alte
centre, deci vin pentru un diagnostic
corect, dar mai ales pentru o evaluare
care, așa cum se discută în ultima
vreme, este multidisciplinară. În
țările civilizate, decizia de tratament
se ia după o ședință comună la care
participă chirurgul, radioterapeutul,
imagistul și gastroenterologul,
deoarece interesul pacientului
primează. Schemele terapeutice
folosite sunt mereu modificate din
cauza apariției de noi molecule.
Am stat de vorbă cu pacienți care
au fost la dumneavoastră și cărora
le-ați recomandat regim alimentar
în detrimentul tratamentului
medicamentos. În ce situații optați
pentru acest lucru, având în vedere că în
general nu pleci din cabinetul medicului
fără să ai prescrisă măcar o pastilă?
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Trebuie cântărită foarte bine
gravitatea afecțiunii. Trebuie să facem
clar deosebirea între problemele
supărătoare și problemele grave.
Problemele supărătoare pot fi tratate
cu răbdare, pentru că ele nu pun în
pericol viața omului, trebuie găsită
doar o soluție care să îl aducă în zona
de confort. În cazul problemelor grave,
trebuie început cu tratamentul maximal,
deoarece dacă se depășește etapa de timp
critic, rezultatele sunt dezastruoase.
Toate tulburările funcționale
intestinale, care sunt din ce în ce mai
bine definite, au nevoie de un tratament
care să plece de la un suport nutrițional,
psihologic și apoi intervine necesitatea
de tratamente medicamentoase
bazată pe tablete. Pentru afecțiunile
funcționale, în care pacientul prezintă

„SFĂTUIESC
PACIENȚII CA,
LA 40 DE ANI,
SĂ ÎȘI FACĂ
UN SET DE
ANALIZE, IAR
DACĂ DESCOPERĂ
VREO ANOMALIE,
SĂ SE PREZINTE
LA UN MEDIC
SPECIALIST.”

o simptomatologie polimorfă în spatele
căreia nu se găsește nicio anormalitate
de laborator sau imagistică, trebuie
început cu principiile acestea de bază.
Lucrurile sunt simple: indiferent de
tratamentul pe care îl luăm, dacă regimul
de viață nu este cel corect, noi nu vom
trata niciodată cauza, vom trata doar
efectul, iar atunci rezultatul pe termen
mediu și pe termen lung este nefavorabil.
Tratamentul medicamentos nu
înlocuiește o dietă și un regim de viață
corespunzător. El trebuie adăugat atunci
când, deși se respectă anumite precauții
de stil de viață sănătos, simptomatologia
persistă sau în spatele ei se regăsește
o afecțiune organică care are nevoie
de un tratament specific, altfel, nu.
Tinerii reprezintă viitorul.
Cum arată viitorul nostru?
Toate cancerele apar la vârste din
ce în ce mai tinere și dacă vorbim, de
exemplu, de infecția cu virusul hepatitic
B, ea poate să producă cancer de ficat
fără să mai treacă prin stadiul de ciroză.
De aceea, în România s-a introdus
vaccinarea pentru hepatita B la naștere.
Practic, a tăiat răul de la rădăcină.
Celelalte tipuri de cancer sunt
plurifactoriale. În principiu, nu
avem o singură cauză pentru cancer.
Apariția neoplaziilor se bazează pe
predispoziția genetică, dar un alt factor
poate fi, de exemplu, stresul, care nu
este cuantificabil. Sunt din ce în ce
mai multe afecțiuni care nu au o cauză
bine cunoscută, așadar, se consideră
că au legătură cu modificările de la
nivelul florei intestinale influențate
de dietă sau de nivelul stresului.
Deci influența nefastă a
stresului nu este un mit.

Este o realitate. De exemplu,
foarte multe dintre bolile inflamatorii
intestinale debutează după un episod de
stres major: decesul unei rude apropiate,
un accident. 100% există o legătură
între stres și majoritatea bolilor.
Din punctul de vedere al
politicilor de sănătate, ce ar trebui
schimbat pentru a vă putea ajuta
pe dumneavoastră, medicii, să
vă faceți treaba mai ușor?
Toate lucrurile sunt în strânsă
legătură cu finanțarea, iar eu cred că
s-au făcut progrese spectaculoase
în tratarea hepatitei C, de exemplu,
care era doar un vis, acum câțiva
ani, în România. Mai nou, am dori să
introducem un program de screening
pentru prevenirea cancerului de colon
pentru toată România. Credem că ar
avea un impact major asupra populației.
Problema principală o reprezintă
centrele insuficiente și puțini medici

gastroenterologi antrenați care ar putea
fi implicați în acest program. Cred că
raportat la populație, avem cel mai
mic număr de medici din Europa. Însă
am constatat la ultimele examene de
rezidențiat că numărul de posturi scoase
la concurs a crescut, ceea ce mă bucură,
înseamnă că observă cineva nevoia.
Când va începe acel program
de screening pentru cancerul
de colon? Cine îl finanțează?
Foarte curând. El se finanțează
din banii CNAS și fonduri europene,
iar prima etapă presupune dotarea
cu aparatură. Această etapă este deja
finalizată, urmând să aibă loc etapele
de formare, de promovare și apoi
demararea efectivă a programului.
Mergeți la conferințe în alte țări.
Dacă ar fi să comparați ce se întâmplă
în România cu ce se întâmplă în
alte țări, ar exista exemple de bune
practici pe care să le implementăm?

Cred că fiecare coleg care participă
la un congres în străinătate compară ce
vede acolo cu ce face aici, însă circulația
medicilor în Europa este atât de mare,
încât diferența dintre ce facem noi și ce
fac ei este mică. Diferența majoră constă
în faptul că la noi sunt foarte puține
centre cu un nivel înalt. Sunt de părere
că medicina practicată la Institutul
Clinic Fundeni este de nivel european.
Medicina nu se poate face doar în centrele
universitare, așa că politicile sanitare
ar trebui extinse și în restul țării.
Care e cel mai important lucru
în relația medic-pacient?
Acest lucru nu este standardizat,
ține de caracterul fiecăruia, dar colegii
mei alocă din ce în ce mai mult timp
unui dialog constructiv cu pacientul,
pentru că e o problemă de încredere,
până la urmă. Pentru ca pacientul să
aibă încredere, trebuie să înțeleagă
ce i se întâmplă, cum se procedează,
cum poți să îl ajuți, care sunt limitele
tratamentului, care sunt reacțiile
adverse, și împreună cu medicul să
își asume măsura care se impune.
Din punctul de vedere al
alimentației și al exercițiilor fizice,
care ar fi sfatul dumneavoastră?
Din păcate, dieta noastră s-a schimbat
foarte mult pentru că nu prea mai avem
acces la alimente neprelucrate chimic.
Pacienții ar trebui să încerce să mănânce
cât mai sănătos, din surse cât mai
naturale, să încerce să aibă un program
alimentar regulat, să nu mai mănânce
după o anumită oră și să evite sucurile
cu coloranți și mâncarea tip fast-food.
Sfătuiesc pacienții ca la 40 de ani să își
facă un set de analize, iar dacă descoperă
o anomalie, să se prezinte la un medic
specialist. Simptomele unei afecțiuni
organice ar putea fi durerea nou-apărută
care nu cedează la medicația obișnuită,
scăderea în greutate, tulburările de tranzit
recent instalate, oboseala extremă.
Care este influența companiilor
farmaceutice asupra deciziei medicului
de a prescrie un tratament sau altul? 
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„Nu-mi amintesc
momentul în care
am decis să fiu medic,
mă simt de parcă
dorința asta a fost cu
mine de când lumea”
de Roxana Maticiuc

Noile generații de medici
vin cu alte abordări față
de cele vechi și reușesc
de cele mai multe ori să
față față exigențelor pacienților, care
sunt din ce în ce mai informați, dar și
vindicativi. Ce contează acum cel mai
mult în această relație medic-pacient?
Contează foarte mult să fim empatici
cu pacienții și să facem acest lucru
vizibil. Medicul nu este o instanță
supremă, ci un om cu o pregătire
temeinică, capabil să ia decizii dificile. E,
totuși, un om. Totodată, este important
să le câștigăm încrederea pacienților, iar
pe noi, cei tineri, ne ajută în acest demers
o atitudine deschisă.
Sigur că unii pacienți sunt foarte bine
informați, însă pe mine nu mă deranjează
lucrul acesta, îmi pare firesc. Îmi place să
am un dialog cu pacienții, îi încurajez să
se documenteze și să îmi pună întrebări,
încerc să le clarific nelămuririle. Dacă
pacientul își înțelege boala și urmează
recomandările mele, munca mea nu e în
zadar, prin urmare, îmi doresc să fie cât
mai informat. A răspunde cu agresivitate
întrebărilor pacienților sau atitudinilor
vindicative este o practică inutilă.
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Cum îi faci să fie deschiși, având în
vedere că orice pacient are trac atunci
când merge la medic?
Le zâmbesc, sunt caldă cu ei, le vorbesc
frumos, îi fac să se simtă în largul lor.
Ești un medic tânăr – cum privești tu
această donație benevolă a pacientului
către medic?
Este un lucru pe care nu îl agreez și nu
îl accept. Unii pacienți primesc însă prost
refuzul. De fapt, sunt mai multe tipuri de
atitudine: există pacienți care ne privesc
cu neîncredere, se gândesc probabil că nu
e un moment potrivit și mai încearcă apoi
și cu altă ocazie, alții par recunoscători
de la început, îmi imaginez că nu e ușor
să fii bolnav și pe deasupra nevoit să te
gândești cum să mulțumești personalul
medical. Mi s-a întâmplat des ca ei să
insiste, dar un răspuns categoric îi face să
se împace cu ideea chiar și pe cei care spun
„este plăcerea mea”. Eu îmi justific refuzul
spunând că este un principiu și asta am
văzut că funcționează.
Mai ai medici în familie sau cum ai
ales această profesie?
Nu îmi amintesc momentul în care
am decis să fiu medic, mă simt de parcă
dorința asta a fost cu mine de când lumea.

Nu am medici în familie. Mi-a plăcut foarte
mult biologia, mi-am dorit să ajut oameni,
mi-a plăcut interacțiunea cu ei.
Acum, că ești în anul al doilea de
rezidențiat, mai ai același entuziasm?
Este de altă natură acum entuziasmul.
S-au schimbat multe lucruri, m-am lovit de
probleme la care nu mă așteptam, au fost
și multe alte aspecte care m-au surprins
în mod plăcut. Dar există încă fascinația
pentru știința din spatele practicii
medicale, neurologia este fascinantă,
există și bucuria de a ajuta oameni. Ceea ce
simt eu la finalul unei zile grele este faptul
că munca mea contează și cred că acest
lucru este important pentru a continua. A
rămas deci entuziasmul, dar în altă formă.
Ce crezi tu că ar putea fi
îmbunătățit din punctul de vedere
al managementului din spitale, al
politicilor de sănătate publică?
Sunt multe lucruri care ar trebui
schimbate, primul care îmi vine în minte
este birocrația. Nu-mi dau seama în ce mod
ar putea fi facilitată toată această muncă
pe care noi o depunem, dar efectiv ne
ocupă foarte mult timp xeroxatul hârtiilor,
întocmirea referatelor medicale, calcularea
DRG-ului și multe asemenea lucruri.
Un alt obiectiv ar fi informarea
pacienților, să știe cui și când să se
adreseze. Cred că e foarte dificil să ai
o problemă de sănătate și să nu ai idee
unde trebuie să ajungi. Poate că o serie
de campanii publice de informare ar fi de
folos.
Mă gândesc și la problema deficitului
de medici, mai ales în provincie, lucru care
se resimte la noi prin numărul mare de
pacienți din toată țara care ne solicită. Mai
sunt problemele logistice: lipsa accesului la
anumite analize sau investigații imagistice,
indisponibilitatea unor medicamente,
absența testelor genetice. Avem pacienți
care au patologii neurologice rare,
suspectăm o anumită boală cu substrat
genetic și suntem practic limitați de
imposibilitatea de o a testa, pentru că
nu există analiza respectivă sau nu este
decontată de casa de asigurări. Sigur
că e foarte frustrant să ai o suspiciune
înaltă și să nu poți pune diagnosticul, atât
pentru noi, cât și pentru pacienți. Chiar
dacă multe dintre aceste boli nu au soluții
terapeutice, cred că este un mare confort
să ai un diagnostic cert, măcar pentru
a-ți direcționa resursele energetice în alte
scopuri.

Există cercetare în România?
Da, dar prea puțin, cu siguranță nu este
ceea ce ar trebui să fie. Există în principiu
cercetare clinică observațională, prea
puțin intervențională și, din păcate, un
proiect de cercetare este susținut în cea
mai mare parte de o singură persoană.
În alte țări, există cel puțin o persoană
responsabilă pentru fiecare parte a unui
studiu: adunarea datelor, analiza statistică, conceperea designului
studiului, evaluarea
pacienților, raportarea rezultatelor
etc. În România, într-un
proiect
îi revin

unei singure persoane foarte multe sarcini, multe, consumatoare de timp, lucru
care îi demotivează frecvent și pe cei
mai pasionați. Asta se întâmplă mai ales
din cauză că nu sunt alocate suficiente
fonduri pentru cercetare care să permită
angajarea mai multor oameni.
Mulți dintre medici pleacă din țară
pe motiv că accesul la funcții ierarhice
superioare este blocat de șeful de
secție sau de altă persoană și că
ascensiunea în carieră nu se face
neapărat pe meritocrație. Tu
cum simți aceste lucruri?
Din fericire, în secția
noastră mediul este
favorabil dezvoltării, sunt
promovați cei pasionați
și muncitori. Echipa este
predominant tânără, în
ultimii ani au rămas oameni care practic nu au
avut legături sau relații,
dar care au muncit mult
și au obținut rezultatele
cele mai bune la exa
menul de specialitate
și nu numai.
Povestind însă
cu colegii mei de
la alte spitale, îmi
dau seama

că ceea ce se întâmplă aici este, din păcate,
un microclimat. Și, da, este adevărat și trist
că țara noastră pierde în fiecare zi medici
extraordinari din cauza sistemului medical
care suferă de multe boli, printre care
tirania șefilor, promovarea nonvalorilor,
necolegialitatea, resursele limitate.
Care ar fi descrierea șefului de secție
ideal?
Trebuie să fie o persoană integră, cu
autoritate științifică și umană, care să fie
deopotrivă respectată de seniori și un
model pentru cei tineri. Care să știe să
comunice cu cei tineri, să îi încurajeze prin
sublinierea lucrurilor bune pe care le fac.
Nu sunt adepta învățatului prin jigniri sau
umiliri. Care să știe cum să atragă atenția
atunci când cineva greșește și să ofere
sprijin pentru repararea greșelilor. Cu alte
cuvinte, ar trebui să fie o persoană cu care
să ne putem sfătui, care să-și dea seama
ce are nevoie fiecare dintre noi și să ne
ajute să devenim cea mai bună variantă
a noastră. După cum se vede, nu vorbesc
despre o funcție administrativă, ci despre
un mentor.
După rezidențiat vei rămâne aici, în
acest spital?
Ca rezidenți, cu câteva excepții, avem
un contract limitat de muncă cu statul.
După rezidențiat, după examenul de
specialitate și promovarea acestuia, fiecare
își găsește un loc unde să muncească. Este
un proces activ de căutare după terminarea
perioadei de rezidențiat, unii rămân în
spital, alții merg în policlinici sau în privat.
Tu ce ai vrea să faci?
Mi-ar plăcea să rămân într-un spital
universitar, m-am obișnuit cu ritmul de
aici și îmi plac provocările oferite.
Cine este Delia Tulbă?
Delia Tulbă este o tânără de aproape
30 de ani pasionată de literatură și
neurologie, care găsește multe asemănări
între cele două și căreia îi place foarte
mult să lucreze cu oamenii și să învețe de
la ei. Nu am luat niciodată în calcul să fac
altceva. După bacalaureat, mi-am depus
dosarul doar la Medicină. 

