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POTRIVIT UNUI RAPORT  LANSAT LA ÎNCEPUTUL ANULUI, PIAȚA FARMACEUTICĂ 

MONDIALĂ VA DEPĂȘI 1,5 TRILIOANE DE DOLARI PÂNĂ ÎN 2023, DEZVOLTÂNDU-SE CU O 

RATĂ ANUALĂ COMPUSĂ DE CREȘTERE (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)) DE 

3,6% ÎN URMĂTORII CINCI ANI. FACTORII PRINCIPALI DE CREȘTERE VOR CONTINUA SĂ 

FIE STATELE UNITE ȘI PIEȚELE FARMACEUTICE EMERGENTE CU 4-7% CAGR ȘI RESPECTIV 

5-8% CAGR. PE PIEȚELE DEZVOLTATE, PRIMELE CINCI PIEȚE EUROPENE VOR CUNOAȘTE O 

EVOLUȚIE MAI LENTĂ, PÂNĂ LA 1-4% CAGR, COMPARATIV CU 3,8% CAGR ÎN ULTIMII CINCI 

ANI. CHINA, CEA MAI MARE PIAȚĂ FARMACEUTICĂ EMERGENTĂ, VA AJUNGE LA 140 – 170 

MILIARDE DE DOLARI PÂNĂ ÎN 2023, DAR SE ESTIMEAZĂ CĂ CREȘTEREA SA VA ÎNCETINI 

PÂNĂ LA O RATĂ DE 3–6% CAGR. IMPACTUL PIERDERILOR DE EXCLUSIVITATE PE PIEȚELE 

DEZVOLTATE SE PRECONIZEAZĂ CĂ VA FI DE 121 DE MILIARDE DE DOLARI ÎNTRE 2019 ȘI 

2023, CU 80% DIN ACEST IMPACT, SAU 95 DE MILIARDE DE DOLARI, ÎN STATELE UNITE. 

Bio 
boom 

pe piaŢa  
farmaceutică

de bogdan  
guţă
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Biotehnologiile  
au schimbat  
industria farma
Până în 2023, 18 din actualele 

top 20 medicamente de marcă se vor con-
frunta cu o concurență din partea medica-
mentelor generice sau a medicamentelor 
biosimilare. Tot până în 2023, concurența 
biosimilarelor pe piața de biologice va fi 
de aproape trei ori mai mare decât este 
astăzi. Aceasta va duce la cheltuieli mai 
mici cu aproximativ 160 de miliarde USD. 
Discutăm deja de biologice vs biosimilare, 
cu alte cuvinte. Înainte de a vedea însă 
cum va evolua această competiție, ar fi 
binevenită puțină…istorie. Termenul „bi-
otehnologie” a apărut pentru prima dată 
în 1919, descriind „interacțiunea dintre 
biologie și tehnologie pentru conversia de 
materii prime în produse cu valoare soci-
ală”. Industria farmaceutică a cunoscut o 
veritabilă revoluție, odată cu dezvoltarea 

biotehnologiilor și cu apariția medica-
mentelor biologice –medicamente cu 
molecule mari derivate de obicei din celu-
lele vii. Atât dezvoltarea, cât și reglemen-
tarea medicamentelor biologice diferă în 
moduri importante de medicamentele 
tradiționale, așa-numite „molecule mici”. 

Medicamentele biologice: opțiuni 
de tratament unice,  
mai puține efecte secundare 
Diferențele și modul în care sunt abor-
date medicamentele biologice sunt de o 
importanță crucială în determinarea vii-
torului îngrijirii medicale și a tratamentu-
lui pe care pacienții îl vor primi pe viitor. 
Începând cu insulina, în urmă cu șase de-
cenii, medicamentele biologice au devenit 
clasa de compuși terapeutici cu cea mai 
rapidă creștere. Acestea oferă opțiuni de 
tratament pentru persoanele care suferă 
de unele dintre cele mai grave afecțiuni 

medicale, cum ar fi artrita reumatoidă, 
cancer, afecțiuni rare ale sângelui, sclero-
ză multiplă, diabet și HIV/SIDA. Datorită 
medicamentelor biologice, acești pacienți 
pot fi acum tratați, anterior nefiind 
disponibile alte terapii la fel de eficiente. 
Astfel, aproximativ 300 de medicamen-
te biologice erau disponibile pe piață la 
nivelul anului 2016, însemnând peste 200 
de milioane de dolari în vânzări globale în 
acel an. Cererea crește exponențial datori-
tă faptului că acestea pot avea mai puține 
efecte secundare decât medicamentele cu 
acțiune largă și pot trata unele afecțiuni 
pe care medicamentele cu molecule mici 
nu sunt capabile să le abordeze. Referitor 
la piața medicamentelor biologice din Ro-
mânia, Asociația Local American Working 
Group (LAWG) a publicat un document  
în care prezintă specificitatea produselor 
biologice, în scopul îmbunătățirii unor 
aspecte ce țin de cunoașterea și reglemen-
tarea pe plan local ale acestei categorii 
de medicamente, propunând și un set de 
recomandări care vizează, printre altele, 
prescrierea medicamentelor biologice, 
farmacovigilența și trasabilitatea lor, 
schimbarea tratamentului etc. 

„Atunci când vorbim despre utilizarea 
biotehnologiei, viziunea nu trebuie să fie 
de segregare, între originale și biosimilare, 
ci focusul politicilor publice în domeniu 
trebuie să se îndrepte către a oferi fiecărui 
pacient accesul la medicamentul biologic 
potrivit, așa cum decide medicul specialist, 
acesta cunoscând cel mai bine specificul 
fiecărui pacient. Răspunsul pacienților la 
tratamentele biologice este diferit, diferite 
sunt și posibilele reacții adverse și de aceea 
este important ca medicul să păstreze 
responsabilitatea alegerii tratamentului bi-
ologic, având în vedere experiența clinică și 
efectele terapeutice benefice pentru fiecare 
pacient. În plus, interschimbabilitatea pro-
duselor biologice nu a fost dovedită, prin 
urmare nici Agenția Europeană a Medica-
mentului nu face recomandări cu privire 
la utilizarea interschimbabilă a acestora. 
Recent, Food and Drug Administration 
chiar a publicat cerințe speciale pentru bi-
osimilare, inclusiv necesitatea desfășurării 
de studii clinice pentru fiecare indicație 
terapeutică, extrapolările nefiind dovedite 
științific. Din punctul de vedere al costu-
rilor pentru sistemul de sănătate din Ro-
mânia, există deja mecanisme funcționale 
care generează economii: o dată cu intrarea 
pe piață a primului medicament biosimilar, 
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costul terapiei cu produsul original scade, 
în cazul contractelor cost-volum sau cost-
volum-rezultat prețul este negociat, iar în 
cazul licitațiilor publice, există concurență 
din punctul de vedere al ofertelor de preț 
între produsele biologice”, a menționat 
Attila Fejer, președinte LAWG .

La începutul anului 2017, cele mai 
cunoscute societăți medicale din România 
s-au reunit pentru elaborarea documen-
tului de poziție pentru susținerea unui 
set de principii privind utilizarea medica-
mentelor biologice în condiții de maximă 
siguranță pentru pacienți, recunoscând 
astfel importanța acestor terapii și valoarea 
adăugată creată în tratamentul pacienților. 
În acest context, societățile medicale repre-
zentative din România susțin și promovea-
ză acest set de recomandări, adresate în 
primul rând profesioniștilor din domeniul 
sănătății, dar relevante și pentru alte 
entități – autorități, asociații de pacienți, 
producători și distribuitori de medica-
mente, precum și personalului implicat în 
achizițiile de medicamente în spital. 

Biosimilarele cresc  
concurența din piață
În 2006, un hormon de creștere a fost 
primul biosimilar autorizat de European 
Medicines Agency (EMA) și comercializat 
în UE. În iunie 2013, infliximab reprezin-
tă primii anticorpi monoclonali (MAB) 
biosimilari autorizați de EMA. În martie 
2015, Food&Drug Administration (FDA) 
aprobă filgrastim, primul biosimilar au-
torizat în SUA. Aprilie 2016 - FDA aprobă 
infliximab, primii anticorpi monoclonali 
biosimilari autorizați în SUA. Până în 
iunie 2018, EMA a autorizat peste 40 de 
medicamente biosimilare, iar FDA apro-
base, până în mai 2019, 19 medicamente 
biosimilare pentru 9 medicamente 
de referință. Biosimilarele au fost 
introduse pe piață în efortul de a 
crește concurența și de a reduce 
costurile cu medicamentele. 

Cercetarea și 
dezvoltarea –  
atuul 
biologicelor 
În general, produsele 
biologice costă mai 
mult, să se dezvolte 
și să se fabrice, decât 

medicamentele cu molecule mici. De 
asemenea, acestea necesită un timp mai 
lung pentru a fi introduse pe piață (10-15 
ani, față de 7-10 ani pentru medicamen-
tele cu molecule mici). Odată cu îngrijo-
rarea cu privire la creșterea prețurilor la 
medicamente, cererea pentru biosimilare 
a crescut . Cheltuielile pentru biologice în 
Statele Unite au însumat 120,1 miliarde 
de dolari în 2017, cu o creștere de 12,5% 
față de 2016. Suma cheltuită pe produse 
biologice „originale” supuse concurenței 
biosimilarelor în 2017 a fost de 10,6 mili-
arde USD (8,8% din 120,1 USD), iar suma 
cheltuită pe biosimilare în 2017 a fost 
de 0,9 miliarde de dolari (0,7% din 120,1 
miliarde). Cheltuielile pentru biologice au 
crescut cu 10% în fiecare an din 2011 . 

Cel mai vândut medicament  
din lume este biologic
Medicamentele biologice sunt adesea mai 
scumpe în Statele Unite decât în Europa și 
Canada. În Europa, introducerea biosi-
milarelor a redus prețurile la biologice, 
ceea ce poate fi atribuit intervențiilor 
privind reglementarea prețurilor precum 
și deciziilor comerciale ale producătorilor. 
De exemplu, în octombrie 2018, compania 
AbbVie a acceptat reducerea prețurilor cu 
80% în anumite țări europene la anticor-
pul monoclonal Humira, cel mai vândut 
medicament pe bază de prescripție me-
dicală din lume, după introducerea mai 
multor biosimilare pe piață.  

Bio boom
Paradoxal, pare o competiție între biologice 
și biosimilare, dar nu este neapărat chiar 
așa. Sunt astfel companii farma precum 

Novartis/Sandoz, Merck & Co și 
Amgen care vor „juca” atât pe piața 
lor inițială (biologice), cât și 
în spațiul biosimi-
larelor. Acești 
jucători hibrizi 
sunt capabili 
să își utilizeze 
experiența în dezvoltarea și fabricarea 
de medicamente biologice pentru a genera 
sinergii. De asemenea, au capacitatea 
financiară de a investi puternic în spațiu 
de cercetare și producție. Cu toate aces-
tea, se vor confrunta cu un anumit grad 
de conflict de interese.  Multe produse 
biologice blockbuster au acum biosimilare 
aliniate pentru a prelua cota de piață. Acei 
producători de biologice care se confruntă 
cu pierderea de exclusivitate pe un produs 
comercial actualizat pot fi parțial liniștiți 
de perspectiva disponibilității de finanțare 
pentru lansările viitoare. Multe dintre 
primele 20 de produse biologice sunt deja 
expuse concurenței biosimilarelor. Se esti-
mează că 6/20 au pierdut exclusivitatea în 
SUA și 7/20, în Europa. Până în 2020, aceste 
cifre vor crește la 15/20, respectiv 14/20. (QI 
biosimilar CoE analysis Q3 2016).

Și biologicul, și biosimilarul  
sunt acceptate de pacient 
Conf. univ. dr. Florian Berghea, UMF 
„Carol Davila” București, declară: „(…) 
Beneficiul cel mai mare pe care îl aduc 
biosimilarele este acela că au prețul mai 
mic. Aceasta înseamnă posibilitatea să 
tratezi mai mulți pacienți sau posibilita-
tea ca banii economisiți să se ducă și la 
alți pacienți care au alte boli, nu boala ta. 
(…) Și biologicul, și biosimilarul trebuie 
acceptate de pacient. În momentul în care 
pacienții primesc absolut gratuit orice, un 
produs scump sau un produs ieftin, dacă 
ar fi, de exemplu, o copie biosimilară care 
este la jumătate de preț față de un produs 
original, acest lucru nu îi atrage. Pentru 
că fiecare dorește ce este mai bun pentru 
banii pe care i-a plătit pe asigurări medica-
le. (...) Profesionistul trebuie să îi ofere 
pacientului dreptul de a alege. Aici este 
însă o problemă majoră de etică, pentru 
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că poți să îi oferi cuiva dreptul de a alege 
cu condiția ca el să aleagă informat. Or, 
ca să fie informat, trebuie să aibă un nivel 
de educație medicală adecvat. (...) Pe mine 
mă întreabă pacienții „ce ai face în locul 
meu?”. Răspunsul meu, întotdeauna, este 
– „dacă ar fi mama mea în situația de a pri-
mi terapia aceasta sau terapia aceasta, eu 
aș merge fără nici o problemă pe terapia 
cu biosimilare!”. FDA, EMA au zis ok, sunt 
biosimilare, se pot folosi! Restul e o pro-
blemă de marketing! Pentru biosimilare, 
problema acum se pune în felul următor 
– sunt mai ușor de produs decât produsele 
biologice, dar mai greu decât genericele. 
Și atunci, ca să supraviețuiască, le trebuie 
o cotă parte dintr-o piață care nu e foarte 
largă. În alte țări există o intrare regle-
mentată a biosimilarelor pe piață – primul 
biosimilar primește niște avantaje de 
preț, al doilea, alte avantaje și deja de la 
al treilea nu mai sunt avantaje. La noi nu 
se face deocamdată treaba aceasta, dar, 
gândindu-ne la viitoarea criză economică 
pe care toată lumea o vede, evident vom 
ajunge să ne gândim foarte atent în ter-

meni de bani. Pe 
de altă parte, și 
biologicele până 

acum au făcut un 
profit frumos și 

pot să se ducă jos de 
tot cu prețul. Este o luptă 

oarecum inegală”.

Tendințe și provocări:  
inovarea nu poate fi 
oprită

Medicamentele biologice au un 
potențial imens. O mare parte, 

însă, din acest potențial, este încă 
neexploatat în termeni de răspândi-

re terapeutică, eficacitate medicală 
și accesul pacienților. Acest 

potențial va fi realizat treptat 
pe măsură ce tehnologiile 
biologice vor fi transpuse 
în tratamente transforma-

toare. De asemenea, situația 
medicamentelor biosimilare 

este legată în mod direct de ce se 
întâmplă pe piața biologicelor. Adoptarea 
și introducerea biosimilarelor în Europa va 
continua într-un ritm mai rapid decât în 
Statele Unite, până mai târziu în deceniu. 
Analiștii au schițat câteva tendințe-cheie 
ale acestei piețe ,  în funcție de produs, arie 
terapeutică, piață etc.:

Segmentul de vaccinuri este de așteptat 
să crească cel mai rapid în perioada de 
prognoză (2019-2024). Segmentul de 
anticorpi monoclonali (MAB) a deținut o 
pondere maximă în 2018, datorită 
consumului mai ridicat al acestei categorii 
de medicamente în diferite zone terapeu-
tice. MAB permit țintirea celulelor 
nesănătoase fără a dăuna celulelor 
sănătoase. De asemenea, aceste medica-
mente sunt utilizate în gestionarea și 
tratamentul bolilor, inclusiv ale canceru-
lui și tulburărilor autoimune. Se preconi-
zează astfel că vaccinurile vor avea o 
creștere semnificativă în perioada 
prognozei, datorită adoptării tot mai mari 
a acestora în tratamentul bolilor 
infecțioase în viitorul apropiat.