...

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro

mai 2019 37

Politici
de Sănătate | MANAGEMENT

de Valentina Grigore

INTERVIU CU
JULIO BURMAN,
MEMBRU AL
BOARD-ULUI
ELPA ȘI CEO
HETZLIVER
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Aflarea diagnosticului de
hepatită prin testarea rapidă
ajută persoanele bolnave să-și
schimbe stilul de viață și să-și
prelungească, astfel, durata vieții. „Screeningul înseamnă evitarea transmiterii bolii,
deci trebuie să ne concentrăm pe acțiuni
care să conștientizeze oamenii privind
importanța testării pentru hepatită. Apoi,

putem lupta și pentru tratament. Cred că,
în lupta împotriva hepatitei, trebuie să
existe o coaliție puternică între pacienți,
medici și autorități, dar și acțiuni susținute
și permanente de conștientizare a bolii.
Hepatita C nu beneficiază de suficient PR”,
atrage atenția Julio Burman, membru al
board-ului ELPA (European Liver Patients'
Association) și CEO HETZLIVER (Asociația
israeliană pentru sănătatea ficatului).
Planul OMS de eliminare a hepatitelor
până în 2030 este considerat oarecum
nerealist de specialiști. Cum stăm, de
fapt, la nivel global?
În momentul de față, doar 12 țări sunt
pe calea cea bună privind eliminarea
hepatitei până în 2030. Cred că problema
cea mai importantă este că nu se face
suficient screening la nivel global. Nu vom
obține eliminarea hepatitelor dacă nu ne
focalizăm pe depistarea precoce a bolii.
Tratamentul este accesibil, fără restricții,
în multe țări, România fiind unul dintre
cele mai bune exemple în acest sens.
Toată lumea este tratată, indiferent de
gradul de fibroză, ceea ce este foarte
important. Însă avem tratamentul și
nu avem pacienții. Screeningul este o
misiune dificilă, pentru că autoritățile
se gândesc la costuri. Însă, din punctul
meu de vedere, cu jumătate de dolar – cât
costă un test din deget – putem salva o
viață. Problema este că guvernele vor să
vadă rezultate economice rapide, nu vor
să investească mai întâi, și apoi să aștepte
rezultatele. În aceste condiții, obținerea
eliminării până în 2030 poate fi dificilă.
Cum ar arăta o campanie de
screening reușită?
În primul rând, trebuie să testăm
grupele de risc. În prezent, în Israel
dezvoltăm noi modalități de a face
screening, potrivit unei formule care
include vârsta, originea pacientului (în
Israel, sunt mulți care au venit din fosta
URSS– populații de risc)și altele. Astfel,
depistăm exact pe cine trebuie să testăm
întâi: emigranții, persoanele care au
primit transfuzii de sânge înainte de 1982,
cele care utilizează droguri și deținuții. În
loc să testăm toți migranții ruși (peste un
milion de persoane), formula ne arată cui
trebuie să facem testul pentru a depista
anticorpii. Sper să putem implementa
această formulă în întreaga Europă, astfel
încât să depistăm persoanele infectate
fără costuri importante.
Totuși, campania „Find the missing

million” atrage atenția că multe dintre
persoanele nedepistate nu fac parte din
grupele de risc. Asta nu înseamnă că este
nevoie de un screening general?
Într-adevăr, între 40% și 50% dintre
pacienți nu aparțin grupelor de risc, ceea
ce înseamnă că trebuie să ne gândim la
cosmetică, manichiură, pedichiură, ca
modalitate de transmitere, nu doar tatuaje
și droguri. Încercăm să facem cât mai
multe campanii de conștientizare privind
modalitățile de transmitere a virusului
hepatitic, privind riscurile la care te expui
dacă, de exemplu, mergi într-un salon
de cosmetică unde nu au echipamente
speciale de sterilizare a instrumentarului
folosit. Ideea e că sunt multe persoane care
au hepatita C și nu știu, deoarece boala nu
are simptome. Acum, în Europa, focusul
este pe acele persoane care utilizează
droguri injectabile, care au o prevalență
ridicată a hepatitei C. Pentru a preveni
apariția de cazuri noi, aceste persoane
trebuie tratate primele.
România are una dintre cele mai mari
prevalențe ale hepatitei C. Ce ați face ca
să atingeți scopul în 2030?
În primul rând, screening. Când depis
tezi un pacient, nu înseamnă că trebuie să
primească urgent tratament, dar se pot lua
măsuri pentru ca boala să nu se agraveze.
Sunt persoane care nu știu că au hepatita
C și beau alcool –- deja sunt doi factori ca
re conduc la agravarea bolii. Până la 30%
din populație are ficat gras– combinat cu
hepatita, se ajunge rapid la ciroză. Deci
dacă depistăm aceste persoane, chiar dacă
primesc tratament anul care urmează, ele
își pot schimba stilul de viață, pot avea
grijă de sănătatea ficatului și, astfel, își pot
prelungi viața. Același lucru este valabil
și pentru persoanele neasigurate, în 2-3
ani sigur se va găsi o soluție și pentru
acestea, dar până atunci trebuie depistate
și ajutate, învățate să-și schimbe stilul de
viață. Deci, ca să concluzionez, sloganul
meu este screeningul– dreptul pacientului
de a ști că suferă de hepatita C și obligația
sistemului de a-l înștiința de acest
lucru. Nu neapărat asociat cu accesul la
tratament. Însă, dacă vorbim de tratament,
cu cât vor fi mai multe persoane depistate,
cu atât prețul tratamentului va scădea –
este o ecuație matematică.
Cum putem convinge factorii de
decizie să investească mai mult în
depistarea persoanelor cu hepatită?
Vine campania electorală, nu? Fieca-

re om politic vrea să fie erou în această
perioadă, trebuie doar să intre în contact cu
nevoile reale ale sistemului. Din experiența
mea, asociațiile de pacienți luptă pentru
depistarea și tratarea noilor cazuri. România
are o șansă uriașă, având acces și fonduri
pentru aceste terapii moderne. În 1994,
când am început tratamentul, medicul mi-a
spus că are șanse de reușită de 4%. Iar rata
de succes a terapiei interferon free este de
peste 99%. Este cea mai mare rată de succes
înregistrată vreodată de o terapie, indiferent
de patologie. Ani de zile, a trebuit să ajut
oamenii să facă față efectelor secundare

„SCREENINGUL
ESTE O MISIUNE
DIFICILĂ, PENTRU
CĂ AUTORITĂȚILE
SE GÂNDESC
LA COSTURI.“
ale interferonului, acesta fiind și un motiv
major pentru care oamenii renunțau la
tratament. Iar aceste efecte secundare au
dispărut acum, datorită noilor terapii.
Cât de importantă este educația
pacienților și activitatea asociațiilor
de pacienți?
Asociațiile de pacienți sunt singurele
care fac educație. Ele au grjă de pacienți
din toate punctele de vedere: al modului în
care fac față bolii, al modului în care este
afectată familia, al limitărilor și stigmei la
care sunt supuși atât bolnavii, cât și familiile acestora. Din păcate, de multe ori stigma
începe chiar cu pacienții, deoarece le este
frică să vorbească cu persoanele din jurul
lor și ridică acest perete al stigmatizării.
Întotdeauna, recomand persoanelor noudiagnosticate, și nu numai, să vorbească
cu familia, cu persoanele dragi, și apoi cu
prietenii, colegii, vecinii. Iar din acest punct
de vedere, felicit asociația din România–
APAH-RO, pentru eforturile pe care le face,
reprezintă un caz de succes în ELPA, învață
alte ONG-uri cum să lupte cu această boală.
Legat de conștientizarea bolii, vreau să
subliniez că nu sunt adeptul campaniilor
de o zi– Ziua Mondială a Hepatitei, Ziua
Ficatului și câte alte astfel de zile mai sunt
la nivel global sau național. Susțin astfel de
zile, însă oamenii au memorie scurtă. În
Israel, marchez în fiecare an Ziua Hepa-

titei, inclusiv prin acțiuni în parlament,
însă în cel mult două zile oamenii uită. De
aceea, cred în campaniile permanente de
conștientizare. Cel puțin o dată pe lună,
public informații în presă privind necesitatea testării sau simptomele hepatitei, sau
factorii de risc, tot ce este nevoie pentru
ca oamenii să înțeleagă ce este cu această
boală și să se testeze.
În România, mai ales în zonele rurale,
oamenii tot cred că hepatita C este o boală
rușinoasă, luată fie prin contact sexual
neprotejat, fie pentru că au consumat
droguri sau din cauză că beau prea mult.
Cum îi putem determina să se testeze?
Nu există o rețetă, însă uneori trebuie
să le spui oamenilor consecințele dure
ale nedepistării bolii: ciroză, transplant,
cancer. Când am înființat asociația, în
1998, am început cu informații soft, ca să
zic așa, dar pe măsură ce timpul a trecut, a
trebuit să devin mai agresiv ca să-i trezesc
la realitate și să înțeleagă cât de importantă
este testarea, tratarea etc. Uneori, este
mai ușor să convingi astfel de comunități
rurale dacă ai convins liderul că hepatita
C este, de fapt, cancerul ficatului. Tindem
să uităm acest lucru. Poate că nici medicii
de familie nu sunt foarte conștienți de
acest aspect. Iar ei sunt cei care au contact
permanent cu pacientul, știu ce factori de
risc are fiecare persoană din comunitate
și ar trebui să îi convingă să vină la
testare. O altă soluție este o campanie
de microeliminare– testarea unei întregi
comunități mici. Poate fi un exemplu și
pentru celelalte comunități din jur.
O problemă, mai ales în astfel de
comunități, sunt și analizele necesare
ulterior depistării anticorpilor cu testele
rapide. Oamenii nu au timp, uneori
este nevoie și de bani pentru fibroscan,
de exemplu. Cum ați rezolvat această
problemă în Israel?
În momentul de față încercăm să
eliminăm acest fibroscan din lista
analizelor obligatorii pentru diagnosticarea
hepatitei. Există o formulă numită FIB4,
folosită în mare parte din Europa, pe baza
căreia medicul poate stabili gradul de
fibroză fără să mai facă fibroscanul. Dacă
rezultatul este mai mic de 1,45, nu este
necesar fibroscanul. Încercăm, astfel, să
oferim acces mai rapid la tratament din
momentul diagnosticării și să eliminăm
costuri inutile atât pentru pacient, cât și
pentru sistemul de sănătate. 
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ȚINTELE PENTRU 2020
Prin acest plan–cadru național, Ministerul Sănătății
își asumă anumite ținte pentru anul 2020:
acoperire de 95% la vaccinarea hepatitică B cu cele 4 doze prevăzute în
Calendarul național de vaccinare (la naștere, la 2, 4 și 11 luni);
acoperire de 95% la prima doză de vaccinuri hepatitice B administrate
nou-născuților în prime 24 de ore de la naștere;
75% acoperire pentru testarea la gravide pentru hepatitele B și C și 95%
acoperire cu profilaxie post-expunere la copiii născuți din mame infectate,
prin administrarea HIBG (imunoglobulină anti-VHB) nou-născutului în
primele 12 ore de la naștere, în asociere cu prima doză de vaccin hepatitic B;
toate donările de sânge să fie testate prin PCR pentru infecția cu VHB și VHC;
50% din injecții să fie administrate cu seringi de unică folosință cu dispozitiv care împiedică reutilizarea;
asigurarea continuității programelor de reducere a riscului la persoanele
utilizatoare de droguri injectabile (harm reduction), cu distribuirea a cel
puțin 200 de seringi/utilizator/an;
cel puțin 40% dintre persoanele utilizatoare de droguri injectabile (PWID)
dependente de opioizi să primească tratamente substitutive de tip opioid;
acoperire de 95% la vaccinarea hepatitică B și a PWID neinfectate;
cel puțin 25% dintre persoanele care au infecție cronică cu VHB, VHD și
VHC să fie diagnosticate și informate cu privire la boala lor;
cel puțin 75% dintre persoanele depistate cu infecția VHB și VHC și eligibile
pentru tratament să fie înrolate în programe de tratament antiviral;
obținerea supresiei virale la cel puțin 70% dintre pacienții aflați în tratament
de lungă durată pentru hepatită B;
diagnosticarea a cel puțin 75% dintre pacienții aflați în stadii avansate ale
bolilor hepatice provocate de infecțiilecu virusul B și virusul C (ciroză sau
carcinom hepatocelular);
vindecarea a cel puțin 95% dintre pacienții cu hepatită C cronică înrolați în
tratament.

România, pionier la nivel european
în lupta contra hepatitelor virale
de Valentina Grigore

Planul–cadru național pentru
controlul hepatitelor virale
în România, pentru perioada
2019-2030, a fost deja publicat
în Monitorul Oficial, fiind în vigoare din
data de 2 mai 2019, a anunțat ministrul
Sorina Pintea. Potrivit acesteia, există o
finanțare de 2,6 miliarde de lei pentru
anul 2019 și de 12,5 miliarde de lei până în
2024 (94% de la bugetul de stat și 6% din
fonduri europene).
Planul a fost elaborat în concordanță cu
„Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale”, adoptat
de Adunarea Generală a Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS) în anul 2016.
Planul–cadru național pentru controlul
hepatitelor virale, prezentat în cadrul unei
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conferințe moderate de Maria Vasilescu,
publisher revista Politici de Sănătate, la
care au participat medici, autorități și
reprezentanți media, urmărește crearea
unui cadru de intervenție bazat pe dovezi
pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele
virale, luând în considerare contextul,
nevoile și prioritățile naționale. Scopul
Planului–cadru național este acela de a
minimiza amploarea hepatitelor virale, ca
problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice,
reducerea morbidității și a mortalității prin
hepatite virale și complicații ale acestora
și prin asigurarea accesului echitabil la
servicii cuprinzătoare de prevenire, testare,
îngrijire și tratament.”

Au fost stabilite patru direcții strategice pentru planificarea și implementarea
intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale: informare și comunicare, intervenții cu impact, furnizarea echitabilă a serviciilor și crearea unui cadru

„ROMÂNIA
A FĂCUT PAȘI
IMPORTANȚI
ÎN LUPTA
CU HEPATITA C.“
Sorina Pintea, ministrul sănătății

de furnizare și de bugetare a serviciilor.
„România a făcut pași importanți în lupta
cu hepatita C, asigurând acces la terapii
inovatoare, cu o rată foarte mare de vindecare. Însă lupta continuă. De aceea, am
considerat extrem de importantă realizarea
unei strategii naționale care să cuprindă
totalitatea măsurilor pe care trebuie să
le avem în vedere, astfel încât să câştigăm această bătălie”, a declarat ministrul
sănătății.
„Hepatitele virale rămân o problemă
de sănătate publică în întreaga Europă,
iar România, prin implementarea acestui
plan–cadru național, devine un pionier, la
nivel european, în răspunsul la aceste boli,
oferind servicii complete tuturor categoriilor de populații vulnerabile”, a susținut
Nicole Simone Seguy, Unit Leader, Biroul
Regional OMS Europa.
Test & treat
România are cea mai mare prevalență viremică în hepatita C, dar și în hepatita B, din
Europa –2,5% în populația generală, a atras

atenția prof. dr. Liana Gheorghe, medic
primar în gastroenterologie și hepatologie
de la Institutul Clinic Fundeni. Experții
în sănătate publică recomandă scindarea
strategiei OMS de eliminare a hepatitelor
virale până în 2030 în acțiuni de microeliminare. „Acest plan – cadru național
– o macroeliminare la nivel național în
România – reprezintă o microeliminare la
nivel global pentru Organizația Mondială
a Sănătății. România se alătură, în felul
acesta, celor 17 țări deja aliniate pe ruta
eliminării hepatitelor virale”, a declarat
prof. Liana Gheorghe.
La nivel european, există 4,7 milioane
de persoane cu hepatita B și 3,9 milioane
de persoane cu hepatita C. „Un pacient cu
virusul hepatitic B trebuie tratat, pentru
că, dacă nu este viremic, nu transmite
boala. La virusul hepatitic C, avem scheme
terapeutice care vindecă în proporție de
99,32%. Mesajul principal este ca lumea
să se testeze, pentru că acum avem șansa
să ținem hepatitele virale sub control”,
a explicat prof. dr. Adrian Streinu-Cer-

cel, manager Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din
București.
Așteptarea cea mai mare prin implementarea acestui plan este să funcționeze
perfect traseul depistare precoce–tratare
imediată a pacientului – test&treat. „Prin
intensificarea testării, îmi doresc ca, în
timp, să avem o depistare în faze incipiente
a afecțiunilor hepatice. Începerea imediată
a tratamentului înseamnă limite puse răspândirii bolii în societate și respect pentru
viața fiecărei persoane depistate. În același
timp, se evită costurile suplimentare la
nivelul sistemului de sănătate, nemaifiind
nevoie să se trateze complicații precum
ciroza sau cancerul hepatic. Acest sistem
nu trebuie aplicat doar în cazul hepatitei C,
ci și în toate tipurile de hepatită. Prevenția
– mai precis informarea și accesul la
vaccinare –și accesul la tratament trebuie
să fie obiectivele permanente”, a afirmat
și Marinela Debu, președinta Asociației
Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO). 
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„AM RENEGOCIAT
TOATE CONTRACTELE
PE CARE LE AVEA
SPITALUL ȘI AM
REUȘIT SĂ SCAD
COSTURILE CU
APROXIMATIV 30%.”