Piața nord-americană a 
produselor biologice a 
dominat piața globală și 
se estimează că va 
prezenta o tendință 
similară în perioada de 

prognoză. Factorii care duc la creșterea 
produselor biologice sunt creșterea 
incidenței bolilor cronice, prezența 
companiilor farmaceutice solide și o 
creștere a numărului de companii 
biotehnologice. Se preconizează că piața 
biologicelor din America de Nord va păstra 
o pon  dere proeminentă datorită incidenței 
mari a pacienților cu boli infecțioase din 
regiune. Conform statisticilor furnizate de 
centrele pentru controlul și prevenirea 
bo   lilor, în prezent aproximativ 53 de 
mi       lioa   ne de persoane sunt afectate de 
artrită în Statele Unite. Biologicele 
farmaceutice au o cerere extrem de mare 
pentru afecțiuni ale artritei reumatoide. Se 
esti   mează că lansarea de produse 
biologice avansate de către actori 
importanți, cuplată cu creșterea canalului 
de distribuție, va avea un rol determinant 
în evoluția pieței produselor biologice 
farmaceutice pentru Europa. 

Piața biologicelor este moderat 
concurențială și constă în câțiva actori 
importanți. Companiile implementează 
anumite inițiative strategice, cum ar fi 
fuziunea, lansarea de noi produse, achiziția 
și parteneriatele care îi ajută în consolida-
rea poziției lor pe piață.

Bugetele de asistență medicală se 
confruntă cu o presiune mai mare din 
cauza creșterii incidenței bolilor cronice.

Creșterea cererii de medicamente în 
economiile emergente în comparație cu 
economiile industrializate.

Medicamentele inovatoare influențează 
autoritățile de reglementare să devină mai 
prudente cu privire la aprobarea medica-
mentelor noi. 

Îngrijorările privind prețul medicamen-
telor se vor agrava 

În concluzie, putem aprecia că pe 
această piață, oarecum atipică, înainte 
de a vorbi despre biologic vs biosimilar, 
ar trebui să privim la acest adevărat 
bio boom pe care piața produselor 
farmaceutice îl trăiește. 



Sănătatea devine din ce 
în ce mai mult o vedetă a 
interesului public. Care 
sunt consecințele măsurilor 

politice care s-au luat până acum și ce 
urmează?

Neexistând un consens, suntem în 
situația ca după 30 de ani și 39 de miniștri, 
de fiecare dată când se schimbă un mi-
nistru, se ia buretele și se șterge ceea ce a 
făcut cel dinaintea lui, fără ca proiectele 
să fie terminate. La ora actuală, suntem 
în situația în care noi punem în aplicare, 
punctual, în baza acelor discuții pe care 
le-am avut în anii precedenți, modifică-
rile legislative pentru buna desfășurare a 
acestor demersuri. Una dintre prioritățile 
acestui mandat a fost majorarea sala-
riilor în sistemul public. Acest lucru își 
va face efectele parțial, dar ceea ce mă 
bucură este că nu mai este acel deficit de 
personal, de exemplu, în unitățile mai 
mici. În schimb, ni se solicită, din ce în ce 
mai insistent, o diferențiere a finanțării 
instituțiilor în funcție de rezultatul 
intervenției și în funcție de competența 
și calitatea actului medical. Mai exact, se 
referă la faptul că, din păcate, sunt multe 
instituții care nu își rezolvă cazurile care 
intră în competența lor, iar acest lucru se 
vede mai acut în weekend, când crește nu-
mărul transferurilor către unitățile mari. 
Ceea ce este ciudat este că de fiecare dată 
cazurile acestea se agravează în weekend 

Ajungem la cea 
mai mare rețea 
de radioterapie 
publică din 
Europa de Roxana Maticiuc
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sau, dacă este în timpul săptămânii, după 
ora 17:00. Acum ne pregătim să găsim o 
soluție pentru ca, pe de o parte, să se 
facă o clasificare a spitalelor, iar pe de 
altă parte, acum negociem la ce nivel se 
transferă o astfel de decizie, pentru că și 
în cadrul unităților medicale va trebui 
diferențiat cel care lucrează mai mult sau 
mai eficient. În orice caz, managementul 
unității sanitare este cel care poate să 
diferențieze la salarizare personalul me-
dical și nu un ministru sau parlamentul. 
Este o problemă de bucătărie internă. De 
asemenea, căutăm soluții privind conti-
nuarea descentralizării la nivelul decizi-
ilor privind structurile pentru o unitate, 
organigrame pe necesități de personal și 
pregătirile pentru a fi implicate cât mai 
multe unități medicale în procesul de 
formare postuniversitară a rezidenților. 

O altă direcție de lucru se referă la 
asigurarea sustenabilității sistemului 
de finanțare din sănătate. A venit 
momentul să introducem sau să 
aducem acele modificări care introduc 
indicatori de performanță la nivelul 
programelor naționale. Adică, să ne 
uităm care este rezultatul pe care l-am 
obținut în funcție de sumele pe care 
le-am investit, cu toate problemele 
secundare care denotă de aici, cum ar 
fi obligativitatea utilizării registrelor. 
Se pare că fără măsuri coercitive nu 
prea merg lucrurile, în condițiile 

în care sunt trei registre în cazul 
cărora decontarea de către Casă este 
condiționată de prezența în registru: 
ortopedie, reumatologie și dializă.  
Nu am înțeles, ceilalți de ce nu pot  
să facă la fel? 

Am reușit, în sfârșit, să discutăm și, 
din punctul nostru de vedere, am dat un 
acord favorabil Agenției Naționale de 
e-Health. Îmi doresc să facem trecerea de 
la sistemul dual de finanțare la cel bazat 
pe rezultate. Atunci când vorbesc de 
sustenabilitate, mă refer și la accelerarea 
demersurilor legate de prevenție prima-
ră, secundară, terțiară și de screening. 
Pentru că 7 octombrie este ziua semnării 
ultimului acord pentru cancerul colo-
rectal, este foarte probabil ca numărul 
cazurilor detectate – sau al celor despre 
care știm – să crească, odată cu imple-
mentarea acestor programe de screening 
în oncologie, în boli cardiovasculare, 
TBC, și atunci trebuie să fim pregătiți și 
să creăm acel cadru legal în care să fii mai 
maleabil, atunci când se impune. 

Trebuie să o spunem franc și corect 
că la ora actuală, datorită eforturilor 
investițiilor făcute la nivelul guverna-
mental și datorită demersurilor pe care 
le-am făcut la nivelul Comisiei împre-
ună cu colegii de specialitate, cred că 
ajungem la cea mai mare rețea publică 
de radioterapie din Europa. În sfârșit, 
am ajuns la un nivel rezonabil, undeva 
pe la media europeană a numărului de 
intervenții în cardiologie intervențională 
în caz de infarct și, într-un timp relativ 
scurt, am făcut niște progrese extraordi-
nare în cazul trombolizei. 

Ce presupune descentralizarea 
despre care vorbeați mai devreme?

Asta înseamnă că, la ora actuală, 
datorită reglementărilor, practic orice 
suplimentare – modificare de structură, 
de organizare a paturilor – are nevoie de 
acordul ministerului. Suntem în situația 
ca foarte multe unități spitalicești în 
cazul cărora transferul de proprietate s-a 
făcut către autoritățile locale, în conti-
nuare, să fie nevoite să ceară aprobări de 
la București și foarte multe stau cu secții 
făcute, renovate, dar până nu au acest 
aviz, nu pot angaja și nu pot anunța că 
au posturi disponibile. În același timp, 
aștept cu nerăbdare ca instituțiile de 
învățământ superior să se decidă cum vor 
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să formăm rezidenții. Am creat cadrul 
legal ca spitalele județene, spitalele 
municipale sau secții d-ale acestora 
să fie incluse în formarea practică a 
rezidenților. Pentru acest lucru însă, ar 
trebui ca fiecare specialitate și fiecare 
unitate de învățământ superior medical 
să se oprească pe specialități astfel încât 
să fie trunchiul de bază teoretic de doi, 
trei ani în centrul universitar, după care 
sunt acele centre unde se poate transfera 
rezidentul să își facă formarea practică. 
Trebuie stabilit în ce fel acredităm și care 
este relația centrului de formare și a per-
sonalului de acolo cu universitățile.   

Tot despre descentralizare vorbea 
și guvernul, atunci când a semnat 
memorandumul propus de MADR 
care prevede trecerea DSP-urilor în 
subordinea autorităților locale. Este 
bună o astfel de măsură?

Cred că aici discuțiile nu sunt fina-
lizate, chiar dacă este o viziune destul 
de interesantă a guvernului. Când vine 

vorba despre problema controlului în 
sănătatea publică, niciun stat nu renunță 
sau nu își descentralizează o astfel de 
activitate. Este vorba despre siguranța 
populației, este vorba de o activitate 
de control, și de prevenție, a stării de 
sănătate și a factorilor care pot influența 
sănătatea. Nu recomand nimănui să 
renunțe la ea. Este o specialitate grea, e 
un număr foarte restrâns de persoane 
care se pricep la acest lucru, dar cred 
că am avut suficiente exemple și la noi 
în țară cu diferite probleme de sănătate 
care ar fi putut degenera în probleme 
mai mari și este datoria oricărui stat din 
această lume să își mențină capacitatea 
de control și capacitatea de intervenție, 
când se impune. 

Recent, au fost prezentate în spațiul 
public informații despre cât de des 
merg la medic cei care au abonamente 
private de sănătate, față de cei care 
nu au, iar cifrele erau mult mai mari 
în prima situație. Care ar fi direcția 

sănătoasă în care ar trebui să meargă 
sistemul privat de sănătate?

(...) Aflați răspunsul pe 
www.politicidesanatate.ro 
Cum se mai poate implica privatul în 

sistemul de sănătate?
Acum căutăm soluțiile de decontare, de 

exemplu, pentru acele intervenții care se 
făceau până acum în alte țări. Trebuie să 
vedem care va fi modul de decontare, în ce 
situații, pentru cine etc. Părerea mea este 
că, în ciuda tuturor eforturilor care s-au 
făcut în ultimul timp și a investițiilor care 
s-au făcut în sectorul public, sfera privată 
își are rolul de a suplini și de a deveni com-
plementară unui sistem existent, dar care 
n-a reușit să fie adaptat foarte repede și la 
nivelul întregului sistem. Trebuie să ținem 
cont și de părerea lor, pentru că se apro-
pie vertiginos de un procent de 20% din 
activitatea din sistemul sanitar, în condițiile 
în care doar o mică parte, adică doar 6 
sau 7 la sută din banii de la Casă, ajunge la 
furnizorii privați. 
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MEDICALE, AGENȚIA 
NAȚIONALĂ A 
MEDICAMENTULUI 
ȘI A DISPOZITIVELOR 
MEDICALE DIN 
ROMÂNIA
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Cine este Felicia 
Ciulu-Costinescu, șefa 
Departamentului de HTA 
din Agenția Națională a 

Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale din România (ANMDMR)?

Sunt, înainte de toate, un om care se 
gândește la oameni și la sănătatea lor: văd în 
fiecare pieton, șofer, om din piață sau vecin 
un posibil pacient pentru care fac tot ce pot 
ca să aibă la timp tratamentul de care ar pu-
tea avea nevoie. Profesional, sunt farmacist 
primar cu un parcurs destul de diversificat: 
experiență în învățământ ca asistent univer-
sitar, un PhD, vicepreședinte de Colegiu al 
Farmaciștilor și evaluator RBPF. Toate aceste 
lucruri m-au ajutat din punct de vedere 
legislativ și mi-au dat o înțelegere completă 
și integrată a procesului de evaluare. Pe plan 
personal, sunt soție și mamă.

Este un domeniu tehnic cel de care 
vă ocupați acum. Este înțeles corect 
acest proces de evaluare de către li-
derii asociațiilor de pacienți, medici, 
reprezentanții firmelor farma?

Este un domeniu eminamente tehnic și 
nu poate fi realizat în mod corespunzător 
dacă nu se respectă o serie de pași stricți sau 
dacă dosarele nu urmează calea legislati-
vă exact așa cum este prevăzut în actele 
normative. Dar, da, m-am lovit de multe ori 
de situații venite exact din neînțelegerea 
procesului de HTA. 

Care sunt condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească un dosar înainte de 
a ajunge la Departamentul de HTA al 
Agenției?

Pentru includerea unui medicament în 
Lista de compensare, este necesară evalu-
area documentației depuse de Deținătorul 
Autorizației de Punere pe Piață (DAPP) de 
către Departamentul evaluare tehnologii 

medicale al Agenției Naționale a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale 
(ANMDMR), în conformitate cu prevederile 
OMS 861/2014 pentru aprobarea criteriilor 
și a metodologiei de evaluare a tehnologii-
lor medicale, a documentației care trebuie 
depusă de solicitanți. O condiție obligatorie 
pentru depunerea dosarului la ANMDM este 
existența unui „preț aprobat de către Minis-
terul Sănătății (copie de pe CANAMED sau 
decizie aprobare preț ori dovada depunerii 
dosarului de preț la autoritatea competentă 
care aprobă prețurile medicamentelor)”.

Ce urmează după ce dosarul este 
evaluat?

Pacienții se așteaptă ca în scurt timp să 
găsească medicamentul în farmacie în regim 
compensat în perioada imediat următoare, 
totuși de la HTA dosarul cu medicamentul 
evaluat poate urma, în funcție de punctaj, 
mai multe drumuri. Respectiv neincluderea 
în listă, includerea condiționată în listă (iar 
acesta intră în negocierea cost-volum) sau 
includerea necondiționată. Ulterior, AN-
MDMR propune proiectul de HG, urmând ca 
acesta să fie aprobat de Ministerul Sănătății.

Să presupunem că avem situația 
dosarului intrat în HG 720/2008 cu 
lista care cuprinde denumirile comune 
internaționale corespunzătoare medica-
mentelor de care beneficiază asigurații, 
cu sau fără contribuție personală, pe 
bază de prescripție medicală, în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate, precum 
și denumirile comune internaționale 
corespunzătoare medicamentelor care se 
acordă în cadrul programelor naționale de 
sănătate. Ce urmează?

Un medicament este rambursat numai 
în momentul în care apare pe lista prețurilor 
de referință, pentru ca farmacia să-l poată 
vizualiza. Dacă medicamentul este notat cu 

steluțe, medicamentul este rambursat după 
apariția protocolului terapeutic în OMS 
1301/500/2008.

Care a fost statusul la momentul în 
care ați preluat acest departament și în ce 
stadiu sunt lucrurile acum?

În momentul în care am preluat departa-
mentul, din cauza lipsei acute de personal, 
lucrările erau întârziate. Din păcate, lipsa 
resursei umane este încă prezentă și foarte 
acută la nivel de departament, însă facem 
toate eforturile să ajungem la zi pentru ca 
pacienții să aibă acces la tratament.

A fost aprobată Legea Reorganizării 
Agenției, iar acum este în lucru planul de 
reorganizare. Ce schimbări veți face la 
nivel de departament?

După cum spuneam, este un lucru 
bine cunoscut că, la nivel de departa-
ment, este nevoie de mai mulți oameni, de 
profesioniști medici, farmaciști, statisticieni 
care să formeze o echipă sudată și care să 
funcționeze impecabil. În acest sens, vom 
încerca să recrutăm personal competent și 
de bună-credință. 

Din moment ce în România nu mai 
există o altă agenție a medicamentului, 
practic nu aveți de unde să luați oameni 
deja pregătiți. Cum veți face față acestei 
provocări?

Avem în vedere pregătirea acestor 
persoane, care deja au o bună calificare 
medicală, prin diferite traininguri, cursuri 
de perfecționare și grupuri de lucru.