INTERVIU CU DR. MIRCEA LUPUȘORU, MANAGER AL SPITALULUI CLINIC COLȚEA

„Trebuie să acordăm
atenție calității vieții
pacienților posttratament, iar noi
acum suntem axați
pe tratament”
de Roxana Maticiuc

Cum era spitalul în
momentul în care l-ați
preluat și ce soluții ați bifat
până acum?
Pot spune că, din momentul în care am
preluat spitalul, am identificat o serie de
probleme:
• lipsa unei bănci de celule stem hematopoietice, necesară compartimentului
de transplant medular, pentru asigurarea
unei funcționări optime a procedurilor de
transplant;
• compartimentul Primiri Urgențe era
organizat necorespunzător, atât din punctul de vedere al spaţiilor, cât şi din cel al
personalului;
• utilizarea sub capacitatea şi sub potenţialul spitalului a unor servicii.

„ÎN PREZENT,
OFERIM SERVICII
DE RADIOTERAPIE
CUM OFERĂ ȘI CEI
DIN PRIVAT.”
Ce alte probleme ați mai identificat?
Un alt aspect identificat a fost lipsa
unui simulator CT care să asigure stabilirea bazelor de tratament conformațional
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pentru pacienții care au nevoie de radioterapie. Problema este, în prezent, rezolvată.
Am reușit să achiziționam un simulator pe
care îl folosim, astfel că serviciile medicale
oferite au devenit mai bune prin creșterea
calității acestora. Practic, în momentul în
care vrei să iradiezi o tumoră, trebuie să
faci un plan conformațional al ei, adică să
o vezi tridimensional, nu doar bidimensional, astfel încât fasciculul de electroni
cu care bombardezi tumora respectivă să
fie cât mai focalizat, pentru a nu distruge
țesuturile învecinate. Un asemenea simulator ajută la crearea unui astfel de plan
conformațional.
O altă problemă identificată a fost lipsa
unui accelerator liniar, cu ajutorul căruia
pacienții ar putea fi tratați prin tehnici
moderne și la cele mai înalte standarde în
radioterapie. Aveam două acceleratoare:
unul 2D și altul 3D. Cel 2D era depășit și
mă bucur că am reușit să îl înlocuim. În
prezent, oferim servicii de radioterapie
cum oferă și cei din privat. Oricine poate
beneficia oricând de aceste servicii, cu sau
fără bilet de trimitere, și, fiind patologie oncologică, nici nu există o listă de așteptare
mare. Printr-un management organizat, am
reușit să reducem, de la câteva luni, la cel
mult o săptămână perioada de așteptare.
Acest accelerator a costat aproximativ 1
milion de euro, bani pe care, de asemenea,

Cine este Mircea Lupușoru?
Este un medic specializat în medicină
de familie, care a vrut să facă medicină de
la trei ani și jumătate și care a făcut-o cu
pasiune. Îmi doresc să mă implic din ce în
ce mai mult în dezvoltarea sistemului de
sănătate, mai ales acum, când am văzut
că se poate. Pot să spun că, la momentul
actual, sunt puțin mâhnit că nu am timp
să desfășor și activitate medicală după
programul administrativ, acesta prelungindu-se, de cele mai multe ori, până
seara, târziu. Sunt și cadru didactic la
UMF „Carol Davila”, predau Fiziologie.
Sunt tatăl a doi copii, am o soție care mă
înțelege și care mă iubește necondiționat,
și, din acest punct de vedere, mă simt un
om extrem de norocos.

i-am primit de la Primăria Municipiului
București.
Știu că v-ați propus să faceți un ambulatoriu de specialitate pentru sportivi,
unde ei să își poată face toate analizele și
de unde să își ia toate adeverințele. În ce
stadiu sunteți cu acest proiect?

...

„S-A AJUNS
PÂNĂ ÎN PUNCTUL
ÎN CARE SE
EVITĂ CHIAR ȘI
INTERVENȚIILE
MINORE.”

(Interviul complet poate fi citit pe
www.politicidesanatate.ro )
Bani în sănătate sunt, dar nu sunt
gestionați corect. Cum priviți această
afirmație?
Încercăm să îi gestionăm corect, în
primul rând prin negocierea reală cu toți
furnizorii. Unele sunt câștigate prin licitații,
altele sunt negociate. De când am preluat
acest mandat, am renegociat toate contractele pe care le avea spitalul și am reușit
să scad costurile cu aproximativ 30%,
păstrând însă atât furnizorii, cât și calitatea
serviciilor oferite de ei. Vorbesc aici despre
absolut orice servicii: de la furnizarea de
servicii de mentenanță, până la servicii de
colectare a deșeurilor medicale. Necesarul
a rămas același și, deși nu sunt plăcut de
către furnizorii de servicii, vreau să fac
economie pentru unitatea în care lucrez,
pentru ca banii pe care îi economisim să-i
redirecționăm către alte servicii, dar fără a
face rabat de la calitate.
Ministrul Sănătății a declarat că va
face în așa fel încât politicile de sănătate
să încurajeze spitalizările de zi, în
detrimentul spitalizării continue. Cum
procedați aici, la Colțea?
Într-adevăr, o altă sursă de economie
este să diminuezi durata spitalizării continue și, în același timp, să crești procentul
serviciilor oferite în spitalizare de zi. Am
reușit să facem și acest lucru și am crescut
cu 30% numărul de servicii medicale oferite în spitalizare de zi.

Ce proiecte aveți în plan?
Noi, aici, tratăm majoritar patologie
neoplazică, atât în serviciul de oncologie
și radioterapie, cât și în celelalte clinici:
hematologie, chirurgie, ORL, medicină
internă, peste 80% din patologie fiind
tumorală. Pacientul care este diagnosticat
la noi primește o veste devastatoare, iar
impactul psihologic este foarte mare atât
pentru el, cât și pentru familie, astfel încât
abordarea psihologică este esențială. Sunt
studii care arată că aparținătorii unor
pacienți cu patologie tumorală, în primele
șase luni după aflarea veștii, în proporție
de aproximativ 60-70%, fac depresie.
Suportul psihologic al pacientului și al familiei este esențial, astfel încât recăderile
să fie mai rare și mai puțin agresive.
Împreună cu ASSMB, am început
să implementăm o echipă de suport a
pacienților și a aparținătorilor, compusă
dintr-un medic specialist oncolog, un
internist, un psiholog și un asistent social.
Sunt, de exemplu, cazuri de pacienți care
află ce patologie au, dar nu își cunosc
drepturile: medicație gratuită, un număr

de zile de concediu medical, gradul de handicap în care pot fi încadrați și beneficiile
care decurg de aici și care îi pot ajuta să se
susțină.
Dacă vorbim de pacienții
laringectomizați, de exemplu, sperăm ca,
împreună cu echipa de suport, să aducem
anumite modificări legislative. Pacienții
laringectomizați nu se pot susține singuri
sau au nevoie de cheltuieli colosale pentru
un trai decent. Costurile pentru un laringectomizat ajung la 1.500 de euro pe lună,
separat de ceea ce decontează CASMB.
Esențial este că trebuie să acordăm o
atenție deosebită calității vieții pacienților
post-tratament, iar noi, acum, suntem axați
pe tratament.
Din punctul de vedere al aparaturii
medicale, mai urmează și alte achiziții?
Îmi doresc să achiziționăm un nou
accelerator, pentru că este insuficient
unul singur pentru a face față tuturor
solicitărilor. Sper ca, anul acesta, să luăm
și un RMN, pentru că acum nu avem, dar,
ținând cont de patologie, este practic
indispensabil.

Cum de ați avut curajul să vă
implicați în managementul unui spital
atât de mare? Aveți experiență în acest
domeniu?
Înainte de a fi manager, am fost, pentru cinci ani, director medical la Spitalul
de Psihiatrie „Constantin Gorgos” și am
avut contact cu partea de management,
unde am învățat foarte multe lucruri.
Sistemul actual încurajează
performanța?
Doar pentru cei care vor să facă
performanță. Ține de conștiința fiecăruia.
Problema este că, atât timp cât se menține
acest sistem, care nu ține cont de criteriile de performanță, medicii din orașele
mari, din clinicile universitare, vor fi în
permanență asediați, ajungându-se, uneori,
până la epuizare, pentru aceleași venituri
salariale care sunt uniforme în toată țara.
Un exemplu concret, banal, este faptul că
a scăzut numărul de apendicectomii, adică
de scoatere a apendicelui, în orașele mai
mici, operație care nu este foarte dificilă.
Dar s-a ajuns până în punctul în care se
evită chiar și intervențiile minore. 
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„Puterea șefului de
secție este mare, depinde
ce vrei să faci cu ea”
de Roxana Maticiuc

Diabetul este o boală cu o
prevalență foarte mare la noi
în țară. Dacă ar fi să punctăm
câteva dintre problemele cu
care se confruntă sistemul medical în a
trata acești pacienți, care ar fi acestea?
Cred că marea problemă a sistemului
medical din România rămâne finanțarea
insuficientă care nu permite modernizarea
spitalelor și achiziționarea corespunzătoare
a aparaturii și a dispozitivelor medicale.
În România, prin Programul Național de
Diabet, pacientul cu diabet are asigurat
tratament gratuit, atât cu preparate
injectabile, cât și cu tablete, iar cei tratați
cu insulină beneficiază de teste gratuite. În
urmă cu câțiva ani, era aproape imposibil să
ai un glucometru și teste, atât de necesare
monitorizării glicemiei. Ele au devenit
indispensabile și pacienților cu diabet de
tip 2, considerat de unii, în mod greșit,
drept un „diabet ușor.”
De ce nu este ușor?
Acest diabet de tip 2 are
simptomatologie redusă și este, de cele mai
multe ori, diagnosticat tardiv, la 10-15 ani
de la debut, deja în stadiul de complicații
(la nivelul ochilor, al rinichilor sau al
aparatului cardiovascular).
Ce s-ar putea face pentru a putea
preveni aceste complicații?
În primul rând, depistarea precoce a
bolii și inițierea, în timp util, a măsurilor de
optimizare a stilului de viață și tratament
adecvat. Astfel, s-ar preveni complicațiile
cronice. La noi în țară se face screeningul
diabetului. Dacă personalul medical ar fi
mai numeros, cred că diagnosticarea precoce a diabetului ar fi mult mai organizată
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și mai eficientă. În ajutorul nostru vin, de
obicei, medicii de familie, care depistează
precoce diabetul și trimit pacientul la specialist. Unii sunt însă depistați în urgență, în
ceto-acidoză.
V-ați confruntat cu frica pacientului
de insulină?
Da, pentru că este un fenomen normal.
Deoarece insulina se administrează
exclusiv injectabil, frica de înțepătură este
des întâlnită. Ne confruntăm deseori cu
acest fenomen, în special la pacienții cu
diabet de tip 1, a căror viață depinde de
injectarea insulinei. Marea majoritate se
teme de hipoglicemie și câștig în greutate.
Acum, pacienții beneficiază de sisteme
moderne de injectare a insulinei: ace
subțiri, care fac injecția nedureroasă. Mai
dificil este la pacientul cu diabet de tip 2,
la care trebuie inițiată insulină sau alte
preparate injectabile non-insulinice, atunci
când medicația orală nu asigură controlul
glicemic. Este o percepție eronată faptul
că „insulina dă dependență”. Insulina
nu este un drog. Există și pacienți care
refuză cu vehemență, deși înțeleg situația.
Ei nu își injectează toate dozele necesare
de insulină, stau cu glicemii mari și sunt
predispuși la complicații severe.
Ministrul Sănătății a declarat, la un
moment dat, că a achiziționat 1.000 de
doze de Glucagen și urma să se hotărască
dacă se distribuie prin farmacii cu circuit
închis sau deschis. Are pacientul acces la
acest medicament acum?
Așteptăm o formă legală de prescriere
a Glucagenului, pe rețetă, pentru pacienții
care fac insulină. În spital a apărut deja.
El conține glucagon și este medicamentul
cel mai eficient pentru hipoglicemia gravă.
Pacienții cu pompă de insulină sau cei
care fac injecții multiple de insulină sunt
predispuși la hipoglicemie și trebuie să aibă
acest glucagon, pentru situațiile de urgență.
Putem spune că sunt medicamente la
care pacienții din alte țări au acces, însă
cei din România, nu?
Nu. În cazul pacienților cu diabet
zaharat, România chiar stă foarte bine, prin
accesul gratuit la medicația antidiabetică.
Din viteza cu care se întâmplă
lucrurile și din lipsă de timp, ajunge
medicul să fie instruit de către
companiile farma?
Nu vreau să se înțeleagă greșit.
Companiile farmaceutice organizează
simpozioane, unde medicii se informează
despre un medicament (tratament) nou.

Orice informație trece prin „filtrul gândirii
medicale”. Nu pot accepta ideea că vreun
medic prescrie medicamente doar pentru
„a face vânzare” unei companii.
Sunteți șef de secție, ați fost și simplu
medic. Care este relația dintre acesta și
structurile superioare? Câtă putere are
șeful de secție?
Puterea șefului de secție este mare,
depinde ce vrei să faci cu ea. Trebuie să
ai un plan în ceea ce privește partea de
management și o relație bună cu colegii,
bazată pe colaborare și respect reciproc.
Trebuie să fii informat, să-ți cunoști
subalternii, punctele „nevralgice” din secție
și să le rezolvi. Am o relație de colaborare
foarte bună cu structurile superioare
care sunt receptive și încearcă să rezolve
necesitățile clinicii.

„DACĂ ÎNVĂȚĂM
SĂ MONITORIZĂM
BINE CALORIILE,
PUTEM SĂ MÂNCĂM
SĂNĂTOS ȘI CU
BANI PUȚINI. NU
CONSIDER CĂ ESTE
COSTISITOARE
O ALIMENTAȚIE
ECHILIBRATĂ.”
Ce planuri aveți pe mai departe?
Îmi propun să aduc îmbunătățiri,
precum amenajarea unor cabinete noi
destinate montării pompelor cu insulină
și a sistemelor de monitorizare prin
senzori de glicemie, cabinete pentru
problemele de nutriție. De asemenea,
doresc să îmbunătățim relațiile cu colegii
din domeniile conexe, să accesăm fonduri
europene pentru extinderea cercetării în
probleme de nutriție. Doresc să aducem
Secția de Diabet și Boli de Nutriție la
standarde europene. Plănuim extinderea
și dorim să deschidem o miniclinică
de obezitate. Noi pregătim pacienții
pentru chirurgie bariatrică (micșorarea
stomacului). Îmi propun, în acest mandat,
dar și în cele viitoare, dacă vor exista, să mă
axez pe cercetare.

Credeți că în România avem un mediu
prielnic cercetării?
Mediu prielnic, creiere și forță de muncă
există. Ne-ar mai trebui aparatură, personal
specializat și posibilitatea efectuării
stagiilor de pregătire, atât în țară, cât și în
străinătate.
Este adevărat că o alimentație
sănătoasă presupune un cost ridicat?
Nu cred. Dacă învățăm să monitorizăm
bine caloriile, putem să mâncăm sănătos
și cu bani puțini. Nu consider că este
costisitoare o alimentație echilibrată.
Sunt dulciurile date copiilor un factor
de risc în ceea ce privește predispoziția
pentru diabet?
Ține de educație. Dacă educi copilul
să mănânce o prăjitură sau o bomboană
și apoi să se oprească nu e nimic rău. Dar
dacă i se dau dulciuri fără limită, mai ales
ca recompensă, copilul se îngrașă. Dacă
nu face nici mișcare, ci doar stă pe tabletă
sau telefon, este predispus la obezitate și la
diabet. Sucurile și fresh-urile de fructe sunt
la fel de nocive.
În ceea ce privește diabetul, există
practici medicale, programe pe care leam putea împrumuta din alte țări?
Cred că trebuie lucrat la protocoalele
noastre. Pacientul diabetic trebuie evaluat
la mai multe specialități, să facă un
minimum de investigații pentru depistarea
precoce a complicațiilor. Aș propune
ca, odată cu consultația medicală, să se
facă atât consilierea nutrițională, cât și
psihologică.
Este pacientul cu diabet unul educat,
disciplinat?
Unii da, alții nu. În limita posibilităților,
toți pacienții beneficiază de ședințe de
educație. Majoritatea constată că disciplina
este benefică. De exemplu: să își facă o
glicemie zilnic, să aibă ore fixe de masă, să
nu renunțe la tratament și să se păzească de
hipoglicemie.
Iașiul este un oraș universitar. Sunt
noile generații de studenți bine pregătite?
Avem studenți buni, entuziaști, cu milă
de pacient, însă mai puțini ca în anii trecuți,
parcă. Să ținem cont că, în România, se
poate face, în continuare, practică pe
pacient, studenții au acces la foile de
observație. Părerea mea este că, după ce
s-a introdus admiterea de tip grilă, a scăzut
standardul. Probabil că dacă filtrarea
la examenul de admitere s-ar face mai
riguros, am avea studenți mult mai buni și
mai responsabili. 
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INTERVIU CU DR. RICARDO BAPTISTA LEITE, MEMBRU
ÎN PARLAMENTUL PORTUGALIEI, PREȘEDINTEFONDATOR AL „UNITE – REȚEAUA PARLAMENTARILOR
CARE LUPTĂ PENTRU A PUNE CAPĂT HIV / SIDA,
HEPATITEI VIRALE ȘI ALTOR BOLI INFECȚIOASE”, ȘEFUL
CATEDREI „POLITICI DE SĂNĂTATE” DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII CATOLICE DIN PORTUGALIA, FOST
VICEPRIMAR AL ORAȘULUI CASCAIS

Accesul la
medicamente
inovative - doar
prin dezvoltarea
de noi modele
financiare
de Roxana Maticiuc

V-am intervievat și acum
cinci ani. Atunci erați,
printre altele, președintele
grupului parlamentar pentru
HIV / SIDA. Cum au evoluat lucrurile
de-a lungul anilor în ceea ce privește
virusul HIV și virusul hepatitei C, de
exemplu?
La nivel global numărul de noi infecții
cu HIV a continuat să scadă în ultimii ani.
Cu toate acestea, Europa de Est este singura
regiune din lume în care numărul noilor
infecții continuă să crească. Acest lucru
este inacceptabil și este consecința unor
măsuri de sănătate publică care eșuează.
În ceea ce privește hepatita C, de la
ultimul nostru interviu, medicamentele
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curative promițătoare au devenit tratamentul principal cu rate de vindecare de peste
95%. Este pentru prima oară în istorie când
omenirea poate elimina un virus oncogen.
În țara mea de origine, Portugalia, de exemplu, am vindecat aproximativ o treime din
populația totală estimată a fi infectată cu
virusul hepatitei C.
În Portugalia, ați încheiat contracte
cost-volum cu industria farma: cu cât
tratați mai mult, cu atât devenea mai
ieftin tratamentul. Care a fost costul
tratamentului per pacient la început și
la ce preț a ajuns, în cele din urmă?
Este adevărat și aș susține că acesta a
fost unul dintre cele mai importante elemente ale programului portughez pentru

eliminarea hepatitei C. Numai prin astfel
de inițiative, pot exista sisteme de sănătate capabile sprijinite și de Ministerul de
Finanțe și de întregulguvern: cu cât sunt
mai mulți oameni tratați, cu atât mai redus
devine tratamentul.
Cel mai impresionant exemplu în acest
sens este ceea ce se întâmplă în Australia.
Guvernul lor a decis că dorește să elimine
hepatita C în cinci ani. Prin urmare, au
făcut o înțelegere cu companiile farmaceutice și au plătit o sumă forfetară de 766
milioane USD pentru un număr nelimitat de tratamente, timp de cinci ani, a
celor mai avansate medicamente pentru
hepatita C. Pentru a face ca acest efort să
merite, sistemul de sănătate în ansamblul

său a fost mobilizat în direcția diagnosticării tuturor cazurilor din țară și asigurării faptului că toți sunt vindecați.
Nu ar trebui să dorim nimic mai puțin
pentru Europa.
Ați folosit și medicamente generice
sau numai inovative?
Utilizarea medicamentelor mai vechi,
cum ar fi peginterferon, este inacceptabilă din punct de vedere clinic din cauza
ratei scăzute de succes, a tratamentelor
săptămânale injectabile și a efectelor
secundare foarte mari. Mai ales acum, că
avem DAA, care oferă un tratament în 8
până la 12 săptămâni, practic fără efecte
secundare. Prin urmare, opțiunea noastră
a fost aceea de a oferi aceste medica-

mente moderne, ca parte a strategiei de
eliminare.
În ultimii ani, numărul companiilor
care oferă medicamente pan-genotipice a
crescut și astfel a dus la o concurență mai
mare. Deși prețurile finale nu sunt publice
din cauza acordurilor de confidențialitate
semnate de guvernul nostru, este de la
sine înțeles că prețurile au scăzut semnificativ în procesul de negociere care a avut
loc cu producătorii acestor medicamente
nou-intrate pe piață. Cu toate acestea, când
prețurile erau inaccesibile pentru guvernul
nostru, a avut loc și o discuție referitoare la
brevete. Pe măsură ce medicamentele inovative, prin urmare, costisitoare, pătrund
pe piață, sistemele de sănătate și companiile farmaceutice din întreaga lume vor trebui
să dezvolte noi modele financiare pentru
a face față. Dacă nu, putem evolua într-o
situație în care accesul universal la tratament nu mai poate fi o realitate. Trebuie să
evităm acest lucru acționând preventiv.
Știți eforturile României de a
elimina virusul hepatitei C?
Ce altceva putem face?
Am urmărit eforturile României de
a face față hepatitei C în ultimii ani și
este minunat să vedem cum asociațiile
pacienților susțin în mod activ eliminarea
în țara dumneavoastră. De asemenea, am
văzut, în special prin angajamentul meu
față de guvernul dvs., că există o voință
politică sinceră de a continua eforturile în
această direcție.
Cu intenția de a sprijini guvernele
în luarea deciziilor tehnice și politice
importante, universitatea mea
(Universitatea Católica din Portugalia)
a dezvoltat recent un instrument de
evaluare a impactului politicilor în vederea
eliminării hepatitei C. Se numește „Să
eliminăm Hep C”(www.letsendhepc.com).
Acesta este un simulator –un calculator
de politici –care permite utilizatorilor să
schimbe politicile din țara lor și să vadă
impactul în ceea ce privește rezultatele în
domeniul sănătății, și să înțeleagă dacă vor
atinge eliminarea până în 2030 sau nu.
Prin utilizarea acestui simulator, este
clar că politicile actuale din România –ca în
multe țări din Europa –sunt încă insuficiente pentru a atinge obiectivul de eliminare
până în 2030.
Pentru a obține eliminarea, este
necesară asigurarea unor campanii de
conștientizare sporite, testarea și diagnosticarea pacienților (cu programe de screening

direcționate), serviciile de asistență medicală primară și organizațiile comunitare
trebuie incluse în testarea și tratamentul
acestor pacienți, și este necesar ca accesul
universal și necondiționat la tratament să
fie o realitate pentru populațiile cele mai
vulnerabile și neasigurate (inclusiv persoanele consumatoare de droguri și deținuții).
Sunteți președintele și fondatorul
Rețelei parlamentare UNITE.
Spuneți-mi câteva cuvinte despre
această comunitate.
Recent am fondat și am devenit
președinte al „UNITE –Rețeaua parlamentară globală pentru a pune capăt
HIV / SIDA, hepatitei virale și altor boli
infecțioase”, un ONG non-profit și nonpartizan (www.unitenetwork.org).
UNITE este o platformă globală a factorilor de decizie actuali și anteriori care se
angajează să pună capăt bolilor infecțioase
ca o amenințare globală la adresa sănătății
până în 2030, în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă. Finanțarea
noastră vine exclusiv din partea UNAIDS
și a organizațiilor filantropice și avem, de
asemenea, un sprijin pro bono din partea
organizațiilor care nu țin de domeniul
sănătății, cum ar fi PwC. Rețeaua include
deja peste 70 de membri ai parlamentelor
din 43 de țări și 5 continente.
Legiuitorii pot schimba legile, adapta
bugetele, influența politicile și asiguraimplicarea societății civile în procesele
politice. La „UNITE” lucrăm cu membrii
noștri care devin campioni în propria țară
și regiune pentru a ne asigura îndeplinirea
obiectivelor ambițioase.
Care sunt planurile dvs.?
În urmă cu puțin timp, am fost ales în
Washington DC ca membru al Consiliului
de administrație al „Rețelei parlamentare
privind Banca Mondială și Fondul Monetar
Internațional”. În această funcție, alături de
celelalte roluri ale mele, îmi doresc să continui cu umilință să contribui, prin munca
mea, la o sănătate globală mai bună pentru
toți. Pe frontul local, în special în calitate de
deputat, încerc, de asemenea, să garantez
mai multă justiție socială în Portugalia și un
viitor mai puternic și mai coerent pentru
Uniunea Europeană. 
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INTERVIU CU EXCELENȚA SA THOMAS BAEKELANDT, AMBASADORUL REGATULUI BELGIEI ÎN ROMÂNIA

Mărirea salariilor
nu garantează un sistem
mai bun de sănătate
de Valentina Grigore

România și Belgia – două
sisteme de sănătate complet
diferite, totuși compatibile, cel puțin la nivel local.
Fundațiile belgiene derulează în România, în special în zonele rurale, numeroase programe de suport pentru persoanele
bolnave, promovând îngrijirile la domiciliu ca pe o soluție de scădere a costurilor din sistem, dar și de sprijin medical
și social pentru pacienți. În același timp,
România se laudă cu mărirea salariilor
medicilor ca o soluție pentru sănătatea
românească. De ce aceste programe de
îngrijire la domiciliu se derulează doar
la nivel local și care este efectul măririi
salariilor asupra sistemului de sănătate
românesc, am stat de vorbă cu Excelența
Sa Thomas Baekelandt, ambasadorul
regatului Belgiei în România.
Cum ați caracteriza colaborarea dintre
Belgia și România în domeniul sănătății?
Prin schimb de experiențe și lecții
învățate. Belgia are un sistem de sănătate
bazat pe o tradiție foarte veche, în
timp ce în România sunt o mulțime
de nemulțumiri legate de sistemul
de sănătate–sunt două sisteme total
diferite. Însă încercăm să explicăm cum
funcționează sistemul în Belgia și să oferim
câteva idei despre cum poate fi îmbunătățit
sistemul românesc de sănătate. Nu vrem
să oferim reguli, deoarece știm că aveți
doctori foarte buni și experți în politici de
sănătate la fel de buni ca specialiștiidin
Belgia. Însă schimbărilepot veni în urma
unui dialoginteligent privind îngrijirile de
sănătate între specialiști, nu între factori de
decizie politici. Iar acest dialog trebuie să
implice și societatea civilă.
Acum doi ani, spuneați că proble-
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ma cea mai mare a României este dată
de finanțarea sistemului de sănătate
și de salariile medicilor. Însă veniturile medicilor au crescut, vedeți vreo
îmbunătățire a sistemului românesc?
Calitatea sistemului de sănătate
românesc poate fi măsurată și prin
diminuarea fenomenului migrației spre
alte țări. Migrația nu este o problemă
doar a României, regăsim acest fenomen
și în Grecia, Bulgaria și Polonia. Dar în
România, un sfert din populația activă
pleacă în străinătate. Și nu doar pentru
un salariu mai bun, deoarece primesc
bani mai mulți într-o țară în care traiul
este mai scump, ci pentru servicii mai
bune. Iar dacă migrează într-o țară din
interiorul Uniunii Europene, au aceleași
drepturi precumcetățenii țării respective.
Deci au parte de aceleași servicii precum
cetățenii belgieni, să spunem, atât în
sănătate, cât și în educație, acestea fiind
cele mai importante capitole pe care le
vizează majoritatea. Acesta este unul
dintre motivele, nu singurul, pentru
plecarea românilor din țară. Există o
mulțime de nemulțumiri ale românilor
în privința infrastructurii, și nu mă
refer numai la drumuri, ci și la spitale
și servicii medicale. Deci, ca să revin
la interviul trecut, nu prin creșterea
salariilor doctorilor la nivelul de acum
cinci-șase ani, dacă am înțeles bine,
îmbunătățim sistemul de sănătate.
Avem aceeași problemă în Belgia –
cum plătim medicii: pe tranzacție, pe
serviciu, pe intervenție, pe numărul de
consultații sau pe caz (ai un pacient, îl
tratezi timp de o lună și primești bani
pe caz rezolvat)? Trebuie să evităm
supraconsumul–de exemplu, faci o

radiografie, medicul mai cere una, totul
este plătit de stat, radiologul primește
partea lui. Este vorba de finanțarea
sistemului: nu prin salarii mai mari ai un
sistem de sănătate mai bun.
Vorbind despre migrație, oare unul
dintre motive este și sistemul politic
din România? Mai multe ambasade,
printre care și cea a Regatului Belgiei,
au trimis o scrisoare guvernului român,
manifestându-și nemulțumirea față de
măsurile luate, mai ales în justiție.
Un număr de 12 ambasade, printre
care și Belgia, au trimis un mesaj privind
faptul că în ultimii doi ani, în România, au
fost schimbări legislative legate de Codul
de procedură penală și de organizarea
sistemului juridic. Aceste modificări, multe
prin ordonanțe de urgență, nu au fost
susținute de specialiști, de stakeholderi,
ci au fost făcute în grabă, de obicei în
decursul serii. Ca parteneri în interiorul
UE, avem anumite îngrijorări legate de
acest mod de a acționa și de deciziile care
au fost luate. Nu numai țările în sine, ci și
instituțiile europene au anumite îngrijorări
referitor la conținutul acestor modificări.
Concluzia este una singură: ne temem
că, dacă aceste aspecte continuă, statul
de drept din România va fi subminat,
iar aceasta este o îngrijorare majoră a
partenerilor europeni. Unii politicieni
români au susținut că ambasadele nu au
niciun cuvânt de spus în ceea ce privește
aspectele interne ale României, însă pentru
noi nu este un aspect intern al României,
ci un aspect intern al Uniunii Europene.
România este un stat suveran și a luat
decizia de a se alătura UE, însă trebuie să
respecte regulile acesteia.
Revenind la sănătate, sunt numeroa-

se inițiative belgiene în România, însă
acestea se derulează mai mult la nivel
local, pe arii restrânse. Cum pot fi acestea
derulate la nivel național?
Organizația belgiană The Open Network încearcă să coaguleze toate aceste
inițiative din diferite zone ale României,
scopul lor fiind de a milita, la un nivel cât
mai înalt, pentru îngrijirea la domiciliu.
Persoanele care lucrează în zonele rurale
au învățat foarte mult despre ce
funcționează sau nu, despre
ce se poate face sau nu și
aduc aceste experiențe
în parlament, unde
pot fi realizate legi
noi pe baza acestor
cunoștințe.
Au inițiativele
belgiene sprijinul
autorităților române?
Când vrei o lege
nouă sau când vrei să
schimbi legile existente,
este un proces de
lungă durată