De când ați preluat departamentul, 
faptul că ați rezolvat un număr mare de 
dosare, comparativ cu alți ani, a făcut ca 
numărul de dosare nou-depuse să fie din 
ce în ce mai mare. Practic, sunteți victima 
propriului succes. Ce planuri aveți pentru 
departamentul pe care îl conduceți? În ce 
direcție trebuie să meargă? 

Este adevărat că am preluat departa-
mentul de doar 7 luni, dar suntem o echipă 
tânără, profesionistă și entuziastă, formată 
din patru persoane care își doresc să evolu-
eze cât mai mult pe plan profesional, să-și 
facă treaba și, mai ales, să ajungă la zi cu 
toate lucrările. Trebuie înțeles de către toți 
factorii implicați că orice întârziere pe lanțul 
de aprobare a unui medicament afectează 
în mod direct și nemijlocit sănătatea și chiar 
viața pacienților. Din punctul nostru de vede-
re, departamentul nu poate să urmeze decât 
o direcție bună, iar următorii colegi care vor 
face parte din echipa noastră trebuie să se 
plieze pe cerințele departamentului și pe 
profilul profesionistului în domeniul HTA. 

Un medicament este 
rambursat numai  
în momentul în care 
apare pe lista prețurilor 
de referință de Roxana Maticiuc



V-ați alăturat recent echipei 
din Comisia de Sănătate din 
Camera Deputaților, dar 
sunteți la al treilea mandat 

de deputat. Care ar fi un scurt istoric al 
activității dumneavoastră de diplomat?

În decursul anilor, activitățile între-
prinse în calitate de membru al Comisiei 
pentru politică externă și al Comisiei 
pentru sănătate și familie din Parlamentul 
României au avut ca obiectiv central pro-
movarea intereselor cetățenilor români; 
alături de colegii mei, am contribuit la 
inițiative precum încurajarea mobilității 
forței de muncă și dezvoltarea sectoa-
relor agroalimentar și sanitar din țara 
noastră, punând accentul pe reforma în 
domeniul sănătății, necesitatea dezvol-
tării investițiilor în îngrijirea și protecția 
persoanelor vulnerabile, promovarea 
intereselor diverselor categorii sociale.

Aveți studii medicale?
Mă aflu printre puținii colegi din 

Comisia pentru sănătate și familie care 
nu au studii medicale, iar perspectiva 
din care abordez problemele din sistem 
este ușor diferită, având oportunitatea 
de a expune problemele și soluțiile prin 
optica pacientului. Consider că studi-
ile finalizate la University College of 
London din Marea Britanie mi-au oferit 
expertiza necesară în vederea identi-
ficării soluțiilor care se impun pentru 
îmbunătățirea sistemului medical, care 
să corespundă atât convingerilor mele, 
cât și tendinței mondiale a medicinei 
individuale. Implementarea acestui 
trend în România va determina nu 
numai creșterea speranței de viață, ci și 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Avem nevoie de  
medicină individuală

de Roxana Maticiuc
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„ESTE FOARTE 
IMPORTANT  
SĂ ȚINEM PASUL 
CU TENDINȚELE 
DIN ALTE STATE 
EUROPENE,  
MAI ALES CĂ  
NU PUTEM VORBI 
DE PROGRES ÎN 
MEDICINĂ ÎN LIPSA 
CONCEPTULUI  
DE PERSONALIZARE 
LA BAZĂ.“

Putem spune, deci, că pacienții au 
acum un reprezentant în Comisia de 
Sănătate din Camera Deputaților. Care 
sunt proiectele de care vă ocupați acum?

În Comisia pentru sănătate și familie, 
m-am alăturat unei adevărate echipe – 
cuvânt care reflectă exact ceea ce simt, 
și anume că m-am alăturat colegilor 
cu experiențe și expertize diferite, care 
lucrează împreună pentru a crea și a 
susține un sistem sanitar mai perfor-
mant, menit a răspunde nevoilor reale 
ale pacienților. În acest spirit, în ultimul 
an, m-am dedicat unor proiecte legis-
lative, cum ar fi cel privind protecția și 
sprijinul persoanelor diagnosticate cu 
boală celiacă și cel privind legalizarea ca-

nabisului medicinal, pe care le-am depus 
cu susținerea unui număr considerabil 
de colegi. Sper ca acestea să fie votate, 
respectiv promulgate cât mai rapid, pen-
tru ca toți actorii vizați să poată beneficia 
de avantajele propuse. În prezent, mă 
ocup și de alte proiecte de suflet, foarte 
importante pentru cetățeni, care să ofere 
beneficii românilor diagnosticați cu 
boli și afecțiuni alergice, precum și un 
proiect care vizează securitatea copiilor 
amenințați de fenomenul bullying-ului.

În ce stadiu se află fiecare dintre 
aceste proiecte?

Primele proiecte menționate au fost 
deja depuse ca inițiative legislative și ur-
mează a fi supuse la vot. În mod concret, 
persoanele diagnosticate cu boală celiacă 
vor putea beneficia de analize anuale 
gratuite, precum și de un supliment fi-
nanciar lunar, din care își pot achiziționa 
produsele fără gluten, iar persoanele sus-
pecte a fi diagnosticate vor beneficia de 
efectuarea, în mod gratuit, a analizelor 
necesare diagnosticării. Proiectul referi-
tor la legalizarea canabisului medicinal 
prevede, pe lângă utilizarea, sub supra-
veghere medicală, a produselor pe bază 
de canabis, și modalitatea de cultivare a 
plantei, de producție a substanței finite 
și de distribuție, export, import. În pre-
zent, deși în România nu este interzisă 
achiziționarea unor produse pe bază de 
canabis (CBD), foarte mulți pacienți sunt 
nevoiți să cumpere de pe piața europea-
nă, la prețuri foarte mari. Prin proiectul 
inițiat, pacienții vor putea achiziționa 
din România și beneficia de produse cu 
componente CBD și THC, iar industria 
privind cultivarea, distribuirea, importul 

INTERVIU CU ILEANA DUMITRACHE, MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE DIN CAMERA DEPUTAȚILOR
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și exportul produselor din această plantă 
ar putea aduce imense beneficii bugetu-
lui statului român, generând o situație 
de tipul win-win. În privința proiectelor 
privind bolile și afecțiunile alergice și 
protecția securității copiilor împotriva 
bullying-ului, precizez faptul că aceste 
inițiative se află în stadiul de finalizare, 
urmând a fi depuse în cel mai scurt timp 
ca proiecte de legi.

Care sunt schimbările din sistemul 
de sănătate care ar ajuta pacientul 
din România să aibă acces mai ușor la 
serviciile de sănătate?

Viziunea mea se bazează pe nevoia 
implementării medicinei individuale, în 
conformitate cu care fiecare pacient este 
unic, având propriul tablou medical în 
funcție de care trebuie diagnosticat și 
tratat. Este foarte important să ținem pa-
sul cu tendințele din alte state europene, 
mai ales că nu putem vorbi de progres 
în medicină în lipsa conceptului de 
personalizare la bază. Așadar, ar trebui 
ca sistemul medical să fixeze pacientul în 
centrul preocupărilor sale, iar în funcție 
de nevoile acestuia, să fie introduse 
politicile din domeniul sănătății; astfel, 

consider că nu pacientul trebuie să se 
adapteze la sistem, ci sistemul la pacient; 
o flexibilizare în domeniul medical ar 
conduce la concentrarea atenției asupra 
pacientului, eliminarea birocrației, 
scurtarea timpului de intervenție. După 
îndelungatul șir de situații în urma căro-
ra statul a pierdut încrederea cetățenilor 
săi, este prioritară refacerea raportului 
sistem medical – pacient. De asemenea, 
educarea și informarea, transparența 
procedurilor din sistem, alături de 
politici mai suple, care să aibă în centru 
cetățeanul, sunt aspectele care ar moder-
niza și îmbunătăți sistemul medical din 
România.

Având în vedere experiența  
pe care o aveți la nivel internațional, 
de unde am putea împrumuta exemple 
de bune practici și ce am putea 
îmbunătăți?

Exemple de bune practici sunt pre-
zente în multe țări din spațiul european 
și din afara acestuia. De exemplu, în 
Franța și Elveția, e-sănătatea stă la baza 
sistemului medical, iar cetățenii au o 
speranță de viață ridicată; totodată, ser-
viciile sociale sunt foarte bine conturate, 
mai ales din perspectivă procedurală. 
În România, rămân multe aspecte de 
îmbunătățit, într-un context defavorabil, 
în care bugetul conferit sectorului me-
dical nu va fi niciodată suficient pentru 
eficientizarea eforturilor noastre în 
această direcție. Consider că este esențial 
să identificăm care sunt problemele cu 
care ne confruntăm, iar executivul și 
legislativul trebuie să se concentreze 
mai mult asupra asigurării sănătății și 
calității vieții românilor.

Ce proiecte mai aveți?
Pe termen scurt, obiectivul meu este 

să obținem un vot favorabil pe proiectele 
în curs, astfel încât românii să poată fi 
beneficiari reali ai avantajelor subliniate. 
Pe termen lung, lucrez la promovarea și 
implementarea medicinei individuale, 
la restabilirea încrederii între sistemul 
medical și pacient, la reducerea pro-
cedurilor birocratice și a timpului de 
intervenție, precum și la susținerea 
aspectelor ce țin de absorbția fondurilor 
europene în domeniul Sănătății, astfel 
încât să devenim o țară competitivă. Îmi 
doresc ca speranța de viață în România 
să se majoreze și ca românii să poată 
beneficia de un sistem medical decent și 
eficient. 



de Roxana Maticiuc
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INTERVIU CU DR. AMALIA ȘERBAN,  
DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA 
GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ 
DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Una dintre temele care 
au ținut prima pagină a 
ziarelor în ultimele luni a 
fost președinția Consiliului 

Uniunii Europene. Cu ce am rămas noi, 
ca țară, după această perioadă?

Una dintre marile priorități dezbătu-
te pe perioada președinției Consiliului 
Uniunii Europene a fost cea legată de tema 
rezistenței la antimicrobiene, temă care 
este de o mare importanță la nivel mon-
dial. Este important că a fost dezvoltat 
conceptul „One Health” care să reunească 
atât sistemele de sănătate, cât și sistemele 
de siguranța alimentului, siguranța din 
sectorul veterinar și sistemele de mediu. 
În acest scop, Ministerul Sănătății și-a 
dorit ca în acest mandat al României să 
elaborăm și să adoptăm noi concluzii ale 
Consiliului pe tema rezistenței antimicro-
biene, concentrate pe: 

 intensificarea colaborării intersectoria-
le între cele trei sectoare-cheie;
 dezvoltarea de politici și măsuri 
sustenabile pentru perioada  
următoare;
 intensificarea și susținerea cercetării, 
atât în domeniul descoperirii de noi 
antibiotice, cât și în cazul metodelor 

prin care putem menține antibioticele 
pe care le avem la dispoziție. 
Astfel, pe parcursul celor șase luni, 

Ministerul Sănătății a coordonat activita-
tea atât în interiorul țării, cât și la nivelul 
Uniunii Europene, în grupurile de lucru, 
iar în luna iunie, înainte de finalizarea 
președinției, au fost adoptate concluzii ale 
Consiliului privind rezistența la antibioti-
ce. Deci putem spune că este o mare rea-
lizare a țării noastre în acest sens și, toto-
dată, în completarea eforturilor la nivelul 

Uniunii. La nivel național, am reușit să 
punem bazele unui comitet intersectorial 
pentru limitarea rezistenței la antimicro-
biene aprobat prin hotărâre a Guvernului 
României din care fac parte toate structu-
rile cu importanță în gestionarea acestei 
problematici. Comitetul este coordonat de 
Ministerul Sănătății, care deține funcția de 
președinte, iar reprezentantul Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor deține funcția de 
vicepreședinte, pentru a asigura impli-

Este complicat  
să realizezi într-o 
săptămână ceea 
ce nu s-a făcut  
în 25 de ani
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carea și colaborarea activă ale celor două 
sectoare. Din comitet fac parte, de aseme-
nea, reprezentanți ai Ministerului Apărării 
Naționale, ai institutelor de cercetare-dez-
voltare din România, Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino”, Institutul Național de boli 
infecțioase „Dr. Matei Balș”, Institutul de 
Diagnostic și Sănătate Animală, Autorita-
tea Națională de Management al Calității 
în Sănătate, Institutul Național de Sănăta-
te Publică. În acest moment, se analizează, 
la nivelul fiecărui minister și al fiecărei 
structuri implicate, care sunt acțiunile pe 
care le derulează și care ar fi prioritățile 
pentru perioada următoare, pentru a 
dezvolta strategia națională de acțiune în 
acest domeniu. 

Formarea acestei comisii sună mai 
mult ca un act birocratic și mai puțin ca 
o măsură concretă care să ajute în mod 
practic...

Poate că pare birocratic, dar de multe 
ori astfel de mecanisme de coordonare au 
nevoie de un anumit timp pentru organi-
zarea Comitetului respectiv, ca să înțeleagă 
fiecare ce rol, ce atribuție are și care îi este 
scopul în acel comitet. Dificultatea crește 
și mai mult atunci când trebuie să corelezi 
acțiunile cu bugetele, cu proiectele și cu 
tendințele internaționale. 

Avem ca exemplu comitetul de co-
ordonare al programelor HIV/SIDA și 
tuberculoză. Este un mecanism intersec-
torial care cuprinde atât societatea civilă, 
cât și sectorul guvernamental și unde, 
într-adevăr, activitățile realizate au avut și 
o finalitate. V-aș da ca exemplu proiec-
tul Legii Tuberculozei, care deși a fost 
începută în 2017, sau chiar mai devreme, 
a fost aprobată în Parlamentul României 
în anul 2018, iar acum lucrăm la legislația 
secundară. 

Ați amintit despre legea pentru 
tuberculoză. Ce reglementări noi aduce 
această lege?

(...) Aflați răspunsul pe 
www.politicidesanatate.ro 
A fost semnat de curând un ordin de 

ministru care prevede decontarea de la 
casele de sănătate a tratamentelor făcute 
în privat, în România, dacă ele nu sunt 
oferite de sistemul public de sănătate. 
Care este, mai exact, esența acestei 
schimbări?

În acest moment, toate cazurile care 
necesită intervenții medicale care nu se 
pot realiza în sistemul public de sănătate 

din România sunt finanțate de Ministerul 
Sănătății, în baza prevederilor Ordinu-
lui MS nr. 50/2004. Nu este vorba de o 
decontare din partea Caselor Județene de 
Asigurări de Sănătate. Sunt două sisteme 
care se completează. CNAS finanțează 
sau decontează, mai bine zis, intervențiile 
medicale care pot fi realizate în sistemul 
public, dar pacientul alege să solicite 
aceste servicii medicale într-o unitate sa-
nitară din alt stat membru al UE, în baza 
directivelor europene. 

Revenind, actul normativ aprobat de 
curând presupune finanțarea de către 
Ministerul Sănătății a acelor proceduri 
care se pot realiza, la nivel național, în 
sistemul de sănătate privat din Româ-
nia, din același principiu – de a asigura 
pacienților serviciile medicale necesare 
cât mai aproape de ei. 

Este o soluție identificată de noi, 
ținând cont de faptul că trimitem pacienți 
pentru anumite proceduri care necesi-

tă nu neapărat spitalizare, necesită un 
tratament în ambulator, spre exemplu 
protonterapia, unde Ministerul Sănătății 
asigură și spitalizare, și cazare, și trans-
port, iar dacă anumite unități din țară, 
chiar dacă nu în sistemul public, pot face 
aceste tipuri de proceduri ar fi tot în bene-
ficiul pacientului. În primul rând, ar putea 
să stea la el acasă, în țară, acolo unde este 
mai ușoară și comunicarea cu medicul 
curant, dar și mai mici costurile legate de 
partea de transport, de cazare. 