și trebuie să lucrezi cu o administrație, nu
cu un ministru, cu diferite departamente
din cadrul mai multor ministere (Sănătate, Muncă și Protecție Socială etc.) și
nu cu politicieni. Din unele părți, avem
sprijin, din altele, refuzuri, poate din
cauza faptului că propunerile noastre pot
fi înțelese ca o critică la adresa modului
în care lucrează. Însă nu aceasta este
intenția. Noi încercăm să-i convingem că
modul de lucru actual ar putea fi
îmbunătățit cu ajutorul ideilor
noi.
Credeți că îngrijirile la
domiciliu ar eficientiza
sistemul de sănătate?
În Belgia, încercăm să
modernizăm sistemul de
sănătate astfel încât să
devină accesibil și sustenabil din punct de vedere
financiar. Prețurile medicamentelor cresc, costurile
cu medicii cresc,

dar cu ajutorul tehnologiilor moderne și
prin revizuirea modului în care se lucrează, putem reduce aceste costuri. Îngrijirea
la domiciliu este dificilă. Este mai ieftin
să plătești o asistentă care să îngrijească
pacientul la domiciliu decât să-l internezi pe acesta și să-l ții în spital. Dacă
gândești sănătatea în termeni de îngrijire
la domiciliu, ai avantaje din punct de
vedere financiar. În plus, există avantaje din punct de vedere social, deoarece
persoana bolnavă nu este izolată, se poate
întoarce în comunitate etc. Problema
este că trebuie să convingi oamenii că
pot primi la domiciliu îngrijiri de aceeași
calitate precum cele din spital. Asta nu
înseamnă că îngrijirile primite în spital nu
sunt bune, ci că nu sunt adaptate nevoilor
specifice ale persoanei bolnave.
Numeroase companii biofarmaceutice belgiene au reprezentanțe în România, unde, știm cu toții, procesul de
intrare a medicamentelor pe piață și de
decontare a acestora poate fi destul de
greoi. Cum văd companiile acest sistem
românesc?
Multe dintre companiile belgiene
prezente în România au medicamente
specifice. Astfel, unele ar spune că nu
au nicio problemă, pentru că decontarea de către sistemul de sănătate este
corectă. Altele ar spune că sistemul
nu este bun, mai ales dacă discutăm despre taxa clawback. Deci nu
există o opinie unanimă. Însă una
dintre principalele nemulțumiri ale
tuturor este exportul paralel. Medicamentele vin în România și mai
departe sunt vândute în Germania, deoarece se câștigă mai mulți
bani. Cei care pierd sunt pacienții
și producătorii.
Credeți că farma este lupul
cel mare și rău?
Nu. A fost, poate. În trecut,
companiile erau acuzate că văd
numai interesul comercial. Însă
acum au o componentă majoră de
responsabilitate socială: nu mai sunt
doar vânzători de medicamente, ci oferă,
mai degrabă, servicii care ajută pacienții.
Și nu vorbim doar de un marketing bun,
ci chiar cred în această responsabilitate
socială. În plus, aveți foarte multe asociații
de pacienți care stau cu ochii pe ele, deci nu
își pot permite să facă greșeli. 
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INTERVIU CU DR. CODRUȚ
MUNTEANU, MEDIC PRIMAR
CHIRURG, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE
MEDICALE, MANAGER AL
SPITALULUI DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

„Cuvintele mele
de ordine sunt
«eficiență» și
«reorganizare».
Dacă voi reuși
să le implementez,
va fi perfect!”
de Bogdan Guță
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Din iulie 2018, sunteți
manager al Spitalului de
Urgență Piatra Neamț. Care
sunt obiectivele pe care vi
le-ați propus și cum vă propuneți să le
îndepliniți?
În luna iulie 2018, în urma unui examen
riguros în care mă văzusem unicul și
singurul candidat, am avut de-a face cu
o surpriză. Cu câteva săptămâni înainte
de examen, un coleg de-al locului, foarte
bine cotat, economist și nu medic, a creat
dintr-un simplu examen un concurs. Până
atunci, era atât de multă liniște și pace aici,
că nu știam ce să cred, mai sunt util, nu
mai sunt util... Atunci a fost ceva de genul
„totul sau nimic” și Dumnezeu să decidă! Un prim șoc am avut când am văzut
planul de management al colegului meu,
care într-adevăr era impecabil, dar în care
recunoșteam foarte multe lucruri de la
Școala de management sanitar superior, pe
care eu tocmai o terminam în perioada ace-

ea. Planul meu de management era undeva
între notele 8 și 9, când le-am comparat,
căci ambele erau pe site. Al colegului meu
era de un 10 absolut! Atunci, am zis că va fi
o probă orală teribilă, când vom vedea care
pe care. Sigur că experiența de 25 de ani
într-un spital privat, primul din România,
pe care l-am înființat în 1993, și-a spus
cuvântul. Soliditatea unor situații pe care
le-am gestionat cu mare dificultate atunci,
când nu era nicio lege a sănătății, nu exista
absolut nimic decât bunul simț și interesul
pentru pacient, a făcut într-adevăr ca la
examenul oral lucrurile să fie tranșate și
acolo să rezolvăm problema acelui concurs.
Încărcat cu psihologia unui examen, nu
tocmai simplu, și cu un aplomb al unor ani
grei petrecuți în sistemul privat, venisem
să fac lumină aici, la Piatra Neamț. Aceasta,
cu toate că eram avizat de profesorii și de
dascălii mei de la Școala de management
sanitar! Ei îmi spuneau: „Unde te duci?”.
„La Piatra Neamț”, le răspundeam. „Nu te
duce, pentru că sunt un milion și jumătate
de probleme acolo!”, mi se transmitea.
Atunci a fost pentru mine, care sunt născut
în zodia Leu, o provocare. Și mi-am zis: „Mă
duc acolo!”. Planul de management a fost
la început axat pe reabilitare și extindere
UPU, secție terapie. A fost o situație-limită,
deoarece cunoșteam foarte puțin despre
acest spital, pe care îl văzusem pentru
prima dată cu o săptămână înainte de a
veni aici. A trebuit să realizez mai mult un
moment virtual, decât un model realist.
Cu bucuria unui concurs câștigat, cu
experiența acumulată și cu un plan de management pe care îl discutasem cu dascălii
mei de la Școala superioară, am spus că
voi putea implementa aici cele mai bune
măsuri având în centrul atenției pacientul
și resursa umană a spitalului. Apoi m-am
gândit la dotare și la investiții. Toate acestea
trebuiau implementate, dar după ce făceam
un bilanț foarte atent a ceea ce găseam aici.
Și, acum, începe drama omului care vine
din privat și ajunge la stat! A trebuit să-mi
schimb un pic atitudinea și să încerc să
cunosc, cu abilitatea și maturitatea unui om
pe care timpul nu-l aștepta, lucrurile care
erau deja aici, să zicem, în criză. Trebuie să
recunosc că managerul care a fost înainte,
colega mea, dna Dr. Cristina Atănăsoaie, a
făcut tot ce a putut din poziția de manager
interimar. Când porți însă această pecete
nu te poți dezvolta și nu poți ține frâiele în
mână! Dumneaei nu a putut face față tuturor situațiilor, astfel încât unele au rămas

în gestiunea, în păstorirea mea. Dar, cred
eu, pornind încet, de la structurile de jos,
de la administrativ, de la tehnic, mergând
spre partea de resursă umană prioritară, și
aș numi aici asistenții medicali, apoi corpul
medical, am ajuns ca după șase luni să ne
cunoaștem foarte bine. Din prima zi, am
fost supus tirului de întrebări și răspunsuri și mi s-au cerut tot felul de lucruri: și
asta, și asta... Totul trebuia să facă managerul! Erau, nu erau de competență, către
manager erau toate, inclusiv gropile din
curte! Dar, cred eu, ușor, ușor, cu un sprijin

„CRED CĂ AM
AJUNS LA UN
MOMENT ZERO,
DE UNDE TREBUIE
SĂ CONSTRUIM.
ACESTA AR FI
MOMENTUL LA
CARE PURTĂM
ACEASTĂ DISCUȚIE.“
solid și din partea principalului ordonator de credite, Consiliul Județean Neamț,
am reușit să stabilizăm o situație care, la
un moment dat, tindea să scape de sub
control. Cred că am ajuns la un moment
zero, de unde trebuie să construim. Acesta
ar fi momentul la care purtăm această
discuție. Aș vrea să vă spun că suntem în
fața unui proiect îndrăzneț, eu de obicei
nu sunt un entuziast al politicului, dar aici
trebuie să remarcăm preocuparea extraordinară a președintelui Consiliului Județean
Neamț, domnul Ionel Arsene, care mi-a
schimbat inclusiv planul de management,
axat pe extindere-reabilitare, cum am mai
spus, și acum facem spital nou! Ideea este
uriașă! Noul spital va fi construit chiar la
baza muntelui, în această frumoasă zonă.
Dar până atunci, eu trebuie să păstoresc
calitatea actului medical și resursa umană,
pentru că s-ar putea să avem ziduri și
dotare și să nu avem oameni care să poată
fi performanți. Mă gândesc la nerăbdarea
oamenilor de a vedea făcându-se aici ceva

în plan calitativ! Noi vrem să îi motivăm cu
o țintă a unui loc de muncă stabil, cu niște
circuite bune și să le arătăm că această conducere nu învârte niște hârtii de la stânga
la dreapta. Cuvintele mele de ordine sunt
eficiență și reorganizare, dacă voi reuși să
le implementez, va fi perfect!
Din punctul dumneavoastră de
vedere, ca specialist, dar și ca manager,
care sunt sau care ar trebui să fie
prioritățile unei politici de sănătate
publică?
Sănătatea publică înseamnă politică
de stat. Ea este apanajul omului politic,
care trebuie să fie cu ochii în patru pentru
starea de sănătate a nației lui. El trebuie să
investească și să ajute. Dar știți cum văd
eu lucrurile? Poate să vină acum în curtea
spitalului meu o basculantă de bani, s-ar
putea ca această basculantă, dacă nu am o
gândire și o strategie corecte, să se ducă pe
apa sâmbetei. Atunci eu cred că principalul
lucru este să ne organizăm foarte bine și să
avem un management realist, nu visător,
corect implementat conform condițiilor
specifice fiecărei zone, cu particularitățile
specifice ei. Aici, un rol important îl au
datele și informațiile de statistică medicală
– mă refer la patologia medicală, cât este de
îmbătrânită populația, de unde este, urban/
rural, toate aceste date îți dau o orientare
spre ce trebuie să acționezi. Dar înainte de
toate, în centrul atenției este pacientul, apoi
resursa umană și după aceea dotările. Degeaba avem roboți, degeaba avem investiții
de sute de mii de euro, dacă nu avem suflet.
Este tendința ca din spitalul de stat să se
disipeze sufletul și să fim o fabrică în care
venim, ne uităm la ceas, au trecut opt ore,
plecăm. Nu așa se pune problema. În ceea
ce mă privește, în sistemul privat mi-am
câștigat pacienții discutând îndelung cu ei.
Important este să nu ne grăbim, să avem
răbdare cu pacientul și să-i arătăm că nouă
ne pasă de el și că nu mai putem aplica la
nesfârșit ideea „se poate și așa”. Ei bine, nu
se mai poate! Trebuie să medităm că dacă
cel care conduce la ora actuală a gândit să
ne răsplătească munca și să ne motiveze,
atunci și noi, la rândul nostru, trebuie să
facem un salt calitativ prin a-i arăta pacientului că avem grijă totală de el. 
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Sănătate și îngrijiri la
domiciliu – exemplul belgian
de Valentina Grigore

Deși speranța de viață la
români este în creștere,
speranța de viață sănătoasă este una dintre cele mai
scăzute din Europa, povara bolilor asupra
sistemului de sănătate fiind extrem de
ridicată, au atras atenția participanții
la „Săptămâna belgiană”, eveniment
organizat de Camera de Comerț RomânoBelgiană, Ambasada Regatului Belgiei în
România, Primăria Iași și Universitatea
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
Iași. Principalul motiv pentru această
stare de fapt este lipsa serviciilor de
prevenție pe toate palierele sistemului de
sănătate (primar, secundar și terțiar), ceea
ce denotă necesitatea implementării unor
politici de sănătate eficiente în domeniu,
dar și găsirea de soluții pentru îngrijirea
persoanelor vârstnice.
„Belgian Week încearcă să creeze o
platformă prin intermediul căreia entități,
companii, persoane cu experiență în
diferite domenii din Belgia și România
să poată discuta, să poată face schimb de
experiențe. BEROCC, Ambasada Regatului
Belgiei și autoritățile locale sunt implicate
în contextul favorabil european, pentru
o mai bună conștientizare a nevoilor
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și soluțiilor de asistență medicală și
farmaceutică în România, creând valoare
adăugată pentru organizațiile private,
publice sau mixte pentru a îmbunătăți
disponibilitatea locală a soluțiilor medicale”, a afirmat Excelența Sa Thomas Baekelandt, ambasadorul Regatului Belgiei la
București.
Servicii pentru vârstnici
România se confruntă cu una dintre cele
mai puternice creșteri ale numărului
persoanelor vârstnice (populația cu vârsta
de peste 65 de ani) între țările Uniunii
Europene, în mare parte din cauza exodului a patru milioane de români aflați la
vârsta activă și a îmbătrânirii celor rămași
în țară. Aproximativ 7% dintre seniori vor
avea nevoie de îngrijiri la domiciliu, dar o
rețea eficientă de astfel de servicii lipsește
(concret, doar 0,23% dintre persoanele cu
vârsta de peste 65 de ani beneficiază de
servicii de îngrijiri la domiciliu).
„Belgian Week 2019 s-a axat pe
asistența medicală și îngrijirea la domiciliu, deoarece Belgia are o reputație
de renume mondial, în aceste domenii,
încă de acum câteva decenii, cu companii din întreaga lume care activează

în dezvoltarea de noi medicamente și
terapii pentru tot felul de boli și tulburări
complexe. Belgia este, astfel, un brand de
calitate și este la fel de apreciată pentru
angajamentul său social de a împărtăși
know-how-ul cu țările apropiate care au
nevoie de cunoștințe medicale suplimentare prin inițiative private sau publice.
Cred că în acest domeniu, al îngrijirilor
la domiciliu, România are multe de
îmbunătățit. Ar trebui să fie mai multe
programe, lanivel național, dedicate îngrijirilor la domiciliu, susținute de statul
român. În momentul de față, în România, există entități private– aziluri- care
acordă servicii persoanelor vârstnice. În
România, domeniul privat este mult mai
vizibil, în timp ce, în Belgia, toată lumea
merge la spitalul de stat”, a declarat Alain Schodts, director executiv BEROCC.
Alte teme discutate în cadrul evenimentului au fost legate de prioritățile
europene, cum ar fi: accesul pacienților
la tratament, rezistența la medicamente,
tratamentul paliativ, importanța e-health
pentru populația vârstnică, îngrijirea
dentară și prevenirea arsurilor.
În momentul de față, în România există numeroase inițiative belgiene, inclusiv
în domeniul îngrijirilor la domiciliu, însă
acestea se derulează mai mult la nivel
local. „Cu ajutorul companiilor belgiene
am reușit să dotăm spitale din România
cu tot ce a fost nevoie: paturi, mobilier,
echipamente medicale etc. De asemenea, Crucea Alb-Galbenă are numeroase
acțiuni în România, în domeniul îngrijirilor la domiciliu, cu ajutorul asistentelor
specializate care pot oferi diferite servicii
medicale pacienților în propriile case. În
Belgia, acest sector este foarte dezvoltat.
Avem asistente care, de exemplu, merg
și ajută pacienții la domiciliu după ce
aceștia au suferit o intervenție chirurgicală, un traumatism, o situație medicală
care îi forțează să stea la domiciliu. De
asemenea, există asistente care ajută
vârstnicii. Există și în România astfel de

servicii, dar sunt la nivel local și cred că
aici se pune problema cum pot fi extinse
la nivel național. Aceasta a fost una dintre
temele principale discutate în cadrul
Belgian Week”, a afirmat șiJeroen Fabry,
vicepreședinte BEROCC și Business Unit
manager România și Bulgaria.
Comunitățile rurale,
dezavantajate
Un raport al Fundației „The Open
Network”(TON) arată că România se
confruntă cu probleme de sănătate severe, cărora sistemul sanitar nu le poate
face față. Indicatorii prezintă o sănătate
precară, cu morbiditate și mortalitate
înalte prin tuberculoză, hepatită B și C,
cancer de col uterin, mortalitate infantilă,
toate acestea scăzând speranța de viață și
plasând România pe unul dintre ultimele
locuri în Europa. În plus, cetățenii din
comunitățile rurale sunt mai dezavantajați
decât cei care locuiesc în orașe. Aceștia au
un acces mai scăzut la servicii de sănătate
de bază, o acoperire mai scăzută a asigurărilor de sănătate și probleme de sănătate
mai mari. Serviciile sociale de sănătate de
la nivel primar sunt, în general, subdezvoltate, iar acest lucru este cel mai evident

în comunitățile rurale din România, unde
se înregistrează cei mai slabi indicatori
ai stării de sănătate (mortalitate infantilă
mai ridicată, speranță de viață mai scăzută etc.). Fundația TON este o inițiativă
româno-flamandă care implementează
sau promovează servicii de sănătate
în astfel de comunități (Slatina-Timiș,
Tăut, Moldovița, Viscri etc). „Serviciile
simple de sănătate pot genera câștiguri
importante în starea de sănătate a
comunităților, așadar investiții modeste
pot aduce beneficii medicale importan-

„SERVICIILE SIMPLE
DE SĂNĂTATE POT
GENERA CÂȘTIGURI
IMPORTANTE
ÎN STAREA DE
SĂNĂTATE A
COMUNITĂȚILOR.“
Jozef Goebels, președinte
Fundația The Open Network

te pentru membrii comunităților. Am
început activitatea acum aproape 30 de
ani și am văzut că principala problemă
în România era sănătatea locuitorilor din
zonele rurale, aspect problematic și în
prezent. Am constatat că, în unele zone,
nu există nici măcar medic de familie
și, astfel, ajungem din nou la necesitatea existenței asistentelor specializate
în îngrijiri la domiciliu șia asistenților
comunitari. De-a lungul timpului, TON
a creat Comitele Locale de Sănătate și
organizații voluntare mutuale, bazate
pe solidaritate, în care membrii care se
înscriu, prin plătirea unei taxe anuale,
primesc sprijin sub diferite forme: acces
subvenționat la echipamente medicale,
medicamente, furnizare de servicii de
prevenție primare și secundare, furnizare de servicii de relaționare cu medici
specialiști și spitale, apărarea drepturilor
pacientului, servicii de promovare a
sănătății și de prevenție, precum și multe
altele. Centrele comunitare de sănătate
cu mulți ani de activitate continuă au
început să raporteze o mai bună stare
de sănătate a cetățenilor săi”, a explicat
Jozef Goebels, președinte Fundația The
Open Network. 
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Spitalul Clinic de
Copii „Dr. Victor
Gomoiu” – centru
de excelență cu
servicii medicale
moderne de nișă
de Valentina Grigore

Încă de la inaugurarea,
în 2018, a clădirii noi,
reprezentanții Spitalului
Clinic de Urgență pentru
Copii „Dr. Victor Gomoiu” au promis
dezvoltarea a numeroase servicii care nu
existau atunci (unele, nici acum) în alte
unități medicale dedicate patologiilor
celor mici. Unele dintre serviciile
medicale așteptate cu mare interes, mai
ales de către părinți, au fost cele din
sfera ORL, domeniu în care diagnosticul
de hipoacuzie necesită o mult mai
mare atenție. Între cinci telefoane, opt
consultații și patru asistente cu brațele
pline de dosare cu analizele copiilor,
dr. Diana Ionescu, director medical al
spitalului și medic primar ORL, ne-a
explicat care a fost motivația din spatele
acestor proiecte.
Când am început să dezvoltăm spitalul
cel nou, ne-am gândit că trebuie să ne
îndreptăm spre servicii de nișă, respectiv
servicii medicale dedicate unor patologii
speciale care să poată face diferența între
noi – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor
Gomoiu” – și restul de spitale de copii din
București. În cadrul secției ORL, abordăm
toată patologia specifică a copilului, de
la nou-născut până la cel cu vârsta de 18
ani. Avem un compartiment de explorări

54 www.politicidesanatate.ro

INTERVIU CU
DR. DIANA IONESCU,
DIRECTOR MEDICAL
AL SPITALULUI ȘI
MEDIC PRIMAR ORL

funcționale auditive și vestibulare unde
testăm, atât ca screening, cât și ca diagnostic de certitudine, hipoacuzia nou-născutului și a copilului mic. În prezent, avem
în procesare dosarul pentru a fi incluși în
Programul național de tratament al
surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive).
Putem vorbi de o înmulțire a cazurilor
de hipoacuzie? De ce atâta interes
acordat acestui domeniu?
În ultima perioadă, ne-am aplecat mai
mult asupra hipoacuziei nou-născutului
și a copilului mic, în secția noastră. Este
o problemă reală, statistica ne spune că 1
până la 3 din 1.000 de nou-născuți perfect
sănătoși se nasc surzi. Este foarte important că s-a putut face pasul spre implementarea programului de screening auditiv
la nivel național, în fiecare maternitate.
Bebelușii pot fi testați în maternități, la
naștere, dar mai departe există un hiatus,
pentru că familiile ai căror bebeluși nu
trec primele teste auditive nu știu unde
să se adreseze pentru un diagnostic de
certitudine. Este foarte important pentru
dezvoltarea neuropsihică a copilului,
pentru integrarea sa ulterioară în societate, ca diagnosticul de hipoacuzie să fie
pus cât mai devreme în dezvoltarea lui.
Dacă se stabilește un diagnostic clar în

primele șase-opt luni de viață a copilului,
poți dezvolta un plan de tratament viabil,
poți să-l protezezi auditiv, după care, în
funcție de caz, copilul poate fi inclus în
programul de implant cohlear. Este foarte
frustrant pentru părinți, deoarece acești
copii cu hipoacuzie neurosenzorială de
cauză genetică arată perfect normal și se
dezvoltă în primele șase-opt luni de viață
ca orice sugar sănătos. Patologia aceasta
este foarte perfidă. Foarte mulți părinți nici
nu vor să creadă că bebelușii lor ar putea
avea o problemă, pentru că sunt născuți la
termen, perfect sănătoși, după o sarcină
fără probleme. Noi am derulat în cadrul
spitalului (2017-2018) proiectul „Auzul, un
dar. Nu-l ignora!”, în parteneriat cu ONGul Smiling Faces și cu sprijinul Fundației
Vodafone România. Am cumpărat aparate
performante pentru testarea auzului nounăscuților și am început să efectuăm
teste de screening și diagnostic auditiv de
certitudine. E dureros să spun, dar și azi ne
vin copii netestați din diferite maternități.
Există un hiatus între maternitate și centrele de diagnostic, pentru că screeningul auditiv ridică doar o suspiciune, dar
pentru a pune un diagnostic de certitudine,
trebuie mai multe teste efectuate de către
medicul specialist ORL. Vrem să intervenim în această breșă, să putem oferi acestor

copii un diagnostic de certitudine audiologic rapid. Odată diagnosticați, tehnologia a
ajuns la un asemenea nivel încât copiii care
sunt implantați cohlear nu prezintă nicio
diferență în dezvoltarea neuro-psihică față
de ceilalți copii. Dar ca să ajungem aici e
un drum lung, pe care îl străbatem alături
de părinții lor, de psihologi, logopezi… însă
mai întâi ei trebuie testați auditiv cât mai
din timp. Acesta este unul dintre scopurile
secției noastre de ORL, mai ales că avem
posibilitatea, în cadrul spitalului, să sedăm
acești bebeluși, să efectuăm aceste teste
sub anestezie generală mult mai ușor.
Acum ceva timp, spuneați că și
intervențiile stomatologice se vor putea
face sub anestezie generală. Cum ați
identificat această nevoie?
Da, o să punem în practică în curând un proiect prin care copiii cu nevoi
speciale (cu diferite boli neurologice, boli
ortopedice, cu ADHD, cu diferite tulburări de atenție etc.) să poată beneficia de
diferite servicii stomatologice în timp ce
sunt sedați general. Acest gen de servicii
medicale se pot face actualmente numai
la Spitalul Facultății de Stomatologie, însă
acolo există un număr redus de paturi
destinat acestor copii, față de nevoia reală.
Cred că este o oportunitate foarte bună să
dezvoltăm astfel de servicii medicale în

cadrul spitalului nostru, mai ales că avem
o secție mare de neurologie pediatrică, cu
31 de paturi, care vine cu astfel de cerințe
către noi: sunt copii în cărucior cu diferite
grade de handicap, copii care au anumite probleme și care nu pot fi așezați pe
un scaun stomatologic. Aceștia necesită
sedare chiar pentru tratamente ușoare
stomatologice, cum ar fi caria simplă, nu
mai vorbim de extracții dentare, abcese sau
alte patologii stomatologice. Intenționăm
să cumpărăm un „unit” stomatologic
mobil, astfel încât medicul stomatolog din
ambulatoriul integrat, când e nevoie, să se
deplaseze și în cadrul blocului operator,
pentru rezolvarea acestor cazuri. Avem
două cabinete stomatologice aprobate de
curând în structura spitalului, urmează să
achiziționăm aparatura, ceea ce sperăm să
nu fie foarte greu și să dăm drumul serviciilor stomatologice cât mai curând.
Proiectul pentru oferirea de servicii
stomatologice a apărut dintr-o nevoie reală, dintr-o experiență privată, personală.
Aveam copii, pacienți cu Sindromul Down,
care erau supuși unor intervenții în sfera
ORL, iar părinții ne întrebau, în momentul în care îi anesteziam general pentru
intervenția chirurgicală, dacă le putem trata și problemele de natură stomatologică.
În privat, acest serviciu se putea face, însă

mulți părinți nu își permiteau să plătească
astfel de intervenții. Așa că am gândit aceste servicii impulsionați și de experiența
secției Neurologie pediatrică. Această
secție ne solicită ori de câte ori un copil
neurologic are probleme de natură stomatologică, însă de multe ori nu-l putem
nici măcar examina, cu atât mai puțin să-l
putem trata. Și chiar dacă reușeam, cumva,
cu ajutorul anestezistului, să punem un
diagnostic, nu puteam merge mai departe
cu tratamentul, nu aveam aparatura necesară și nici medicul specialist stomatolog
în cadrul spitalului nostru. Așa am gândit
proiectul și, din câte știu, niciun spital de
copii nu are un serviciu de stomatologie în
cadrul căruia să poată oferi, inclusiv sub
anestezie generală, tratamente copiilor cu
nevoi speciale.
Sunteți și director medical al
spitalului. Nu vă acuză colegii că acordați
o atenție mai mare secției ORL?
Dimpotrivă, mă ceartă că i-am lăsat
ultimii, cel puțin din punctul de vedere al
achizițiilor în mobilier și nu numai… Avem
secții nou-înființate, cum ar fi ortopedia
pediatrică sau chirurgia generală, avem un
compartiment foarte bun de cardiologie
pentru copii care și-a mărit personalul,
precum și un laborator performant de
explorări cardiorespiratorii. Avem un
compartiment de medicină respiratorie
în cadrul secției clinice Pediatrie I, avem
o secție clinică Pediatrie II cu un compartiment de gastroenterologie pediatrică, în
care se fac endoscopii digestive superioare/inferioare, care sunt foarte căutate și
apreciate. Avem o secție foarte puternică
și cunoscută de neurologie pediatrică, care
derulează multe programe speciale, programe naționale și programe de tratament
pentru boli rare. Prin toate serviciile pe
care le acordăm, încercăm să venim cu un
plus de performanță și de empatie către
micuții noștri pacienți.
Aceste servicii pot face din Spitalul
Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” un
centru de excelență, cu servicii medicale
performante de nișă, care să ne poziționeze
aparte față de celelalte spitale de copii din
Capitală.
Din fericire, am avut sprijinul financiar al Primăriei Capitalei prin ASSMB, iar
această susținere sperăm că va continua și
în 2019, sub formă de investiții în aparatură, mai ales în beneficiul compartimentului
de radiologie și imagistică atât de necesar și
dorit în spitalul nostru. 
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Consiliului European, sănătatea ocupă cel mai important loc în acțiunile
autorităților. Ca președinte COPAC,
dar și ca vicepreședinte al European
Patients Forum, pot spune că sănătatea
pacienților europeni este o prioritate
la nivel internațional și putem vedea
valoarea implicării noastre în sănătatea
europeană. Pacienții europeni, indiferent
unde s-ar afla, trebuie să aibă acces la
îngrijiri de calitate și susținere socială”,
a afirmat Radu Gănescu, președinte al
Coaliției Organizațiilor Pacienților cu
Afecțiuni Cronice (COPAC).

Belgia - România:

INOVAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
de Valentina Grigore
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REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE, CU SPRIJINUL UCB, A ORGANIZAT,
PE 27 MARTIE, GALA „BELGIA- ROMÂNIA: INOVAȚIE PENTRU
SĂNĂTATE”, GĂZDUITĂ DE AMBASADA REGATULUI BELGIEI LA
BUCUREȘTI. LA EVENIMENT AU PARTICIPAT APROXIMATIV 100 DE
REPREZENTANȚI AI GUVERNULUI, AI MEDIULUI ACADEMIC ȘI DE
AFACERI, AI AUTORITĂȚILOR DIN SĂNĂTATE, DAR ȘI AI PRESEI ȘI AI
ASOCIAȚIILOR DE PACIENȚI DIN ROMÂNIA.