Este un beneficiu pentru că sistemul 
privat se poate dezvolta mult mai rapid față 
de sistemul public, iar în acest moment 
există proceduri pe care pacienții pot să 
le realizeze în țară și este în beneficiul 
tuturor. 

Această schimbare se va aplica 
inclusiv ca alternativă la formularul E112 
pacienților care au nevoie de o operație 
care nu se poate face la stat, dar care se 
face la privat în România?

Dacă vorbim despre proceduri care  
nu sunt prevăzute în contractul-cadru,  

nu sunt contractate de unitățile sanitare 
cu Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, dar pentru patologia respectivă 
comisiile de specialitate recomandă 
tratamentul în străinătate, plecând de  
la premisa că în unitățile sanitare 
publice nu se poate realiza, atunci, 
da, putem discuta despre posibilitatea 
finanțării. Însă aici trebuie să realizăm 
o legislație secundară, să vedem exact 
care sunt condițiile în care un pacient 
necesită astfel de intervenții și care este 
metodologia de lucru. 

Sunteți soție, mamă și poate că uneori 
sunteți și aparținător sau chiar pacient. 
Care sunt cele mai mari probleme pe care 
le vedeți și ce schimbări v-ați dori?

Mi-aș dori un sistem de sănătate mult 
mai performant, care să aibă la îndemâ-
nă toate resursele necesare – umane și 
financiare – și, bineînțeles, instrumentele 
necesare de intervenție. Este complicat 
să realizezi într-o săptămână, o zi sau un 

an ceea ce nu s-a făcut în 25 de ani. Cel 
mai important este să avem un sistem 
care să ne aducă informația corectă, și 
aici trebuie să lucrăm mai mult pe partea 
de digitalizare a sistemului, precum și pe 
informare, comunicare, educare. Aici poate 
ar fi mai multă nevoie de ajutorul Minis-
terului Educației. Avem, totodată, nevoie 
de specialiști mai bine pregătiți și mai 
mulți, pentru că în acest moment există un 
deficit de personal medical, și mă refer nu 
numai la unitățile sanitare, dar și la nivelul 
Direcțiilor Județene de Sănătate Publică. 

Și, bineînțeles, mi-aș dori o colabo-
rare mult mai strânsă între toți factorii 
decidenți, pentru că sănătatea publică este 
responsabilitatea tuturor – de la simpli 
cetățeni până la cel mai înalt nivel de deci-
zie al țării. 

„SĂNĂTATEA PUBLICĂ ESTE 
RESPONSABILITATEA TUTUROR – DE LA 
SIMPLI CETĂȚENI PÂNĂ LA CEL MAI ÎNALT 
NIVEL DE DECIZIE AL ȚĂRII“.

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 
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FORMULE DE CALCUL AL PREȚULUI, ACCES ȘI POLITICI DE SĂNĂTATE EFICIENTE, DECIZII MAI MULT SAU 
MAI PUȚIN CONTROVERSATE- PÂNĂ LA URMĂ, UNDE NE SITUĂM DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESULUI 
PACIENȚILOR LA MEDICAMENTELE INOVATOARE? PIAȚA S-A ÎMBUNĂTĂȚIT, SPUN AUTORITĂȚILE. 
ESTE LOC DE MAI MULT, SPUNE INDUSTRIA FARMA. AVEM NEVOIE DE INOVAȚIE ȘI DE UN SISTEM DE 
SĂNĂTATE MAI EFICIENT, CARE SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ ACCESUL LA TRATAMENT ȘI SĂ OFERE MEDICILOR 
POSIBILITATEA SĂ-ȘI FACĂ TREABA - SPUN PACIENȚII.  SUNT REALIZABILE TOATE ACESTE SOLICITĂRI? 
REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE PUNE FAȚĂ ÎN FAȚĂ AUTORITĂȚILE, INDUSTRIA FARMACEUTICĂ, MEDICII 
ȘI PACIENȚII PENTRU A DESCOPERI CARE SUNT MĂSURILE CE TREBUIE LUATE ASTFEL ÎNCÂT PACIENTUL 
ROMÂN SĂ AIBĂ ACCES LA TRATAMENTUL CEL MAI BUN ÎN MOMENTUL OPORTUN. 

INOVAȚIA, ÎNTRE AȘTEPTĂRILE 
PACIENȚILOR ȘI PLANURILE  
DE BUSINESS ALE COMPANIILOR 
FARMACEUTICE 
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Rapoartele internaționale arată că, dato-
rită inovației, cetățenii europeni au astăzi 
o speranță de viață cu 30 de ani mai mare 
comparativ cu cea de acum un secol. 

Creșterea speranței de viață cu 1,74 ani, înregistrată în 
perioada 2000 – 2009, se datorează în proporție de 
73% medicamentelor inovatoare. Datorită inovației 
în medicină, hepatita C a devenit o boală curabilă. 
„Inovația a reprezentat pentru pacienții cu hepatită 
cronică virală de tip C o nouă șansă la viață. Până de 
curând, această afecțiune era considerată una dintre 
cele mai grave boli și speria orice pacient, știind 
că perspectivele la o viață fără complicații erau 
destul de reduse. Pentru mulți pacienți afectați 
de virusul C, noile molecule au reprezentat opor-
tunitatea unei vieți sociale fără stigma obișnuită 
până atunci, o șansă de neimaginat în urmă cu 
zece ani, când erau liste de așteptare pentru un 
tratament cu doar 50% șanse de reușită. Revoluția 
medicală din hepatita C și pașii pe care a reușit să îi 
facă România în această patologie, deși cu ani în urmă 

eram văzuți drept un exemplu negativ, arată că se 
poate, dacă există voință”, a declarat Marinela Debu, 
președinte Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice 
din România. 

Din păcate, însă, tocmai din cauza faptului că une-
le medicamente inovatoare vin și cu costuri ridicate, 
se pune problema acordării libertății de prescriere a 
medicilor, până la urmă cei mai în măsură să decidă 
tratamentul fiecărui pacient în parte. „Cred că sarcina 
doctorului este aceea de a se uita la fiecare medica-
ment și de a alege ceea ce consideră că este cel mai 

potrivit pentru pacient. Desigur că toate medica-
mentele care se folosesc sunt aprobate, deci din 
punctul acesta de vedere ai putea să folosești ori-
ce. Practicianul însă are anumite experiențe legate 
de utilizarea în trecut a fiecărui medicament, el își 

cunoaște cel mai bine pacientul. Nimeni altcineva 
nu poate să decidă în locul medicului. Mai este un 

aspect: pentru aplicarea acestor terapii, este nevoie de 
acordul pacientului - doctorul trebuie să îi explice care 
sunt particularitățile tratamentului, beneficiile previ-

ANALIZĂ
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zibile, riscurile potențiale ori, din acest punct de 
vedere, informațiile care există despre diversele 
produse - fie inovative, fie generice, fie biosimila-
re - nu sunt aceleași. Acesta este motivul pentru 
care se spune că este nevoie ca, în egală măsură, 
doctorul și pacientul să fie informați și să își forme-
ze o experiență și o opinie proprii în recomandarea 
acestor terapii”, a afirmat conf. dr. Cătălin Codreanu, 
președinte Societatea Română de Reumatologie. 

Acces la medicamente de ultimă generație
Toate datele arată că un pacient tratat cu medicamente 
de ultimă generație se recuperează mai repede, petrece 
mai puțin timp în spital, generează mai puţine cheltuieli 
indirecte, are o calitate mai bună a vieții. Și toate cos-
turile indirecte (consultaţii medicale repetate, analize, 
recăderi terapeutice, lipsa productivităţii etc.) asociate 
tratării unui pacient cu alternative terapeutice vechi 
sunt astfel economisite. Însă cum putem îmbunătăți 
accesul pacienților români la medicamente de ultimă 
generație și cum putem reduce perioada în care un 
inovator are acces pe perioada românească?

„Evident că și pacienții români, ca și pacienții din 
alte țări, au nevoie de molecule noi, tocmai de aceea 
subiectul propus de Guvernul României la ședința 
interministerială pe Sănătate din cadrul Președinției 
României la Consiliul Europei a fost «Accesul la trata-
mente și medicamente inovative». Vreau să subliniez 
că, pe perioada întregii guvernări, preocuparea 
pentru acest subiect a fost una constantă și aș 
aminti, ca exemplu, introducerea pe lista medica-
mentelor compensate a moleculelor noi indicate 
în oncologie. Cât despre perioada de acces, cred 
că trebuie să vorbim despre micșorarea perioadei 
de la autorizarea medicamentului până la accesul 
efectiv al pacienților la moleculele noi, respectiv 
până la rambursarea lor. Medicamentele inovative sunt 
autorizate, în marea lor majoritate, prin procedură cen-
tralizată, ceea ce presupune autorizarea concomitentă 
a acestora în toate statele membre ale UE. Prin urmare, 
posibilele soluții țin de politica națională. Aș aminti în 
primul rând despre politica națională de prețuri, care ar 
trebui să fie mult mai atrăgătoare pentru deținătorii de 
APP, mai apoi despre abordarea unei strategii eficiente 
de comunicare caracterizată de transparență în schim-
bul de informații între toți actorii implicați în asigurarea 
accesului pacienților la tratamentele prescrise, inclusiv 
la tratamente inovative, despre respectarea obligației de 
serviciu public prin găsirea și implementarea de soluții 
viabile pentru toate părțile interesate. Importantă este 
și eficientizarea reglementărilor naționale privind 
evaluarea tehnologiilor medicale (un exemplu ar putea 
fi evaluarea concomitentă a tehnologiilor medicale cu 

evaluarea documentației de autorizare de punere 
pe piață), și, nu în ultimul rând, extinderea pro-
gramelor de tratament de ultimă instanță (com-
passionate use) de la autorizare până la decizia de 

rambursare în cadrul sistemului național de asigu-
rări de sănătate, în prezent, aprobarea introducerii 

unui pacient într-un astfel de tratament fiind doar 
pentru moleculele aflate în procesul de autorizare. Pen-
tru că imaginea de ansamblu este foarte complexă, m-aș 
întoarce la faza de preautorizare a medicamentului, de 
cercetare, în care medicamentul este dezvoltat și intro-
dus în studiile clinice. Astfel, o altă preocupare constan-
tă în mandatul meu a fost și este creșterea numărului de 
studii clinice derulate pe teritoriul României, prin care 
să putem oferi populației accesul la ultimele descoperiri 
terapeutice”, a explicat Dan Octavian Alexandrescu, 
secretar de stat în Ministerul Sănătății. 

Deși chiar industria farma recunoaște că s-au făcut 
pași importanți în actualizarea listei de medicamente 
compensate (în 2018, aproximativ 40 de noi molecule 
și indicații au primit acces pe piața din România), anul 
acesta, doar două medicamente noi au fost incluse 
în lista de compensate. „În continuare, pacienții din 
România se confruntă cu o abordare în sincope a 
acestui capitol atât de important pentru sănătate, lipsa 
de predictibilitate și de continuitate a acestui proces, 
coroborată cu lipsa unei finanțări adecvate, plasând 
România pe ultimele locuri în ceea ce privește accesul 

pacienților români la medicamente inovatoare. 
În continuare, suntem departe de standardele 
europene de tratament. Principalele motive sunt 
legate de un sistem de rambursare inconstant și 
impredictibil. Studiul IQVIA «Accesul pacienților 

români la medicamente inovatoare », realizat în 
noiembrie 2017 pentru ARPIM, arată că, în peri-

oada 2013-2016, din 156 de medicamente inovatoare 
aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, 
doar 20 au fost introduse pe lista celor compensate 
și gratuite din România. Italia a introdus în compen-
sare 86 de medicamente, Slovenia 52, iar Bulgaria 33. 
Potrivit datelor ARPIM, timpul mediu de acces pe piața 
din România al unui nou medicament, după aprobarea 
Agenției Europene a Medicamentului, este de apro-
ximativ 43 de luni, adică aproape 4 ani, în timp ce alți 
europeni au acces imediat sau în câteva luni”, a atras 
atenția Alina Culcea, director general Amgen România 
și vicepreședinte al ARPIM. 

Industria farmaceutică este principalul investitor 
la nivel mondial în cercetare și dezvoltare și alocă mai 
multe resurse chiar decât industria de IT sau cea auto, 
după cum susțin reprezentanții ei. La nivel anului 2016, 
industria farma a investit peste 34 de miliarde de euro 
în cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente în 
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Europa. „Din nefericire, mediul din România nu este 
deschis către inovație, care să atragă investiții pe mă-
sura potențialului. Un medicament de ultimă generație 
are în spate un proces de cercetare și dezvoltare care 
durează între 10 și 15 ani și presupune investiții de 
aproximativ două miliarde de euro din partea unei 
companii”, a completat Alina Culcea. 

Evaluarea studiilor clinice,  
în 8-10 săptămâni
Cea mai importantă și costisitoare etapă a 
procesului de cercetare și dezvoltare, de fapt, 
o investiție pentru pacient și sistem, o reprezintă 
studiile clinice. Însă, potrivit unui studiu KPMG din 
2016, perioada de aprobare a studiilor clinice în Româ-
nia este de 25 de săptămâni, de trei ori mai mare decât 
perioada prevăzută în cadrul reglementărilor europene. 
Au existat cazuri în care aprobările unor studii clinice 
au așteptat și mai mult de un an. Dr. Alina Mușetescu, 
Head of Clinical Trials, Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale din România 
(ANMDMR), ne-a explicat de ce se înregistrează aceste 
întârzieri și ce măsuri se pot lua. 

„Din păcate, în martie 2019, momentul sosirii mele 
în ANMDMR, aveam studii clinice intervenționale 
neevaluate chiar și de peste 5 ani (din 2013), iar pentru 
o altă categorie de studii, cele nonintervenționale, 
backlogul era chiar din 2009. Întârzieri uriașe am 

avut și pentru amendamentele studiilor clinice, cu 
un număr de peste 500 de amendamente neevaluate 
la începutul anului 2019 (de cel puțin 2 ani).  Cu un 
personal redus numeric față de cel din februarie 2019 
sau aceeași perioadă a anilor 2018, 2017 ori 2016, dar 
printr-un management adecvat, am reușit să reducem 
întârzierile de la câțiva ani la 32 de săptămâni. Nu am 
ajuns încă nici la cele 25 de săptămâni menționate de 
dv., dar suntem în plin proces de recuperare a întârzie-
rilor uriașe «moștenite». Prin adoptarea Legii 134/2019 
privind reorganizarea ANMDMR, vom avea șansa să 
creștem efectivul personalului din studii clinice și sala-
rizare, astfel că obiectivele pentru semestrul I din 2020 
sunt să ne apropiem cu evaluările studiilor clinice spre 
termenul de 8-10 săptămâni. Cred că ceea ce a contri-
buit la situația în care ajunseseră studiile clinice din 
România a fost lipsa de comunicare, imposibilitatea de a 
depăși acea «încremenire» în zona de confort, capacita-
tea redusă de a lua decizii și lipsa acelei empatii pe care 
un coordonator trebuie să o aibă cu pacientul, pentru 
a se autodepăși și pentru a dori încontinuu să ajute”, a 
afirmat Alina Mușetescu. 

Ultimele date prezentate de agenție arată o creștere 
cu 44% în autorizarea de studii clinice, în perioada 
februarie-mai 2019, comparativ cu anul 2018. „Ariile 
terapeutice cu o dinamică extraordinară a cercetării la 
nivel mondial și european sunt oncologia, imunologia 
și bolile rare, de fapt, acele domenii în care pacienții au 
o nevoie reală de tratamente inovative pentru a spera la 
vindecare”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv 

al ARPIM.   