Relațiile româno-belgiene
sunt caracterizate de un
scop comun: de a asigura
pacienților accesul la
cele mai bune îngrijiri în sănătate și
la medicamente inovatoare. „Acest
eveniment nu are loc întâmplător în
cadrul Ambasadei Regatului Belgiei la
București. Belgia este al treilea cel mai
mare exportator de medicamente din
Europa, după Elveția și Irlanda, cu o
sumă anuală de peste 14 miliarde de
euro – mai mult de 10% din totalul
exporturilor belgiene. Însă ajutorarea
celor bolnavi nu este o afacere, ci o
datorie către comunitate. Ambasada
Regatului Belgiei în România pune
la dispoziția profesioniștilor și a
autorităților din sănătate exemplele
belgiene de bune practici, astfel încât
sistemul românesc să răspundă celor
mai exigente standarde internaționale
de îngrijire”, a declarat Excelența Sa
Thomas Baekelandt, Ambasadorul
Regatului Belgiei la București.
Îngrijiri de calitate și susținere
socială pentru pacienți
Experiența și expertiza pacienților
contribuie la politici de sănătate eficiente și echitabile pe întreg teritoriul
Uniunii Europene. ,,În această perioadă
extrem de importantă pentru România, în contextul preluării președinției

RADU GĂNESCU, PREȘEDINTE AL
COALIȚIEI ORGANIZAȚIILOR PACIENȚILOR
CU AFECȚIUNI CRONICE (COPAC)

„Inspirați de pacienți,
conduși de știință”
Dintr-un venit global de 4,6 miliarde de
euro, mai mult de 25% este reinvestit în
fiecare an în dezvoltarea de noi medicamente. „Iar rezultatele sunt vizibile: pe
lângă bine-cunoscutele medicamente
contra alergiilor, UCB a devenit un lider
în domeniul epilepsiei. În plus, cel de-al
treilea pilon al portofoliului UCB este reprezentat de primul medicament biologic
utilizat în numeroase afecțiuni reumatice
și aprobat, recent, și pentru psoriazis.
În centrul eforturilor și preocupărilor
sale, UCB a pus și va pune întotdeauna pacientul și bunăstarea acestuia”, a
susținut Ludek Patocka, Head of East
Europe UCB.
,,Compania UCB are o îndelungată prezență, de mai bine de 10 ani, în
România, activând în arii terapeutice
precum imunologia, neurologia, domeniul cardiovascular și alergologie.
Alături de sigla UCB, veți găsi mereu
două lucruri: «Inspirați de pacienți,
conduși de știință». Compania noastră a
susținut, până în prezent, două programe
de donații, în imunologie și în epilepsie.
De asemenea, în fiecare an, UCB România susține, prin asociațiile de pacienți,
programe educaționale și de informare
pentru persoanele bolnave și pentru
publicul larg”, a afirmat și Florentina
Păncescu, country lead UCB. 

CU SPRIJINUL

LUDEK PATOCKA,
HEAD OF EAST EUROPE UCB
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Masterclass Școala Pacienților

Implicarea pacienților.
Oportunități de comunicare
AUTORITĂȚILE ȘI PROFESIONIȘTII, ÎN DIALOG CU ASOCIAȚIILE DE PACIENȚI
Care sunt dedesubturile
contractelor cost-volum?

Cum ajunge un medicament inovator
să fie decontat? Câte medicamente
sunt pe lista de așteptare?

De ce în România pacienții nu au
acces la medicamente la fel de
repede ca în alte țări europene?

SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE
ÎNTREBĂRILE LA CARE
REPREZENTANȚII AUTORITĂȚILOR
DIN SĂNĂTATE ȘI MEDICII AU
RĂSPUNS ÎN CADRUL CELEI DE-A
5-A EDIȚII A MASTERCLASS ȘCOALA
PACIENȚILOR. ORGANIZAT ÎN 28 ȘI
29 MARTIE, LA SEDIUL CNAS, DE
REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE,
EVENIMENTUL A DAT OCAZIA
REPREZENTANȚILOR A PESTE 35
DE ASOCIAȚII DE PACIENȚI DIN
BUCUREȘTI ȘI DIN ȚARĂ SĂ SE
INFORMEZE „DIRECT DE LA SURSĂ”
ȘI SĂ PRIMEASCĂ RĂSPUNSURI
LA MULTE ÎNTREBĂRI PRIVIND
ÎNGRIJIRILE DE SĂNĂTATE ȘI
ACCESUL LA MEDICAMENTE.
de Valentina Grigore

Bugetul în anul 2019 înregistrează o creștere de
16% față de cel din anul 2018, an în care 1.450.000
de bolnavi au beneficiat de tratamente în cele
14 programe naționale cu cele 10 subprograme.
„Ponderea cea mai mare o reprezintă bolile oncologice și diabetul
–15% din bugetul total al Fondului Național de Asigurări de
Sănătate –patologii care vor beneficia de o suplimentare a
sumelor. În 2019, prin Programul Național de Oncologie vor fi
tratați cu 30% mai mulți pacienți față de 2018, datorită creșterii
finanțării. În programul de diabet zaharat, vor fi cu 15% mai
mulți pacienți tratați, respectiv 1.350.000, cu precizarea că suma
cuprinde și valorile noilor dispozitive (pompe) introduse în anul
2018”, a declarat Adriana Cotel, președinte Casa Națională de
Asigurări de Sănătate (CNAS).
Accesul la noi terapii
„Din 2014 și până în prezent, în România s-a înregistrat un
progres în accesul la medicamente orfane, respectiv accesul
necondiționat la 47 de medicamente pentru boli rare. Problema
rezidă în faptul că în UE au fost autorizate peste 140 de
medicamente orfane. Ministerul Sănătății din România, în
colaborare cu Comitetul Național pentru Boli Rare, este în
curs de realizare a evidenței bolnavilor cu boli rare la nivel
național și a tratamentului adecvat în bolile de care suferă,
urmărindu-se dacă medicamentele respective sunt autorizate în
România”, a anunțat Marius Șișu, președinte Agenția Națională a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).
În cursul anului 2018, au fost introduse 39 de molecule, însă
acestea nu au ajuns la compensare. „Dacă nu găsim resurse,
astfel încât să existe o predictibilitate atunci când se ia o decizie
de aprobare, atunci probabil că va exploda clawback-ul. Și aici,
într-o primă etapă, la creșterea sumelor alocate rambursării
medicamentelor trebuie luată în considerare inflația. Încercăm
să găsim un mecanism prin care să reușim această corelare, chiar
dacă nu imediată, dar în termen rezonabil să aibă și suportul
financiar asigurat, ca să stabilizăm problema clawback-ului.
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Fondul de Investiții a crescut cu 91% în acest an, deci foarte
probabil să avem de-a face și cu un salt destul de consistent în
dotările instituțiilor”, a declarat dr. Attila Laszlo, președinte
Comisia pentru sănătate, Senat.
ANMDM a terminat de evaluat alte 10 dosare de
medicamente, care vor putea intra condiționat sau necondiționat
pe listele de medicamente compensate și gratuite. „Este
vorba de anumite medicamente orfane, de medicamente
pentru tratamentul infecției cu virusul HIV, pentru pacienții
cu limfom folicular, pacienții cu hemofilie B, cei cu carcinom
hepato-celular, cu diabet zaharat, cu mielom multiplu și virus
hepatitic C”, a explicat Felicia Ciulu Costinescu, șef departament
Evaluarea Tehnologiilor Medicale, ANMDM.
În ceea ce privește problemele în accesarea dispozitivelor
alocate prin Programul național de diabet, Mihaela Ion, medicșef CNAS, a explicat că sumele pentru serviciile și dispozitivele
dedicate diabeticilor se alocă de către Casa Națională de
Asigurări de Sănătate în urma solicitărilor caselor județene, care
au centrele metodologice, însă achiziția depinde de unitatea
sanitară respectivă. „Fondurile, inclusiv pentru anul acesta,
au fost alocate. În ceea ce privește serviciile de radioterapie,
bugetul a fost publicat în 15 martie. Pentru trimestrul 2 din
2019, am alocat Caselor sumele pe care ni le-au cerut, iar
acestea își fundamentează cererile pe solicitările furnizorilor
de radioterapie. Alocarea sumelor înseamnă că toți pacienții
care, teoretic, sunt pe listele de așteptare vor putea beneficia,
în trimestrul 2, de servicii de radioterapie decontate de Casa de
Sănătate”, a afirmat specialistul.
Ca în fiecare an de Masterclass Școala Pacienților, ediția a
5-a a dat ocazia reprezentanților autorităților să cunoască mai
îndeaproape problemele cu care se confruntă asociațiile de
pacienți. „Am ascultat cu mare atenție fiecare asociație prezentă
la Masterclass Școala Pacienților și consider că trebuie să găsim
pârghii de rezolvare a acestor probleme, deoarece, după cum
știți, Sănătății i s-au alocat mai mulți bani în acest an –aproape
șase miliarde de lei. Invitația mea este deschisă: vă așteptăm
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la Comisie ori de câte ori este o problemă. Nu există culoare
politică, există doar probleme de sănătate pe care trebuie să le
rezolvăm prin modificări legislative”, a afirmat farm. Carmen
Holban, Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților.
Au mai răspuns întrebărilor participanților alți 5 directori
ai CNAS: Oana Mocanu (Direcția Farmaceutică Claw back- Cost
Volum), Valentina Diaconu (Direcţia Reglementări şi Norme
de Contractare), Liliana Mihai (Direcţia Juridic şi Contencios
Administrativ), Mihaela Iosif (Direcția Programe Curative)
și Daniel Osmanovici (Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi
purtător de cuvânt).
Aspecte medicale
• Dr. Mircea Lupușoru, manager Spitalul Clinic Colțea:„La
Spitalul Clinic Colțea avem secție de radioterapie-spitalizare
continuă și spitalizare de zi. Nu există listă de așteptare pentru
radioterapie, în maximum 4-5 zile pacienții au acces la servicii
specializate. Având spitalizare continuă, putem primi pacienți
din toată țara. Recent, a fost achiziționat un aparat de un milion
de euro cu care putem oferi IMRT (radioterapie cu intensitate
modulată cu fascicule de tratament fixe, în care modularea
intensității fasciculului de iradiere se face prin modificarea

poziției lamelelor colimatorului MLC (collimator multilamelar)
și VMAT (arcterapie modulată volumetric – tehnică rotațională
de radioterapie cu intensitate modulată unde sursa de iradiere se
rotește în jurul pacientului) similare celor din privat”.
• Dr. Alin Nicolescu, secretar general, Societatea Română de
Dermatologie:„Psoriazisul este o boală cronică imunologică cu
dublu impact: medical și emoțional (social). Sunt două vârfuri în
dezvoltarea psoriazisului: 20-30 de ani și 50-60 de ani. În cazul
femeii aflate la vârsta fertilă, se pune problema că trebuie să
schimbăm gândirea în sensul aplicării unui tratament predictiv
și personalizat, iar când este posibil, și pe baza markerilor care
să ne arate cât de eficient este tratamentul. Vorbind de femeia
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fertilă, ajungem în situația când aceasta rămâne gravidă și
dorește, ulterior, să alăpteze. Din 2018, avem o terapie biologică
în al cărui rezumat al caracteristicilor nu mai este scris că nu se
recomandă în sarcină și lactație”.
• Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, președinte Societatea
Română de Pneumologie: „Programul INSPIRO se adresează
tuturor pacienților români diagnosticați cu astm bronșic
sau bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) și are
ca obiective principale creșterea nivelului de informare a
pacienților și aparținătorilor acestora, cu privire la boala de care
suferă, la tratamentul prescris și la managementul reacțiilor
adverse care pot apărea în timpul tratamentului, dar și cu privire
la utilizarea și administrarea corespunzătoare a medicației în
totală concordanță cu modul prescris de către medic. Un studiu
a arătat că 49% dintre pacienţi uită să îşi administreze medicaţia
zilnic, 47% renunţă la medicaţie când se simt mai bine și 40%
renunță la tratament din motive financiare”.
• Dr. Armand Frăsineanu, medic primar neurolog, Spitalul
Clinic Colentina:„Ce trebuie să știm despre tratamentul
prescris persoanelor cu scleroză multiplă? Pacienții care încep
tratamentul imunomodulator de la
debutul bolii au prognostic mai bun
pe termen lung. Cei care au avut un
singur puseu (CIS-sd.clinic izolat) pot
începe tratament cu: interferon beta 1a
i.m., interferon beta 1b s.c., glatiramer
acetat. Scleroza multiplă nu exclude
posibilitatea de a avea copii. În cursul
sarcinii, scade probabilitatea de a avea
pusee. Medicamentele de tip interferon
au fost aprobate în sarcină”.
• Dr. Tudor Constantinescu, Institutul
de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”:
„Hipertensiunea arterială pulmonară
(HTAP) este o patologie gravă, cu prognostic sever și evoluție către insuficiență
cardiacă dreaptă și deces. Incidența este
de 2,4-5/milion și prevalența: 15-50/milion. Vârsta mediede apariție a bolii este de
50 de ani, femeile suferind mai des decât
bărbații (70%), același procent având o stare avansată a bolii la
diagnosticare. Speranța de viață medie, fără tratament, este de
2,8 ani pentru HTAP idiopatică. Programul Național HTAP, care
se derulează în 13 unități medicale din mai multe județe, are în
vedere standardizarea diagnosticului, asigurarea tratamentului
specific și creșterea supraviețuirii și a calității vieții”.
• Conf. univ. dr. Laura Mazilu, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”: „Călătoria pacientului oncologic
ar trebui să înceapă devreme și să se deruleze numai împreună
cu medicul oncolog. Tratamentul acestei boli presupune o echipă
multidisciplinară (chirurgi, radioterapeuți, chimioterapeuți,
imagisticieni, anatomo-patologi, personal specializat în îngrijiri

paliative, dar și psihologi). Un astfel de diagnostic vizează
întreaga familie a pacientului. Pacienții noștri au acces la o gamă
largă de tratamente oncologice disponibile în toată lumea. În
oncologie, în ultimii ani, am avut privilegiul să putem trata
pacienții conform standardelor”.
• Nona Chiriac, Novartis: „Accesul la medicamente inovative
este un cadru foarte bine reglementat, care prevede anumite
etape obligatorii, de la momentul obținerii autorizației de
punere pe piață (APP) a medicamentului. Cele mai multe
dintre medicamentele inovative obțin APP odată cu aprobarea
Agenției Europene a Medicamentului, ca urmare, în România,
aprobarea medicamentului începe prin aprobarea prețului de
către Ministerul Sănătății. Ulterior, medicamentul trebuie să
treacă prin procesul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale (HTA)
desfășurat de ANMDM. Din momentul în care medicamentul
capătă o aprobare de principiu de rambursare, începe traseul
rambursării efective. În urma procesului de HTA, există trei
scenarii: medicamentul poate să nu fie considerat potrivit pentru
rambursarea în România sau poate fi considerat potrivit pentru
rambursare în douămodalități: necondiționat sau condiționat”.
• Dr. Nicoleta Calomfirescu, medic primar cardiolog: „Ne
putem informa oricând, oriunde și oricum, însă aici apare
o mare problemă: cum selectăm sursa de informare? De la
produsele pe care le consumăm, la informațiile pe care le citim
pe internet – unde ne uităm ca să fim siguri că informația oferită
este verificată? De 24 de ani, Asociația HONCode, recunoscută
de Consiliul Europei drept partener în promovarea informației
de calitate pe internet, certifică informația disponibilă pe net
prin impunerea unor principii pe care site-urile sau organismele
ce oferă informații pacienților trebuie să le respecte. Pacienții
informați corect medical vin în ajutorul medicului”.
• Dr. Raluca Teleanu, membru fondator Neurocare:
„Parteneriatul dintre Asociația Neurocare și Fundația Vodafone

ne-a permis să implementăm o soluție de telemedicină
și să finanțăm dotarea secției noastre cu aparatură de
înaltă performanță, și am început să facem înregistrări
electroencefalografice de noapte. Proiectul nu a însemnat
doar aparatură, ci și posibilitatea de a școli oameni. Ulterior,
am cumpărat un sistem EEG ambulator (holter EEG) prin
programul Conecting for Good. Sunt copii care realmente nu
suportă spitalizarea sau copii cu autism și epilepsie care nu
tolerează să stea închiși într-o cameră o noapte, chiar și într-o
secție care le este familiară, iar cu ajutorul aparaturii îi putem
lăsa să plece acasă”.
• Conf. dr. Carolina Negrei, profesor asociat Departamentul
de toxicologie UMF „Carol Davila”: „Riscurile care pot apărea
în legătură cu administrarea unui medicament pot fi interacțiuni
nocive între medicament și un produs alimentar, băutură,
supliment alimentar (inclusiv vitamine și produse din plante)
sau alt medicament, posibilitatea lipsei efectului așteptat,
posibilitatea ca medicamentul să provoace și alte probleme
de sănătate. Modalități specifice de reducere a riscurilor și
de obținere a tuturor beneficiilor unui medicament sunt:
discutarea medicamentului cu medicul sau cu farmacistul,
informarea cu privire la medicamentele utilizate, cu sau fără
prescripție medicală, citirea etichetei/prospectului și respectarea
instrucțiunilor, evitarea interacțiunilormedicamentoase și
monitorizarea efectelor medicamentelor și efectelor altor
produse utilizate”.
• Dr. Otilia Țigănaș, medic de familie, Blogul Otiliei: „Mă
strădui să le explic pacienților cum funcționează sănătatea, de la
contracte-cadru, la trimiteri, rețete etc. Pe Blogul Otiliei încerc
să descâlcesc drumul dintre medicul de spital, medicul specialist
și finalul – trimiterea, medicamentul, conduita terapeutică etc:
cine dă trimitere, cine prescrie rețete, câte trimiteri se pot da,
cum și în ce condiții? Toate aceste necunoscute aduc extrem de
multă anxietate în viața pacientului cronic”. 
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Cartea Albă a Medicinei Fizice și
de Reabilitare, ediția a III-a, 2018
– O REDEFINIRE A SPECIALITĂȚII LA NIVEL EUROPEAN
de Daiana Popa, secretar general Societatea Română de Reabilitare Medicală, Delegat
Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști - Secțiunea Medicină Fizică și de Reabilitare