Sănătatea, o prioritate în România? 
România se situa în anul 2017 pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte bugetul 
alocat pentru sănătate raportat la PIB, conform 

unui raport publicat de Organizaţia pentru Coo-
perare și Dezvoltare Economică (OECD). Finanțarea 

medicamentelor este în prezent nesustenabilă și nu 
acoperă nevoile de tratament ale românilor.

„Din păcate, nu suntem, nici măcar la nivel statistic, 
la media europeană din punct de vedere al finanțării și 
al accesului pacientului român la tratamente inovative. 
În România, medicamente inovatoare rambursate nu 
s-au mai introdus de un an. Mergem într-un ritm mai 
lent decât nivelul Uniunii Europene, iar decalajul se 
mărește de la an la an. În plus, indiferent ce se întâmplă, 
trebuie să recunoaștem că suntem în urmă, pentru că 
ani buni nu am avut acces, nu am îmbunătățit accesul 
pacienților români la inovație, la tratamente noi sau la 
sisteme de sănătate performante. Avem mult de recupe-
rat în sistemul românesc de sănătate, pentru a ajunge la 
media europeană și pentru a ne putea compara măcar 
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Modificări  
în contracte

Contractele cost-volum vor 
deveni contracte de tip cost-volum-
rezultat, urmând a se deconta rezultatul, 
a declarat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate, Vasile Ciurchea, prezent la cea de-a 
VII-a ediţie a Aspen Healthcare Forum. „Vom încerca 
să impunem nişte prioritizări din diagnostic sau să 
încercăm să stabilim nişte criterii concrete în diagnos-
tic. Din cinci elemente necesare, probabil trei vor 
fi obligatorii şi două să fie la latitudinea medicului 
curant, ştiind că sunt atâtea boli câţi pacienţi există. 
Mă gândesc foarte serios cum să conduc lucrurile 
spre medicina personalizată. Aici sunt comentarii 
că medicina personalizată va costa mult mai mult. 
Probabil că, pentru început, va costa mult mai mult, 
dar, în curând, lucrurile se vor aşeza foarte bine şi 
vei deconta doar ceea ce are nevoie pacientul, fără 
să mai plăteşti şi lucruri care nu duc la un rezultat”, a 
precizat preşedintele CNAS. 
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cu țările din centrul și estul Europei. Trebuie să vedem 
cum au reușit să îmbunătățească aceste țări sistemul 
de sănătate și să mergem și noi în același trend”, a spus 
Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

Deși în ultimul trimestru din 2018, bugetul alocat 
medicamentelor a crescut cu 5,3%, în urma ajustă-
rii acestuia cu rata inflației, ceea ce denotă faptul că 
autoritățile sunt pe calea cea bună în a transforma 
sănătatea într-o prioritate, companiile farma au atras 
atenția că este nevoie de mai multe eforturi:„Deși 
este o măsură importantă, bugetul este încă insu-
ficient pentru a acoperi nevoia reală de tratament 
a pacienților români. Măsura luată anul trecut 
de Guvern este binevenită și sperăm ca ea să fie 
susținută și continuată de decidenții din toate 
partidele politice, pentru că finanțarea accesu-
lui la tratamente salvatoare de vieți trebuie să fie o 
prioritate strategică pentru România. Oricare dintre noi 
poate fi - și va fi - pacient în sistemul de sănătate public 
la un moment dat și va dori să beneficieze de îngrijire și 
tratament la același nivel cu pacienții din celelalte state 
membre UE”, a declarat Cecilia Radu, director general 
Novo Nordisk România.

Stabilirea Sănătății ca prioritate în deciziile politice 
a fost și obiectivul campaniei „Votez pentru Sănăta-
te”, lansată pentru prima dată în 2016, căreia i s-au 
alăturat multe alte entități din sistem.  „Sănătatea este 
un bun care ar trebui să fie o prioritate pentru noi în 
fiecare zi. Sănătatea este responsabilitatea noastră, a 
tuturor, dar avem nevoie și de sprijinul decidenților 
pentru un sistem de sănătate în beneficiul 
pacienților. Anul acesta, campania își propune 
să creeze o platformă comună care să reflecte 
vocea celor 19 milioane de români, care măcar o 
dată în viață vor avea nevoie de îngrijire medi-
cală”, a completat Cecilia Radu.

 Mesajul campaniei este „Cu toții vom fi pacienți, 
cândva în viață. Votează acum pentru Sănătate!”, iar 
obiectivele sunt rezumate în cele 5 puncte ale manifes-
tului campaniei:
1. Sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru statul 
român, o investiție pe termen lung pentru toți românii.
2. Bugetul Sănătății și cel pentru medicamente trebuie 
să reflecte realitatea medicală și nevoile de tratament 
ale pacienților români. Este importantă gestionarea 
eficientă a datelor privind sănătatea, pentru a folosi co-
respunzător bugetele de sănătate disponibile și pentru o 
transparență în alocare.
3. Pacienții români sunt pacienți europeni. Avem 
dreptul la îngrijiri, servicii medicale și acces la medica-
mente de ultimă generație la aceleași standarde ca și alți 
pacienți europeni.

4. Sănătatea trebuie abordată în toate dimensiunile: 
multe boli pot fi prevenite; multe decese pot fi evitate 
prin diagnosticare precoce. Fiecare pacient trebuie să 
primească medicamentul de care are nevoie, atunci 
când are nevoie.
5. Inovația în medicină salvează vieți, dacă pacienții au 
acces la ea.

Taxa clawback- călcâiul lui Ahile
Ultimii ani au fost marcați de nemulțumiri ale indus-

triei vizavi de taxa clawback, care au avut ca rezultat 
dispariția unor medicamente de pe piață, inclusiv 
inovative. Deși au existat numeroase propuneri 
de modificare a taxei clawback, niciuna nu a 
mulțumit toate părțile implicate, discuții exis-

tând în continuare. 
„Este adevărat că taxa clawback este unul 

dintre motivele pentru care deținătorii de autorizații 
de punere pe piață decid să limiteze comercializarea 
medicamentelor în România. Fiind un subiect de mare 
interes, s-a constituit un grup de lucru interinstituțional 
(Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe și CNAS) 
în care și companiile sunt parte interesată. În cadrul 
acestuia, s-au propus mai multe formule de calcul al 
taxei, însă în acest moment nu există o formulă agreată. 
Scopul acestui grup este să găsească o modalitate prin 
care să se asigure disponibilitatea medicamentelor pe 
piață, concomitent cu crearea unui mediu economic 
propice dezvoltării companiilor, pentru ca, mai departe, 
să fie încurajată inovația”, a anunțat Dan Octavian Ale-

xandrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.
Cei mai afectați de aceste neînțelegeri sunt 

pacienții, care se confruntă cu intermitențe 
în aprovizionarea cu medicamente. „Noi, ca 
pacienți, nu ar trebui să discutăm de politică de 
preț, de clawback, ar trebui să ne intereseze doar 

accesul la tratament. Însă sistemul românesc, 
care are multe probleme în gestionarea politicilor 

de sănătate, iar pacientul rămâne cumva pe dinafară, 
ne obligă să devenim activi și să venim cu sugestii către 
autorități, care să facă în așa fel încât piața medicamen-
telor din România să fie una pozitivă, adică ușor accesi-
bilă pentru pacient. Din păcate, am reușit să creăm atât 
de mare birocrație în politica medicamentului, încât 
am adus un mare deserviciu pacienților români: ei nu 
se mai pot trata în România, trebuie să se ducă în țările 
vecine ca să-și cumpere tratamente și să beneficieze de 
anumite servicii medicale. Din cauza aceasta, asociațiile 
de pacienți trebuie să existe la masa discuțiilor, nu pen-
tru a ține partea industriei sau a statului, ci pentru ca 
pacientul român să fie beneficiarul a ceea ce industria 
farma aduce în sănătate”, a completat Radu Gănescu, 
președinte COPAC.
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În afară de calcule, afaceri și politici de sănă-
tate, experiența unor sisteme de sănătate mai 
avansate arată că o investiție eficientă în medi-
camente reprezintă cea mai bună modalitate de 
a asigura sănătatea și productivitatea populației. 
„Primul rezultat al grupului interministerial a fost 
creșterea cu 5,3% a bugetului alocat medicamen-
telor în trimestrul 4 din 2018, urmat de ajustarea cu 
rata inflației. Aceasta a fost prima ajustare bugetară din 
ultimii 6 ani- un pas mare înainte către un sistem sus-
tenabil. Corelarea cu rata inflației a permis menținerea 
taxei clawback la un nivel constant în 2018, dar buge-
tul este încă insuficient pentru acoperirea nevoilor de 
consum ale pacienților români, reflectate de un nivel al 
taxei clawback care a ajuns la 25% - o creștere dublă în 
ultimii 4 ani. Ceea ce înseamnă că, în prezent, indus-
tria farmaceutică acoperă costul medicamentelor 
pentru unul din patru pacienți. Combinația din-
tre o taxă clawback în creștere și cel mai mic preț 
european a condus, în ultimii 4 ani, la retragerea 
a mai mult de 2.000 de medicamente de pe piață, 
inclusiv aproape 400 originale, cele mai multe 
fără alternativă terapeutică. Mai mult decât atât, 
după ultima revizuire a prețurilor, din ianuarie 2019, 
producătorii au notificat autoritățile privind retragerea a 
aproape 130 de medicamente originale până la sfârșitul 
acestui an, acțiune ce va afecta aproximativ 1,5 milioane 
de pacienți români. Cu alte cuvinte, 20% din numă-
rul de medicamente inovative au dispărut de pe piața 
românească din 2015 până în prezent. ARPIM salută 
orice măsură anunțată de autorități, care ar putea facilita 
accesul pacienților români la medicamente, așa cum am 

declarat recent, în contextul deciziei de suspendare 
a exporturilor paralele ale anumitor citostatice și 
imunosupresoare. Totuși, o astfel de măsură este 
doar temporară, iar găsirea de soluții pe termen 
lung este în continuare o prioritate. ARPIM este 

dispusă să contribuie la găsirea unor soluții pentru 
modificarea taxei clawback, în cadrul grupului inter-

ministerial, astfel încât actuala criză a medicamentelor 
să nu se agraveze”, a afirmat Serge Nicollerat, director 
general Servier și vicepreședinte al ARPIM. 

Potrivit Cartei Albe a Inovației în Sănătate, pu-
blicată de Local American Working Group (LAWG), 
există numeroase soluții pentru asigurarea unui nivel 
adecvat al finanțării în sănătate, pornind de la inclu-
derea în plata contribuției la sănătate a unor categorii 

exceptate în prezent, creșterea fondurilor alocate 
de administrațiile publice locale, dar și utilizarea 

fondurilor europene/granturilor externe. „Noi 
finanțări ar putea fi generate prin autorizarea 
mai rapidă a studiilor clinice, implementarea 

unui sistem de asigurări voluntare de sănătate, 
dar și prin taxa pe alcool sau tutun ori redistribuiri 

ale unor taxe de la fondul pentru mediu”, a comple-
tat Serge Nicollerat. 

„Misiunea ARPIM este centrată pe trei direcții 
importante: îmbunătățirea accesului pacienților români 
la medicamentele de ultimă generație, în acord cu stan-
darde europene, consolidarea parteneriatului cu cele 
mai importante entități din Sănătate, pentru un mediu 
sustenabil, și contribuția constantă pe care industria o 
are pentru societate și economie”,  
a afirmat Dan Zaharescu. 

Tratament rapid și eficient 
„Ne gândim foarte serios la o procedură de acces accelerat pe piaţă a produselor inovative 
pornind de la un preţ negociat sau preţ special pentru ţara noastră, cu evaluări periodice şi cu 
renegocieri periodice ale preţului, dacă se impune, şi cu analiza eficienţei produsului respectiv 
pe categorii de diagnostic. Important este ca toate cazurile să fie tratate şi finalitatea să fie vindecarea, nu transmiterea 
şi menţinerea sub un tratament sau includerea într-un program care nu are finalitate şi care costă mult. Dacă ne gândim 
la un mecanism privind asigurarea resurselor şi derularea accesului pe piaţă al produselor inovative, acesta trebuie să se 
facă în anumite centre bine determinate, unde există mecanisme de control şi cunoştinţele de a o pune în aplicare. La ora 
actuală, din câte am înţeles, în jur de 170 de molecule stau la rând. În acelaşi timp, nu aş aborda acest aspect neapărat 
punând în balanţă genericul cu inovativul, ci pur şi simplu analizând eficienţa produsului, indiferent ce provenienţă are. Aş 
prefera varianta eficienţei şi nu neapărat statutul de inovativ sau generic ori diferenţierea de scump sau ieftin. Per total, 
să fie eficient, şi atunci costurile colaterale şi cele sociale probabil ar demonstra că e mai avantajos să tratez pacientul cât 
mai repede şi cât mai eficient decât să îl ţin ani buni şi să nu meargă să lucreze, să nu plătească impozit şi să aibă nevoie 
de îngrijitor. Am văzut şi datele prezentate de colegii neurologi, care ne-au arătat că sunt costuri de zeci de mii de euro în 
cazul accidentelor vasculare. Colegii cardiologi au demonstrat că, în cazul bolilor cardiovasculare, 90% din tot ceea ce s-a 
cheltuit pentru acel pacient a fost în ultimele două săptămâni. Deci, nu în perioada vieţii, nu acordând bani pe screening, 
ci în ultimele două săptămâni, încercând să îl menţinem în viaţă, în starea în care este la Terapie Intensivă”, a declarat dr. 
Attila Laszlo, preşedintele Comisiei pentru sănătate publică din Senatul României. 



Este o mare problemă cu pacienții 
neasigurați din România,  
ca peste tot în lume  
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INTERVIU CU  
PROF. DR. CRISTIAN 
GHEORGHE, 
PREȘEDINTELE 
SOCIETĂȚII 
ROMÂNE DE 
GASTROENTEROLOGIE 
ȘI HEPATOLOGIE 
(SRGH)
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de Roxana Maticiuc

Ați încheiat un mandat de doi 
ani în calitate de președinte 
al Societății Române de 
Endoscopie Digestivă și 

ați preluat în iunie 2019 conducerea 
Societății Române de Gastroenterologie și 
Hepatologie. Ce se întâmplă cu proiectele 
pe care le-ați început cu SRED și la care 
știu că ați muncit foarte mult? 

Suntem două Societăți democratice în 
sensul că suntem foarte transparenți în 
alegerea Consiliului director și, din cadrul 
acestuia, a președintelui. Președinții celor 
două societăți se schimbă la doi ani, restul 
comitetului director la patru ani, iar ale-
gerea președintelui se face dintre membrii 
Consiliului director, prin votul adunării 
generale. Președintele trebuie să preia din 
obiectivele trecute ale fostului președinte, 
să le continue și să inițieze alte proiecte. 

Interesele și activitățile celor două 
societăți se întâlnesc, astfel că îmi doresc 
să continuu proiectele începute cu Soci-
etatea Română de Endoscopie Digestivă 
(SRED). Unul dintre ele este proiectul care 
vizează screeningul cancerului colorec-
tal. Este un proiect extrem de important, 
deoarece cancerul colorectal are o incidență 
crescută în România și este unul dintre 
cancerele curabile, dacă este diagnosticat 
precoce. Cadrul general al screeningului 
pentru cancerul colorectal a fost elaborat de 
experții Uniunii Europene cu mai mulți ani 
în urmă pentru a fi implementat în condiții 
specifice țărilor membre UE, screeningul 
fiind funcțional deja în multe dintre aceste 
țări.  Ca președinte al SRED, în decembrie 
2018 am început discuțiile cu experții de la 
Bruxelles în cadrul și cu suportul Ministe-
rului Sănătății. Este un proiect extrem de 
complex, finanțat în mare parte de Uniunea 
Europeană. Va fi inițial un proiect-pilot care 
se va desfășura în etape, deoarece fondurile 
sunt limitate și în momentul de față nu știm 
exact dacă vom avea rezultatele scontate. 
Proiectul va fi derulat în București, Craio-
va, Constanța și Timișoara și, evident, în 
zonele geografice arondate, mai ales cele 
defavorizate. Ca advisori în proiect, vor 
participa toți membrii Comitetului director 
al SRED. Prima etapă este cea de pregătire, 
iar această etapă este esențială. Am avut în 
acest sens două întâlniri/ cursuri  cu experții 
recomandați de Comisia de la Bruxelles, în 
care au fost implicați lideri de opinie dintre 
gastroenterologi, endoscopiști, anatomo-
patologi, specialiști în sănătate publică, 
medici de laborator, precum și specialiști IT. 

Screeningul se va face la populația cu risc 
standard, adică populația asimptomatică, 
fără alți factori de risc personali sau famili-
ali, începând de la vârsta de 50 de ani. Toată 
populația aceasta va primi teste pentru 
detecția de hemoragii oculte fecale. După 
întâlnirile cu echipa de medici propusă de 
Comisia de la Bruxelles, am identificat câte-
va bariere în implementarea programului, 
pe care, împreună cu experții în screening 
ai UE, cu experți ai Ministerului Sănătății și 
ai Institutului Național de Sănătate Publică, 
sunt convins că le putem depăși: 

 Cine va distribui aceste teste este prima 
barieră. Sunt diferite opțiuni în statele 
Uniunii Europene, iar noi am hotărât să 
facem acest lucru cu medicii de familie. 
Ei vor avea testele, le vor da pacienților, 
iar testele pozitive ar trebui să se 
întoarcă la medicii de familie. 
 Un alt obstacol: nu revin toate testele. 
Unii dintre cei supuși screeningului sunt 
conștienți de importanța lor și le fac, alții 
nu, unii nu vin la medicul de familie să ia 
testele pentru screening. Pentru 
conștientizarea importanței screeningu-
lui, este nevoie de o campanie susținută 
prin toate mijloacele mass-media. Cei cu 
test pozitiv pentru hemoragii oculte 
trebuie îndrumați de medicul de familie 
către serviciile de colonoscopie. 
 Cum ajung în serviciile de colonoscopie? 
– aici este altă discuție. Cu ce mijloc de 
transport: serviciul de ambulanță, 
mașini închiriate? 
 în ce serviciu de endoscopie ar trebui să 
ajungă? Aici este o altă problemă, pentru 
că o colonoscopie de screening este o 
manevră cu foarte multă responsabilita-
te. Colonoscopia poate să fie pozitivă, 
adică persoana respectivă poate să aibă 
un polip displazic (care poate evolua 
către cancer colorectal) și trebuie 
ectomozat de către medicul endoscopist, 
despre care se presupune că poate să 
efectueze polipectomia inclusiv pentru 
polipii dificili, cu toate implicațiile pe 
care această manevră le implică. Dacă 
pacientul dezvoltă un cancer colorectal 
prin evoluția unui polip nediagnosticat 
inițial la colonoscopia de screening, 
atunci poate fi o problemă medico-lega-
lă, de aceea menționez că este o mare 
responsabilitate această investigație. Tot 
legat de campanii mass-media, pentru a 
avertiza asupra importanței colonosco-
piei, de această dată, vă pot da un 
exemplu foarte sugestiv din Statele 

Unite, țara cu cea mai mare frecvență a 
cancerului colorectal: acolo, unul dintre 
crainicii celebri a fost supus unei colono-
scopii în direct, la televiziune, pentru a 
demonstra că manevra nu este foarte 
dificilă pentru pacient, se face cu sedare 
(pacientul doarme în timp ce medicul 
explorează colonul).
 Pacienții trebuie înregistrați într-un 
registru electronic, ceea ce poate 
reprezenta o altă barieră. 
Cei care au început deja un astfel de 

proiect spun că până la primele rezulta-
te durează aproximativ 10 ani, rezultate 
însemnând implementarea programului și 
notarea primelor date care să arate scăderea 
incidenței cancerului colorectal. 

Când va începe propriu-zis etapa în 
care populația trebuie informată, iar 
medicii de familie încep să distribuie 
testele?

Urmează să contactăm medicii de 
familie, sper ca până la sfârșitul anului, și 
să începem cursurile cu ei și campania de 
conștientizare. Fondurile sunt suficiente 
pentru programul-pilot, deocamdată. 

Serviciile medicale de 
gastroenterologie sunt la aceeași calitate 
în toată țara?

Aici există o mare problemă, pentru că 
dacă discutăm despre toate spitalele din 
țară, lucrurile nu stau bine. SRED și SRGH 
au trimis deja către Ministerul Sănătății 
o adresă comună semnată de cei doi 
președinți, prin care solicităm dotarea cu 
aparatură medicală, turnuri de endoscopie 
și ecografe performante, măcar pentru 
spitalele județene și spitalele de urgență din 
țară. Sunt convins că răspunsul va fi pozitiv.

Ce mesaje doriți să transmiteți acum, 
în calitate de președinte al SRGH?

Președintele SRED și cel al SRGH con-
duc pentru o perioadă limitată o socie-
tate care poate fi comparată cu un vapor 
transatlantic ce are un traseu bine stabilit 
și atunci „comandantul”  nu poate face 
schimbări majore de traseu, ci numai mici 
ajustări și, desigur, propuneri pentru vii-
tor. De aceea, pe lângă proiectele pe care le 
voi continua, consider că sunt importante 
următoarele direcții:

 O activitate susținută a tuturor membri-
lor SRGH cu suportul conducerii SRGH 
pentru creșterea vizibilității gastroente-
rologilor din România în cadrul UEG și 
al Societăților europene partenere Uniu-
nii Societăților de Gastroenterologie 
Europene. 
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 Consider că este important ca o parte 
din fondurile SRGH să fie alocate pentru 
educația tinerilor medici, de exemplu 
pentru cei care au trimis lucrări la 
Congresul european, la UEGW (Uniunea 
Europeană de Gastroenterologie) și au 
fost acceptate pentru prezentare. 
Lucrările sunt de obicei rezultate 
preliminare ale lucrărilor de doctorat și 
sunt acceptate doar după o selecție 
foarte serioasă. De foarte multe ori, 
tinerii nu au fonduri suficiente să se 
susțină la aceste congrese. Taxa de 
participare este foarte mare, iar 
transportul și cazarea se adaugă și ele. 
Am trimis Comitetului director o adresă 
cu care toți au fost de acord – să 
susținem 15-20 de tineri din țară, sub 
40 de ani, care au o lucrare acceptată 
pentru prezentare ca prim autori. Este 
prima dată când se ia această inițiativă 
și consider că proiectul trebuie să se 
deruleze și în anii viitori. Suma de anul 
acesta pentru congresul de la Barcelona 
este de 320 de euro de persoană, deci se 
adună în total în jur de 6.000-7.000 de 
euro, ceea ce este mult pentru SRGH. 
Dacă în anii care vor urma vor fi mai 
mulți tineri, și îmi doresc acest lucru, 
vom suplimenta criteriile de selecție. 
Tot în acest sens, medicii rezidenți, 
membri SRED, au taxe reduse la 
Congresele sub egida SRED, pot 
beneficia de premii, de burse de 
participare la cursuri în țară sau în afara 
țării suportate de SRED. 
Consider că medicii de familie sunt un 

segment extrem de important și există în 
cadrul societăților medicilor de familie un 
nucleu cu interes în gastroenterologie. Pa-
cientul vine de la medicul de familie și se 
reîntoarce la el și atunci trebuie ca SRGH, 
prin membrii societății, să se implice în 
congresele medicilor de familie cu interes 
în gastroenterologie, în educația acestora, 
în parteneriate pentru ca aceștia, la rândul 
lor, să susțină proiectele noastre, inclu-
siv pe cel referitor la cancerul colorectal. 
Trebuie să continuăm și să îmbunătățim 
relațiile noastre cu toți medicii de familie, 
să-i aducem cu informațiile la zi, și nu nea-
părat cu cele mai detaliate informații, pen-
tru că medicul de familie are o activitate 
foarte intensă; el trebuie să dețină noțiuni 
de bază din toate specialitățile medicale, 
inclusiv legate de urgențele medicale. 

Cunoștințele de gastroenterologie pot fi 
împărtășite, de exemplu, la cursurile post-
universitare pe care le organizăm periodic 
sau la congresele de gastroenterologie și la 
cele de medicină de familie. 

O parte foarte dificilă cu care mi-am 
început activitatea de președinte a fost 
reorganizarea SRGH cu actualizarea datelor 
contabile, cu schimbarea statutului și legali-
zarea lui, cu un nou site, cu o secțiune nouă 
dedicată pacienților etc. Am reușit, având 
alături colegi entuziaști, să realizăm totul 
într-un timp relativ scurt, de aproximativ 
trei luni. 

Ce proiecte există pe zona de eliminare 
a hepatitelor virale? 

Avem un program pe care l-am început 
anul trecut. Este vorba despre o campanie 
de microeliminare a hepatitei C, aliniată 
Strategiei Sectoriale Globale de Sănătate 
privind macroeliminarea hepatitelor virale, 
ca amenințare pentru starea de sănătate a 
populației, până în 2030. Campania este 
finanțată din fonduri private și este conce-
pută ca o acțiune complementară Planului-
cadru național pentru controlul hepatitelor 
virale 2019-2030. Campania SRGH HepC 
A.L.E.R.T. a fost inaugurată în prezența 
Ministrului Sănătății în luna mai. Am invi-
tat în această campanie companiile farma, 
persoane private, iar primii care au răspuns 
acestei invitații au fost partenerii noștri 
din compania Abbvie și au făcut-o într-un 
mod necondiționat. Banii au fost folosiți 
pentru cumpărarea de teste rapide și pentru 
înregistrarea rezultatelor într-un sistem 
informatic, cu respectarea confidențialității 
și anonimizarea datelor. Până în acest 
moment, au fost testate în mai multe unități 
spitalicești din țară aproximativ 15.000 de 
pacienți, cu o rată globală de prevalență 
de 1,68%. Toți pacienții depistați pozitiv și 
eligibili pentru tratament l-au primit cu rate 
de vindecare de peste 95%. 

Problema hepatitelor, însă, este una mai 
complexă. Hepatitele sunt de multe feluri, 
sunt pe litere de alfabet. Sunt hepatita A și 
hepatita E, forme relativ frecvente, cu trans-
mitere fecal-orală, dar care nu dau naștere 
unor boli cronice de ficat. Apoi, formele cu 
transmitere parenterală, responsabile de un 
număr important de hepatite cronice, ciroze 
și cancer hepatic: hepatita B, hepatita C și 
hepatita D - o formă cu evoluție rapidă și 
progresivă, cu prevalență mare în populația 
din România. 

Iar riscurile care sunt, dacă nu te 
tratezi?

Riscul este de ciroză hepatică și de can-
cer hepatic. Din fericire, accesul la tratament 
este mare atât pentru pacienții infectați cu 
virus B, cât și pentru cei infectați cu virus C. 

Ca politici de sănătate, ați vrea să 
schimbați ceva, poate în legătură cu 
accesul pacienților la tratament în timp 
util?

Asigurarea continuității accesului la 
tratament, acces necondiționat (aici mă 
refer la populațiile vulnerabile: sărace, din 
comunități rurale izolate, consumatori de 
droguri, persoane aflate în detenție, persoa-
ne neasigurate etc.), tratamente pangenoti-
pice, tratamentul pacienților cu eșec la regi-
murile terapeutice anterioare. Tratamentul, 
ca măsură de prevenire a progresiei bolii (la 
nivel individual) și ca măsură de prevenire 
a diseminării infecției (la nivelul societății), 
este deviza momentului.

Pacienții care nu sunt asigurați – pe ei 
îi urmărește cineva? 

Este o mare problemă cu pacienții 
neasigurați în România. România ar trebui 
să se alinieze politicii europene prin care 
nu se face nicio diferență între pacientul 
asigurat și cel neasigurat în ceea ce privește 
bolile transmisibile, ei trebuie tratați în 
egală măsură pentru a preveni diseminarea 
infecțiilor. Ei reprezintă o problemă în toate 
țările lumii.

Accesul la tratament este la nivelul la 
care ar trebui să fie?

În momentul de față, accesul la trata-
ment este foarte bun. Problema este cu 
diversificarea medicamentelor. Ar fi util 
să fie mai multe medicamente  din clase 
diferite pentru terapia tuturor afecțiunilor 
digestive, nu doar pentru cele hepatice. 
Pentru bolile inflamatorii intestinale, de 
exemplu, rectocolita și Boala Crohn, în 
momentul de față avem două medicamente 
biologice din aceeași clasă și foarte multe 
biosimilare ale acestora, dar avem nevoie 
de mai multe medicamente din alte clase, 
pentru că uneori pacientul este sau în timp 
devine rezistent, și atunci este nevoie de  
un alt medicament, din altă clasă. 
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Sănătatea a devenit o priori-
tate la nivel european! O de-
monstrează atât finanțările 
suplimentare pe care le-a 

primit, la obținerea cărora mă bucur că 
am contribuit prin rapoaretele mele, cât 
și atitudinea comisarului desemnat pen-
tru Sănătate, doamna Stella Kyriakides, 
un susținător activ al luptei împotriva 
cancerului, ea însăși un supraviețuitor al 
acestei boli crunte, după cum ne-a măr-
turisit în timpul audierilor din Comisia 
de Sănătate din Parlamentul European. 

Am mai spus și repet: programul 
pentru cercetare în sănătate va primi un 
buget-record de 9,2 miliarde de euro, 
programul de sănătate va avea, de ase-
menea, un buget mult majorat compara-
tiv cu anii trecuți, de peste 473 milioane 
de euro. Banii aceștia pot fi folosiți și 
în România! Trebuie doar să depunem 
proiecte și să îi atragem pentru binele 
pacienților noștri și al medicilor care 
luptă zi de zi să salveze vieți.

Nicio țară nu poate fi performantă fără 
să investească în Sănătate și în Educație! 

România încă nu a ieșit din comunism.  
Pacienții sunt în continuare nemulțumiți 
de calitatea serviciilor, de starea spita-
lelor, de faptul că, nu de puține ori, scot 
bani din buzunar pentru medicamente și 
servicii care li se cuvin de drept. Suntem 
singura țară din UE care alocă Sănătății 
mai puțin de 6% din PIB, în condițiile 
în care media europeană este de 9,6%. 
Suntem într-o criză permanentă, pe care 
va trebui să o depășim! Nu vom mai putea 
continua fără suplimentarea finanțării, 
fără să oferim servicii de radioterapie și 
dializă în majoritatea localităților din țară, 
fără schimbarea sistemului de asigurări 
prin creșterea rolului asigurărilor comple-
mentare, private, fără să construim spitale 
regionale moderne, dotate cu aparatură 
de ultimă generație, pe care actualul 
Guvern le-a amânat, încă o dată, până în 
2027, în ciuda tuturor promisiunilor, care 
s-au dovedit, în final, minciuni. Nu vom 
mai putea continua menținând aceeași or-
ganizare din spitalele actuale, sunt sufo-
cate de pacienți ce ar putea fi tratați foarte 
bine în sistemul ambulator sau chiar de 
medicul de familie, care trebuie responsa-
bilizat și motivat mai mult. Și nicicum nu 
vom mai putea continua cu această lipsă 
acută de medicamente, care chinuie în 
special bolnavii cronici și asta din cauza 
unui populism ieftin al actualului Guvern, 
care a pus jocul de imagine mai presus de 
sănătatea și viața bolnavilor. 