La aproape 20 de ani de la publicarea primei ediții, organismele europene din domeniul
reabilitării medicale, responsabile de stabilirea standardelor pentru
practica clinică, educația și cercetarea
științifică, au considerat că este oportun să
actualizeze conținutul Cărții Albe pentru a
face cunoscute tendințele recente din acest
domeniu. Ca rezultat al efortului comun
al acestora, Cartea Albă reflectă aspectele
esențiale pentru asigurarea unei îngrijiri de
specialitate adecvate și accesibile, putând
servi drept punct de referință pentru medicii specialiști. În același timp, documentul
constituie un ghid cu privire la modul în
care specialiștii trebuie să interacționeze
cu persoanele cu dizabilități sau cu alți
profesioniști din domeniul sănătății, precum și în vederea negocierii cu autoritățile
naționale din domeniul sănătății. Ea are
ca scop redefinirea activității specialiștilor
MFR într-o lume în care sistemele de
sănătate se află într-o continuă schimbare,
datorată atât progreselor tehnologice, cât
și schimbărilor demografice sau reducerii
resurselor.
Ediția de față, coordonată de prof.
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dr. Stefano Negrini, redactorul-șef al
Revistei Europene de Medicină Fizică și
Reabilitare, reprezintă rezultatul unui
„efort colectiv” al tuturor delegaților
din țările europene. Specialitatea de
MFR a evoluat continuu, reconsiderând
conceptele actuale legate de sănătate din
perspectiva „Clasificării Internaționale
a Funcționării Dizabilității și Sănătății”
publicate de Organizația Mondială a
Sănătății în 2001. Această evoluție este
ilustrată și de numele specialității (care a
fost adesea expus la schimbări), denumită acum Medicină Fizică și de Reabilitare.
Un element decisiv în evoluția recentă
a specialității îl reprezintă implementarea,
în cadrul Convenției Națiunilor Unite
privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, a articolului 26, „Abilitarea
și Reabilitarea”. Pentru prima dată,
reabilitarea este definită drept una
dintre strategiile-cheie ale secolului 21,
cu rol în promovarea sănătății ca drept
fundamental al omului, accentuând
rolul crucial pe care îl are implementarea
serviciilor de reabilitare în sistemele
de sănătate din întreaga lume. Rolul
specialității noastre în cadrul conceptului

mai larg de reabilitare are o bază solidă
în documentele Organizației Națiunilor
Unite și ale Organizației Mondiale a
Sănătății, cum ar fi Convenția Națiunilor
Unite privind Drepturile Persoanelor
cu Dizabilități (2006), Clasificarea
Internațională a Funcționării, Dizabilității
și Sănătății (2001), Raportul mondial
al Dizabilității (2011), Planul Global de
Acțiune pentru Persoanele cu Dizabilități
2014-2021 și inițiativa OMS „Reabilitarea
2030: o chemare la acțiune”.
Medicina fizică și de reabilitare
este definită ca o specialitate medicală
primară responsabilă cu educarea
și formarea pacienților, promovarea
sănătății, prevenția, diagnosticul medical,
evaluarea funcțională, tratamentul și
reabilitarea persoanelor de toate vârstele
care se confruntă cu tulburări ale stării de
sănătate ce generează dizabilități, precum
și cu comorbiditățile prezente.
Medicii din această specialitate
tratează condițiile de sănătate, afectarea
funcțiilor fizice, mentale și cognitive,
precum și a limitărilor de activitate
generate de către acestea. Intervenția
specifică a MFR vizează îmbunătățirea

participării și a calității vieții pacienților.
Iată câteva particularități care definesc
specialitatea noastră, în raport cu alte
specialități medicale:
• MFR este o specialitate medicală
orientată spre individ și spre funcționare
(față de majoritatea specialităților
medicale, care sunt centrate pe organe,
boli sau pe anumite grupe de vârstă). Ea
poate fi caracterizată drept „medicina
funcționării”, a cărei principală strategie
vizează optimizarea funcționării din perspectiva problemelor de sănătate.
• Practica MRF presupune ca
specialiștii să dețină competențe și de
comunicare, și manageriale (inclusiv
acordarea de consultanță familiilor și
îngrijitorilor), pentru a putea sprijini
indivizii cu dizabilități să-și gestioneze
resursele în vederea asigurării unei
participări optime la viața socială.
• Medicii de MFR au, pe lângă
responsabilitățile medicale, competențe
suplimentare în evaluare funcțională.
• Medicii de MFR pot furniza
nemijlocit tratamente medicale și/
sau pot interveni conducând o echipă
de reabilitare multiprofesională, care

funcționează pe principiile colaborării
între diferite profesii din domeniul
sănătății.
• Specialitatea MFR are o abordare
multimodală, care include o gamă largă
de mijloace de tratament (medicamente,
exerciții fizice, proceduri de fizioterapie și
alte intervenții de reabilitare).
După cum s-a subliniat recent în
documentul OMS „Reabilitare 2030 – o
chemare la acțiune”, relevanța Medicinei
Fizice și de Reabilitare pentru societate a crescut ca urmare a îmbătrânirii populației și a numărului tot mai
mare de persoane care se confruntă cu
dizabilități. Astfel, orice planificare a
serviciilor dedicate sănătății trebuie să
țină seama de povara dizabilității asupra
societății și, ca urmare, ar trebui să includă servicii de MFR la toate nivelurile
de îngrijire. În acest context, intervenția
trebuie furnizată de-a lungul întregului
tratament și la toate nivelurile, cu scopul
de a oferi servicii adecvate nevoilor
individului, precum și în toate aspectele
temporale ale evoluției unei condiții de
sănătate (congenitală sau dobândită,
acută, progresivă sau degenerativă).

Aceasta include aspecte legate de abilitare, reabilitare, precum și de intervenții de
specialitate în condiții patologice aflate
în stadii acute sau cronice.
Din punct de vedere istoric, specialitatea noastră s-a dezvoltat din câteva
direcții principale, între care folosirea
agenților fizici (agenți termici, masaj, exerciții fizice etc.) și, mai recent,
reabilitarea, care a câștigat o deosebită
amploare dedicându-se răniților în cel
de-al Doilea Război Mondial. În țări
precum România, țările din Balcani și
cele mediteraneene, specialitatea a luat
naștere din balneologie, datorită bogăției
factorilor naturali folosiți în tratarea
diferitelor afecțiuni.
Provocările viitoare ale MRF se
datorează schimbărilor demografice,
creșterii speranței de viață și ratei de
supraviețuire după traumatisme și boli
cronice, poverii crescute a dizabilității,
progresului în tehnologie, dar și costurilor de sănătate și schimbărilor sociale
în ceea ce privește cerințele legate de
bunăstare și calitatea vieții. 
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TOBACCOntrol

www.scoalapacientilor.ro

CAMPANIE NAȚIONALĂ DE
LUPTĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI

CENTRU ANTIDIABETIC

de Valentina Grigore

Diabetul NU ucide! Complicaţiile, DA!
Numărul global de fumători
este de aproape 1,1 miliarde.
În România se fumează
zilnic peste 5 milioane de
pachete de țigări, iar aproximativ 85%
din pacienții cu cancer bronhopulmonar
sunt fumători. De asemenea, procentajul
de fumători încadrați în grupul de
vârstă 15-24 de ani crește în fiecare an.
„Ca viitori farmaciști, ne îngrijorează
aspecte legate de starea de sănătate a
populației. Din acest motiv, dorim să
ne implicăm alături de alte organizații
care militează pentru îmbunătățirea
stării de sănătate din România, pentru
organizarea unor campanii de informare
a populației. Considerăm că o implicare
a studenților farmacişti încă din
timpul facultății în astfel de mișcări îi
sensibilizează privind rolul acestora în
lupta împotriva fumatului”, a declarat
Alexandru Trif, coordonator Sănătate
Publică din cadrul Federației Asociațiilor
Studenților Farmaciști din România.
În perioada 25-31 martie 2019, Federația
Asociațiilor Studenților Farmaciști din
România a organizat, în parteneriat cu
European Network for Smokingand
Tobacco Prevention și 2035 - Fără tutun,
campania TOBACCOntrol, care a avut ca
obiectiv informarea publicului larg despre
riscurile fumatului, despre prevenție,
dar și despre necesitatea implicării
civice în lupta împotriva fumatului.
Campania s-a desfășurat în mediul
online, dar și în localitățile Cluj-Napoca,
București, Târgu Mureș, Timișoara,
Iași, Sibiu, Craiova și Oradea, unde
studenții din Asociațiile Locale ale
FASFR au desfășurat diferite activități.
În Capitală, Societatea Studenților
în Farmacie din București a derulat
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numeroase activități
în scopul informării
publicului. Studenții
au participat la o
discuție deschisă
cu dr. Raed Arafat,
fondator al SMURD,
despre efectele
fumatului și, ulterior, au informat
publicul larg, la metrou, în incinta Pieței
Unirii 2, despre efectele fumatului. De
asemenea, în Alveola Kiseleff a fost
amplasat un cort pentru măsurători
și un stand de informare privind
efectele tutunului. În plus, timp de
două zile, studenții au luat parte la
activități în școli și licee din București.
În Cluj-Napoca, Organizația
Studenților Farmaciști din Cluj-Napoca
a organizat o conferință publică și
vizite în școli, unde au informat elevii
despre efectele nocive ale fumatului și
influența mass-media în promovarea
fumatului. De asemenea, studenții
au fost prezenți în Parcul Central din
Cluj-Napoca, unde au avut un stand cu
informații. Conferința a fost ținută de
Anca Maierean, medic rezident la Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie din ClujNapoca, care a prezentat ABC-ul acestui
viciu, de la componentele pachetului de
țigări până la efectele dăunătoare asupra
aparatului cardiovascular și cum anume
fumul de țigară ne influențează „estetic”.
În Iași, Societatea Studenților
Farmaciști din Iași a desfășurat activități
de informare în licee, iar membrii
acesteia au avut un stand de informare
în Palas și au făcut un flashmob pe
esplanada UMF, care a atras atenția
asupra nocivității fumatului. În Craiova,
Organizația Studenților Farmaciști

www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro

din Craiova a organizat prezentări în
școli generale din Craiova și din mediul
rural. În Sibiu, Organizația Studenților
Farmaciști din Sibiu a organizat o
conferință publică în facultate, în cadrul
căreia s-a discutat despre interacțiunea
dintre fumat și medicație care, de multe
ori, nu este luată în considerare, deși
poate fi un real pericol. În Oradea,
Asociația Studenților Farmaciști
din Oradea a organizat un stand de
informare în campusul Universității,
cu un flipchart pe care fiecare student
fumător a scris un motiv pentru care
s-ar lăsa de fumat, plus o prezentare
în colaborare cu specialiștii Agenției
Naționale Antidrog în campus.
În Târgu Mureș, Asociația Studenților
Farmaciști din localitate a organizat o
împărțire de flyere informative ce au
prezentat beneficiile renunțării la fumat
şi unele complicații care pot să apară în
urma fumatului. În cadrul campaniei,
s-a desfășurat și o conferință în care
s-au prezentat mai multe detalii despre
tratamentul medicamentos prescris celor
care vor să renunțe la fumat, cât durează
acesta şi cât de eficient este. Această
conferință a fost o oportunitate foarte
bună atât pentru cei care vor să renunțe
la fumat, cât şi pentru nefumători,
deoarece aceştia au adresat întrebări,
putând astfel beneficia de răspunsuri
date de un specialist în acest domeniu. 

ASTMUL SEVER
Respira Viaţa! Spune NU Astmului Sever
www.astmulsever.scoalapacientilor.ro

BOLI CRONICE RENALE
Acţionează la timp pentru sănătatea rinichilor tăi!
www.bolirenale.scoalapacientilor.ro
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MARIA VASILESCU, FONDATOR QUINN MEDIA
„După mulți ani în care am lansat și dezvoltat produse exclusiv în zona sănătății, am
decis că vrem mai mult. Cu o echipă de jurnaliști profesioniști, inteligenți și iubitori
de cultură, e păcat să nu depășim limitele sănătății și să scriem despre tot ce este
valoros la nivel național și internațional, în termeni de principii și valori înalte, despre
obiective și realizări artistice, științifice, de leadership, ce transcend personalul
și devin «universal» benefic. Valori ce vă aparțin deja sau care pot fi preluate,
acumulate de tineri și mai puțin tineri, care să ne umple sufletul de vibrații înalte,
dintr-o perspectivă amplă și complexă, așa cum este și sufletul omului.”
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BOGDAN GUȚĂ,
JURNALIST
„HighLeague este o
pledoarie pentru jurnalismul
despre lucrurile bune care
se întâmplă în jurul nostru.
Inovația și creativitatea,
stilul și originalitatea în artă,
știință și antreprenoriat
sunt coordonatele pe care
HighLeague și le-a trasat.
Fără fakenews,fărăbreaking
news, HighLeague este
despre... ce merită să fie
important, frumos și valoros
pentru noi. Ceva care poate
fi chiar o cooltură!”

VALENTINA GRIGORE,
JURNALIST
„Într-o lume nebună,
fiecare își caută o oază
de calm. Însă, de multe
ori, lipsa timpului ne
împiedică să găsim și să
ne bucurăm de lucrurile
frumoase din jurul nostru.
Echipa High League
încearcă să vă ofere
această oază de relaxare
prin informație pură, fără
adaosuri sau interpretări.
Așadar, haideți să
descoperim împreună ce
înseamnă să fii cooltural!”
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The Halcyon™ radiotherapy system was built to transform the way the
world thinks about fighting cancer. With an intuitive workflow, image-guided
precision, and reduced treatment time, Halcyon provides more opportunities to
deliver more care to more patients—because new victories in the cancer fight
matter now more than ever.
To learn more about our transformative innovation, visit Varian.com/Halcyon
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Safety information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.
© 2019 Varian Medical Systems, Inc. Varian and Varian Medical Systems are registered trademarks,
and Halcyon is a trademark of Varian Medical Systems, Inc.
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