Astăzi, aproape 3.000 de 
medicamente esențiale lipsesc din 
România. Recent m-am întâlnit cu 
reprezentanții industriei farmaceutice 
din România. Mi-au spus că prețul cel 
mai mic, la pachet cu taxa claw-back, 
care nu se aplică diferențiat, ar putea 
face ca alte aproape 20 de medicamente 
folosite pentru tratamentul tumorilor 
la sân, insuficienței cardiace, cirozei 
hepatice, afecțiunilor hematologice, 
leucemiei, astmului sau infecțiilor 
intraspitalicești să dispară din țara 
noastră. Avem, așadar, nevoie nu doar 
de spitale noi și mai bine dotate, de un 
sistem de asigurări performant, ci și de 
o politică nouă a medicamentului, care 
să garanteze pacienților continuitate în 
schemele terapeutice și producătorilor, 
predictibilitate.    

Iar România trebuie să mai facă ceva 
important. Să țină pasul cu noile tehno-
logii și cu digitalizarea. În Parlamentul 
European, comisarul desemnat pentru 
Sănătate vorbește deja despre Registrul 
European al pacienților. Acest registru, 
precum și interconectarea dosarelor 
electronice ale pacienților din toate țările 
Uniunii Europene sunt extrem de impor-
tante, mai ales astăzi, când viteza dic-
tează, în special în acest domeniu unde 
secundele înseamnă viață. De ce spun că 
este importantă digitalizarea?! Pentru că 
ea permite informațiilor să circule rapid 
și oferă medicilor posibilitatea de a face 
schimb de înregistrări medicale într-
un timp foarte scurt. Astfel, medicii au 
posibilitatea să lucreze împreună, chiar 
dacă sunt la mii de kilometri distanță 
unii de ceilalți, iar pacientul primește un 
diagnostic mai rapid, mai precis și are 
parte de cea mai bună îngrijire. Pentru 
asta avem nevoie însă de progrese în im-
plementarea legislației existente, dar și 
de noi evaluări. Deocamdată, există încă 
o lipsă de încredere în ceea ce privește e-
Sănătatea, deși progresele sunt evidente, 
inclusiv în România, unde avem deja 
disponibile rețeta electronică și dosarul 
electronic al pacienților. 

Cristian Bușoi, vicepreședinte  
al Comisiei pentru Mediu, Sănătate 
Publică și Siguranță Alimentară  
din Parlamentul European

Nu se face 
performanță 
fără investiții
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„Inovație în sănătate”
Inițiativa programului „Inovație în sănătate” este unanim apreciată de toți actorii implicați în sistemul de sănătate. Inspirat de 
experiențele altor state europene, programul reprezintă veriga lipsă din circuitul accesului pe piață al tehnologiilor inovative. În 
prezent, în cazul medicamentelor, de exemplu, sunt aplicabile (i) mecanismul tratamentelor de ultimă instanță, care poate asigura 
accesul la terapii aflate în fază investigațională sau în curs de autorizare, și (ii) sistemul de rambursare, care oferă acces după 
evaluarea tehnologiilor medicale. Totuși, nu există soluții de acces și finanțare pentru etapa intermediară, dintre autorizarea de 
către Agenția Europeană a Medicamentului și accesul în sistemul național de rambursare. Acest neajuns se propune a fi soluționat 
prin programul „Inovație în sănătate”, care, inițial, poate fi centrat pe medicamente inovative pentru a dezvolta Fondul de Inovație 
pentru Medicamente, iar ulterior extins către alte tehnologii medicale. 

Platforma „Resurse pentru 
Sănătate” a fost constituită în 
anul 2018, iar punctul de start 
pentru dezvoltarea Cartei Albe 

este raportul „Modele europene: opțiuni 
pentru finanțarea serviciilor medicale și 
a medicamentelor în România”, elaborat 
de Economist Intelligence Unit (EIU). Pe 
baza acestui raport, au fost identificate trei 
direcții prioritare de acțiune - Programul 
Inovație în Sănătate, Valoarea în sănătate 
și Creșterea finanțării pentru sănătate 
și inovație prin atragerea de resurse 
adiționale. Aceasta este prima platformă 
de dialog care reunește experți tehnici ai 

sistemului de sănătate din România, având 
ca obiectiv creșterea finanțării pentru 
inovație în sănătate.

„Îmbunătățirea accesului la tratament 
trebuie să pornească întotdeauna de la 
ne  voi reale, de la date corecte și de la o 
premisă de analiză solidă. Această cartă 
ne dorim să devină un instrument în 
dez  voltarea politicilor publice pentru 
finanțarea inovației în sănătate”, a 
declarat conf. dr. Florin Buicu, președinte 
al Comisiei pentru Sănătate și Familie din 
Camera Deputaților.

Documentul a fost lansat spre consul-
tare publică în cadrul evenimentului din 
Parlamentul României. „Dezvoltarea solu-
țiilor și politicilor moderne pentru sistemul 
de sănătate din România este posibilă cu 
participarea tuturor actorilor implicați - 
instituții, comunitatea pacienților, entități 
private -, iar Carta Albă este dovada acestui 
lucru. Avem acum aceste soluții practice 
propuse de Grupul de Experți ai Platformei, 
pe care vom putea să le dezvoltăm legislativ 
pentru acoperirea nevoilor pacienților”, 
a declarat dr. László Attila, președinte al 
Comisiei pentru Sănătate Publică din Senat.

Lansarea Cartei Albe a inovației 
în să nătate încheie etapa teoretică de 
dezvoltare a proiectului, urmând, cu 

susținerea acto rilor implicați, să fie 
demarate inițiative legis lative care să 
adreseze aspectele subli niate de acest 
document, prin funda mentarea solidă a 
politicilor publice de sănătate. 

„Creșterea calității vieții pacienților 
români depinde direct proporțional de 
investiția în sănătate și de accesul la cele 
mai noi alternative de tratament. Împreună 
cu experți în domeniu și cu angajamentul 
celor două Comisii de Sănătate din Camera 
Deputaților și Senat, am reușit într-un timp 
relativ scurt, de doar câteva luni, să definim 
nevoile de acces la terapii noi și soluțiile 
pentru a le face disponibile pacienților 
români. Platforma își oferă sprijinul în 
continuarea acestei etape de consultare 
tehnică, pentru dezvoltarea legislației care 
să reglementeze Fondul de Inovație pentru 
Medicamente, așa cum există deja în alte 
state europene precum Italia, Franța sau 
Marea Britanie”, a declarat și Attila Fejer, 
președinte Local American Working Group.

„Viitorul în sănătate înseamnă ino-
vare. Iar în acest sens, avem exemplul 
mul   tor state europene în care inovația în 
să  nătate și-a dovedit pe deplin eficiența”, 
a completat și conf. dr. Diana Loreta Păun, 
consilier de stat, Departamentul de Să -
nătate Publică, Administrația Prezidențială. 

PLATFORMA DE DIALOG ȘI  
COO PERARE „RESURSE PENTRU 
SĂ NĂTATE”, INIȚIATĂ DE COMISIA 
PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE DIN 
CAMERA DEPUTAȚILOR ȘI COMISIA 
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN 
SENAT, ÎMPREUNĂ CU LOCAL 
AMERICAN WORKING GROUP - 
LAWG, A LANSAT RECENT CARTA 
ALBĂ A INOVAȚIEI ÎN SĂNĂTATE- UN 
DOCUMENT CE CONȚINE SOLUȚIILE 
TEHNICE APLICABILE PE PLAN LOCAL 
PENTRU CREȘ TEREA FINANȚĂRII 
PENTRU SĂNĂTATE ȘI INOVAȚIE. 

SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA FINANȚĂRII ȘI ACCESUL  
LA INOVAȚIE AL PACIENȚILOR DIN ROMÂNIA

Carta Albă a  
Inovației în Sănătate - 
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Decizii în sănătate bazate pe valoare
Valoarea în Sănătate poate fi definită drept beneficiul 
generat de o tehnologie medicală, dovedit clinic cu date de 
cea mai bună calitate și asociat cu un cost de oportunitate 
sustenabil. În Uniunea Europeană, evaluarea tehnolo-
giilor medicale este considerată un instrument-cheie al 
accesibilității, calității și durabilității asistenței medicale.  
În acest context, România are nevoie de o strategie realistă 
privind evaluarea tehnologiilor medicale, cu un plan 
multianual de activități, care să prevadă un ritm gradual de 
implementare, în funcție de capacitatea de absorbție 
a sistemului, de dezvoltarea expertizei umane și de 
creșterea capacității instituționale. România și-a pro-
pus dezvoltarea și diversificarea proceselor de evaluare 
a tehnologiilor medicale pe termen mediu și lung. 
Pe termen scurt, însă, țara noastră poate valorifica 
experiența deja dobândită în contractele cost-volum-
rezultat. Aceasta poate fi utilizată pentru dezvoltarea 
unor mecanisme de acces facilitat flexibile, utilizabile 
în mai multe arii terapeutice. Experții s-au concentrat 
asupra aplicabilității noilor mecanisme de luare a de-
ciziilor pe baza valorii și condițiilor necesare adaptării 
lor la contextul României. Ritmul rapid și costurile 
în creștere ale inovației medicale nu pot fi asimilate 
într-un mod cost-eficace cu instrumentele actuale ale 
sistemului public de sănătate. Ele ridică provocări ce 
trebuie să își găsească răspuns în diversificarea proce-
selor de evaluare a tehnologiilor medicale, de contrac-
tare și plată, de monitorizare, evaluare și feedback. 

Finanțarea sănătății
În rândul statelor din Uniunea Europeană, finanțarea 
publică e preponderentă, cel mai frecvent prin sisteme 
de asigurări sociale de sănătate. Asigurările voluntare de 
sănătate joacă un rol important într-un număr semnificativ 
de state ale UE, putând fi identificate exemple atât în ves-
tul, cât și în centrul continentului. România are o pondere 
relativ ridicată a finanțării publice a cheltuielilor totale cu 
sănătatea, o cotă de impozitare de nivel mediu și o bază de 
impozitare redusă. În ultimii patru ani, cheltuielile publice 
de sănătate din România au evoluat într-un ritm mai rapid 

decât produsul intern brut nominal și cheltuielile publice 
totale. Drept rezultat, ele au crescut de la 3,8% în PIB, în 
anul 2015, la 4,6% din PIB, nivel estimat pentru anul 2019. 
În privința ponderii în bugetul general consolidat, capitolul 
aferent sănătății a crescut de la 11% până aproape de 13%, 
respectiv nivelul mediu din Uniunea Europeană.

Sistemul de sănătate din România are în continuare 
nevoie de resurse suplimentare pentru a îmbunătăți 
calitatea și accesul la servicii. Comparativ cu celelalte 
state membre UE, România se confruntă cu cea mai mare 

rată a deceselor influențabile prin îngrijiri medicale 
de calitate optimă, înregistrând o valoare de 2,5 ori 
mai mare decât media comunitară. Ameliorarea 
acestei stări de fapt necesită investiții considerabile 
în prevenția primară și secundară, în managementul 
bolilor cronice, în îngrijiri pe termen lung și palia-
tive. De asemenea, sunt necesare intervenții pentru 
îmbunătățirea calității la toate nivelurile de asistență 
medicală, pentru coordonarea îngrijirilor, crearea 
rețelelor regionale de servicii de sănătate și dezvolta-
rea infrastructurii digitale, inclusiv a registrelor elec-
tronice de pacienți. Nu în ultimul rând,se recomandă 
simplificarea și extinderea accesului la tehnologii 
medicale inovative, de exemplu, prin diversificarea 
mecanismelor de plată per rezultat sau prin instru-
mente precum programul „Inovație în sănătate”.

Experții în domeniu au susținut imposibilitatea 
acoperirii cheltuielilor suplimentare generate de 
investițiile sus-menționate exclusiv din surse publice. 
În acest context, dezvoltarea sistemului de sănătate din 
țara noastră este strâns legată de extinderea finanțării 
private, de exemplu, prin asigurări voluntare de sănă-

tate. Experții au considerat în unanimitate că sustenabili-
tatea finanțării sănătății depinde de complementaritatea 
dintre majorarea veniturilor și eficientizarea cheltuielilor. 
De aceea, au recomandat ca, alături de inițiativele pentru 
suplimentarea resurselor, autoritățile și furnizorii de servi-
cii să conceapă și să implementeze măsuri care să determi-
ne o mai bună alocare și utilizare a fondurilor, reducerea 
procedurilor și a serviciilor inutile. 

ROMÂNIA  
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REALISTĂ  
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Care sunt propunerile 
dumneavoastră concrete 
de a crește în primul rând 
puterea de finanțare? 

Proiectul nostru a încercat să investigheze 
toate cele patru paliere de finanțare pentru 
sistemul de sănătate. Dacă vorbim de 
asigurările sociale de sănătate, principala 
limitare este că un număr foarte mic 
de cetățeni plătește aceste contribuții, 
sistemul fiind susținut de o treime din 
beneficiari. De asemenea, există și foarte 
multe categorii exceptate de la plata 
lor. O primă direcție identificată pentru 
creșterea finanțării este să se analizeze 
oportunitatea renunțării la anumite 
exceptări. Bineînțeles, există și categorii 
sociale care trebuie protejate, dar, în același 
timp, dacă ne gândim la numărul foarte 
mare al pensionarilor din România, sunt și 
pensionari care și-ar permite să plătească 
o contribuție la sistemul de sănătate. 
Sigur, este o măsură nepopulară și nu ne 
putem aștepta ca tocmai într-o perioadă 
electorală să existe deschidere pentru 
demararea unui astfel de demers. Cu toate 
acestea, grupul de experți ai platformei 
recomandă reanalizarea acestei opțiuni 
de finanțare, mai ales din perspectiva 
asigurării sustenabilității pentru sistemul 
de sănătate pe termen lung.

Următoarea sursă de finanțare ar 
putea fi creșterea subvențiilor de la 
bugetul de stat. În contextul exceptării 
multor categorii de beneficiari de la plata 
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contribuției la sănătate, statul trebuie să 
compenseze veniturile în locul lor. Altfel, 
sistemul se dezechilibrează. 

Al treilea palier se referă la asigurările 
voluntare de sănătate. Acest domeniu este 
într-un stadiu foarte incipient în România.
Pe de o parte, există abonamentele 
medicale ale clinicilor private, iar 
acest lucru este benefic pentru că, deși 
respectivele contribuții nu ajung la 
bugetul de stat, sistemul public este totuși 
degrevat de o serie de servicii medicale. 
Pe de ală parte, asigurările voluntare de 
sănătate ar putea să completeze sistemul 
public. În măsura în care nu ne permitem 
să acoperim din fonduri publice toate 
serviciile pentru pacienți, zona de asigurări 
voluntare de sănătate poate face acest 
lucru. Asigurarea voluntară funcționează 
și în alte state într-un mod foarte simplu: 
beneficiarii serviciilor de sănătate plătesc 
contravaloarea lor, după care asigurătorul 
decontează factura în funcție de serviciile 
și riscurile acoperite în contractul de 
asigurare voluntară de sănătate. 

Al patrulea palier ar fi contribuțiile 
directe din partea pacienților - coplățile. 

Având în vedere limitările finanțării 
sistemului de sănătate, există măsuri, chiar 
și simbolice, care pot duce la economii 
importante în sistem și pot completa 
necesarul de venituri. Aici mă refer și la 
risipa de medicamente. De foarte multe 
ori se întâmplă ca pacienții să nu își ia 
tratamentul. Pentru că a primit o rețetă 
compensată sau gratuită de la medicul 
curant, pacientul merge în farmacie, își 
ia medicamentele și le adaugă la stocul 
deja existent în casă. Dacă ar exista o taxă 
simbolică pe rețetă după modelul altor 
state, cu rol de responsabilizare, pacientul 
nu s-ar mai duce în farmacie, atâta timp cât 
ar avea medicamentele acasă. 

Ministrul de finanțe, Eugen 
Teodorovici, a venit cu propunerea de 
a finanța tot ce înseamnă medicament 
inovativ, cu condiția ca acesta să 
dovedească o eficiență concretă și 
un impact asupra pacientului direct 
proporțional cu prețul medicamentului. 
Ar putea fi această idee acceptată de 
membrii LAWG?

Salutăm această inițiativă. Un capitol 
din Carta Albă este dedicat exact valorii 

de Valentina Grigore

Sistemul de  
sănătate are nevoie de 
creșterea finanțării 
pentru a răspunde 
nevoilor și așteptărilor 
pacienților români
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adăugate a medicamentelor inovative. 
Susținem schimbarea modalității 
de evaluare a medicamentelor, 
recompensarea inovației în plus aduse 
de un medicament nou, plata pe rezultat, 
realizarea unor noi mecanisme de acces 
facilitat prin care să se deconteze valoarea 
adăugată pe care o aduce un serviciu 
medical sau un medicament. 

Vorbim, pe de o parte, de accesul 
imediat al pacientului la inovație, dar, pe 
de altă parte, sunt foarte multe situații în 
care companiile farma nu doresc să intre 
pe piața românească. Cum comentați 
acest aspect?

Din fericire, putem spune că 
majoritatea companiilor inovatoare sunt 
prezente în România. Însă nu putem 
garanta că ele vor și rămâne pe termen 
lung aici. Concret, ne referim la impactul 
măsurilor de control al costurilor cu 
medicamentele prin practicarea prețului 
minim european în combinație cu taxa 
clawback, care este în creștere. Astfel, 
sistemul de sănătate devine foarte 
neatractiv pentru un investitor care ar 
vrea să vină în România, pentru că, pe de 

o parte, trebuie să dea cel mai mic preț 
din Europa și peste acest preț trebuie să 
mai plătească o taxă suplimentară de 
25%, în afară de toate dările către stat. 
Sunt deja inițiative la nivelul Ministerului 
Sănătății de schimbare a politicii de preț 
pentru medicamente în România, precum 
și un grup de lucru cu industria pentru 
revizuirea taxei clawback. Utilizarea 
prețului minim european a generat 
discontinuități în tratamentul pacienților 
cu unele medicamente, deoarece, din 
cauza diferenței de preț, există produse 
reexportate către piețe cu prețuri mai 
mari. Ministerul Sănătății analizează acum 
modificarea metodologiei de preț, în așa 
fel încât să permită un preț de înregistrare 
a medicamentelor mai mare decât în 
prezent, s-a discutat despre media celor 12 
țări de referință, nu despre prețul minim. 

În țările dezvoltate, „la modă” este 
prevenția. Se implică firmele farma 
membre LAWGîn această formă de 
modernizare a societății românești?

Aș zice că industria este mult mai 
interesată să facă prevenție, și nu doar 
declarativ. Cele mai multe campanii de 
prevenție, de screening (în cancerul de 
sân, în cancerul de prostată, etc), campanii 
educaționale pe boli cronice (de exemplu, 
pe diabet), campanii de informare pe 
vaccinare- toate sunt susținute în mare 
măsură de  industria farmaceutică. Ne 
asumăm și acest rol social de a educa, 
de a face prevenție, screening și, în felul 
acesta, să avem o populație mai sănătoasă. 
Foarte importantă, însă, este și prevenția 
secundară- dacă tratăm corect și timpuriu 
un bolnav, îi prevenim complicațiile. Un 
om mai sănătos nu va deveni asistat social, 
ci va fi reinserat în câmpul muncii, va fi 
mai activ, va plăti taxe, contribuind astfel 
la creșterea economică. Putem vorbi de 
investiție în sănătate, nu de costuri. 

Este adevărat că reprezintă o situație 
win- win pentru pacienți și sistem: pe 
de o parte, boala acestora este depistată 
devreme și poate fi tratată mult mai 
ușor, neajungându-se la complicații 
costisitoare, internări în spital, iar 
sistemul de sănătate câștigă, deoarece își 
tratează mai ieftin pacienții. 

Care a fost până acum cea mai mare 
provocare pe care ați avut-o în calitate de 
președinte LAWG?

Provocările interne au fost legate de 
găsirea mandatului comun. Până la urmă, 
suntem companii private, nu suntem 

companii nonprofit, fiecare are un interes 
comercial și este nevoie de diplomație și 
altruism ca să lupți pentru interesul comun 
al tuturor membrilor asociației. În ceea 
ce privește provocările externe, pentru 
o asociație care reprezintă industria, o 
provocare majoră este să-ți construiești 
credibilitatea, tocmai pentru că reprezinți 
industria de medicamente și ai un interes 
comercial, legitim, de altfel, dar care, 
cumva, te pune într-o lumină subiectivă. 
Cred că lucrul cel mai important este să 
arătăm că putem fi obiectivi, că putem 
să ne gândim la binele sistemului și să 
construim acest capital de încredere în 
relația cu autoritățile și toți actorii implicați 
în dezvoltarea acestui sistem. Pe lângă 
aceste aspecte, desele schimbări la nivelul 
instituțiilor din sănătate creează dificultăți 
în păstrarea unui dialog îndelungat cu 
autoritățile, iar de aceea ne dorim să avem 
constanță și stabilitate, tocmai pentru a 
putea construi pe termen mediu și lung. 

Ce programe va avea LAWG în 
următoarea perioadă?

Vom continua acest proiect care vizează 
resursele pentru sănătate, trecem la lucruri 
concrete, avem 27 de recomandări ale 
experților în politici de sănătate și fiscale.
Practic, urmează implementarea planului 
de acțiune în colaborare cu autoritățile, 
cu experții, prin proiecte legislative. 
Suntem în curs de selecție a consultanților 
juridici pentru a transpune aceste 
recomandări în inițiative legislative, iar 
focusul asociației va fi în această direcție 
susținută de toți participanții în cadrul 
platformei. În plus, de mulți ani, LAWG 
are un grup de lucru pe medicamente 
biologice. Recent, și Ministerul Sănătății 
a stabilit un grup de lucru care adresează 
prescrierea medicamentelor biosimilare. 
Având perspectiva companiilor membre 
care produc atât biologice originale, cât și 
biosimilare, considerăm că abordarea nu 
trebuie să fie de segregare între cele două. 
Atât inovativul biologic, cât și biosimilarul 
își au rolul foarte bine definit în sistem și 
sunt convins că putem aduce contribuția 
la dezvoltarea politicilor de sănătate în 
domeniu, astfel încât pacientul să aibă 
acces la tratamentul potrivit, așa cum de-
cide medicul specialist pentru fiecare caz 
în parte. De asemenea, pentru că răspunsul 
pacienților la medicamentele biologice este 
diferit, considerăm importantă existența 
mai multor alternative de tratament 
biologic pentru pacienți. 

INTERVIU CU  
ATTILA FEJER,  
PREȘEDINTE LAWG



Nu toată lumea știe că, pe lângă multe secții de ORL din spitalele din 
țară, există și un întreg spital ORL - Institutul de Fonoaudiologie 
și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”. Care sunt 
patologiile tratate aici?

Institutul a fost conceput de profesorul Dorin Hociotă, care îi poartă și numele. 
Inițial, a fost construită aripa A, cea de șase etaje. Apoi a apărut aripa B, o aripă dedi-
cată chirurgiei otologice, adică se tratează cu precădere afecțiuni ale urechii. Avem o 
secție externă situată în cartierul Rahova, pentru demutizări de copii și alte patologii 
legate de tulburările de limbaj și de auz. Profesorul Hociotă era un renumit otolog, 
motiv pentru care corpul B a fost gândit astfel încât să poată primi pacienți străini la 
tratament, iar statul român să aibă cât mai mult de câștigat din acest lucru. Viziunea 
Profesorului Hociotă îmbracă și domeniul turismului medical, noțiune avangardis-

România, pe locul 3  
la nivel european pentru 
cancerul faringian de Roxana Maticiuc
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tă la nivelul anilor ‘70. Din acest motiv, 
corpul B este alcătuit doar din rezerve, cu 
două paturi, cu grup sanitar propriu. Spe-
răm ca și în corpul A, cu sprijinul minis-
terului, să renovăm toată aripa, să utilăm 
saloanele mai bine și să avem grupuri 
sanitare proprii. 

Profesorul Hociotă a fost un vizionar la 
vremea respectivă și a înțeles importanța 
supraspecializărilor. Din acest motiv, pe 
profesorul Romeo Călărașu l-a trimis la 
supraspecializare la Paris, acolo unde a 

INTERVIU CU CONF. UNIV.  
DR. RĂZVAN HAINĂROȘIE, 
DIRECTOR MEDICAL, INSTITUTUL 
DE FONOAUDIOLOGIE ȘI 
CHIRURGIE FUNCȚIONALĂ ORL 
„PROF. DR. DORIN HOCIOTĂ”, 
BUCUREȘTI
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învățat chirurgie cervicală, domnul pro-
fesor Bogdan a fost întemeietorul Școlii 
de Foniatrie din România și este una 
dintre cele mai vechi școli de foniatrie 
din Europa. 

Cu ce se ocupă, mai exact, școala de 
foniatrie?

Sunt pacienți cu tulburări de voce. 
Colegii noștri tratează în cabinetele lor 
întregul spectru de profesioniști vocali, 
persoane care își folosesc vocea în exces: 
avocați, dascăli, cântăreți, medici, deci 
pe toți oamenii care folosesc mai mult 
vocea și care trebuie să comunice multe 
ore pe zi și au un efort susținut al vocii. 
Atunci când apar leziuni la nivelul cor-
zilor vocale, vorbim de leziuni benigne, 
după operație, toți acești pacienți au 
nevoie de un program de reabilitare, iar 
colegii noștri ajută și în această direcție. 
La nivelul anilor ‘70, dacă vorbim de 
supraspecializare, într-adevăr era o 
viziune managerială de avangardă pentru 
momentul respectiv și atunci evident că 
spitalul a crescut foarte mult. Inițial, par-
tea din activitatea otologică reprezenta 
un calup mare din ceea ce se întâmpla în 
spital. În zilele noastre, patologia de cap 
și gât, precum și patologia oncologică de 
la nivelul capului și gâtului ocupă o mare 
parte din activitatea spitalului. 

Există o diferență între medicul 
ORL-ist care lucrează într-un spital 
generalist sau într-o policlinică și 
medicii care lucrează aici, în acest 
spital?

Cu siguranță că există diferențe. Spe-
cialitatea ORL și chirurgie cervico-facia-
lă, așa cum este titulatura modernă, este 
o specialitate care depinde foarte mult de 
tot ce înseamnă tehnică chirurgicală. Din 
fericire, în ultimii ani, aproape toate ca-
binetele ORL din policlinici, atât cele din 
privat, cât și cele de stat, s-au dotat și au 
diagnostic endoscopic. Toate cavitățile 
pe care le îngrijim noi sunt cavități prost 
iluminate natural și trebuie să le ilumi-
nezi, ca să le vizualizezi. Endoscopia, de 
orice tip, este foarte importantă și ne aju-
tă să avem un diagnostic precoce și exact. 

Dar este inevitabil să existe diferențe 
mari, în primul rând din cauză că medicii 
care lucrează în policlinică nu au antre-
namentul chirurgical din spital. Noi ne 
petrecem mai multe ore în sală decât în 
ambulator și am avut norocul în acest 
spital ca profesorii Hociotă, Călărașu sau 

profesorul Zaina, care este șeful clinicii 
la acest moment, să fie niște oameni 
extrem de iubitori de tot ce înseamnă 
nou și tehnologie. Vă dau un exemplu: 
pe vremea profesorului Hociotă, în 
colaborare cu Institutul de Fizică de la 
Măgurele, au încercat să dezvolte un 
laser chirurgical cu CO2, care la vremea 
respectivă era un proiect foarte serios. 
Se numea Bilas. Ulterior, după Revoluție, 
profesorul Călărașu a achiziționat primul 
laser chirurgical lumenist cu CO2 și de 
atunci suntem la a treia generație. La 
nivelul Societății Europene de Laringo-
logie, este singurul recomandat. Deci noi 
întotdeauna am avut tehnologie în acest 
spital, desigur, la nivelul anilor respec-
tivi, și evident că dezvoltarea a fost 
efectuată într-un ritm accelerat. Orice 
tip de chirurgie, mai ales cea în care este 
implicată multă tehnologie, are o curbă 
de învățare. Aceasta, din păcate, nu poate 
fi pensată și asistăm la o dezvoltare na-
turală. Vă dau un exemplu: când a apărut 
chirurgia endoscopică rinosinuzală la 
noi în spital, prima dată se aborda pato-
logia benignă. Ulterior, au început să se 
abordeze tumori benigne, apoi a apărut 
și abordul de tumori maligne în cazuri 
bine selecționate, și acum, în colaborare 
cu colegii de la neurochirurgie, abordăm 
transnazal și chirurgie de bază de craniu 
endoscopic. Avem o colaborare chiar 
foarte bună cu colegii neurochirurgi.

Cât de des se întâmplă să ajungi 
la ORL, având o problemă la nivelul 
capului? 

Patologia nu respectă întotdeauna 
specialitățile, așa cum ne-am dori noi. La 
nivelul bazei de craniu, noi suntem țara 
de jos și neurochirurgia este țara de sus. 
Baza de craniu este un teren al nimănui 
și atunci lucrăm și noi, și neurochirurgii. 
Se tinde, și la un moment dat probabil 
că se va și întâmpla, să apară o nouă 
specialitate, chirurgie de bază de craniu, 
care va avea cunoștințe comune și de 
neurochirurgie, și de ORL. Dar în acest 
moment, noi, pentru a putea aborda 
această patologie, trebuie să lucrăm 
împreună, ca o echipă. La baza craniului 
avem hipofiza, tumorile sinuzale care 
implică orbita și baza de craniu, fistulele 
de lichid cefalorahidian, meningoen-
cefalocele care ajung în nas și care este 
de fapt patologie neurochirurgicală, dar 
care ajunge în nas, mastoidite acute care 

determină abcese la nivelul endocraniu-
lui, supurații sinuzale care determină 
abcese intracraniene și tot felul de astfel 
de probleme. Baza de craniu, în unele 
zone, are un milimetru grosime, deci este 
foarte ușor ca o patologie să treacă dintr-
un etaj anatomic în celălalt. 

Care sunt cazurile care vă provoacă 
cel mai mult?

Patologia oncologică este cea care ne 
ridică cele mai multe provocări. La nive-
lul capului și gâtului există vascularizație 
foarte bogată și evident că rezecarea tu-
morilor, atunci când ele apar, este destul 
de dificilă. 

Cea mai lungă operație?
Șapte-opt ore. Mai ales la nivelul 

patologiei oncologice, practic în aceeași 
operație ai doi timpi chirurgicali: par-
tea în care rezeci tumora și efectuezi 
evidările ganglionare, și timpul doi, de 
foarte multe ori, în cazurile avansate, ai 
nevoie și de reconstrucție care necesită 
mult din timpul operator. Din nefericire, 
în cancerul laringian, dacă ne uităm pe 
Registrul European de Cancer, România 
este undeva pe locul 6 ca incidență la 
nivel european și pe locul 3 pentru can-
cerul faringian. Cancerul laringian este 
determinat de fumat, iar pentru cancerul 
faringian combinația de tutun cu alcool 
este cea „câștigătoare”. Din nefericire, 
conaționalilor le plac și una, și alta, și 
atunci este evident că incidența acestui 
tip de cancer este foarte mare.  

Cât la sută din pacienții 
dumneavoastră vin cu cancer?

E foarte greu de făcut statistica, dar ca 
evoluție este foarte dificil de spus pentru 
că evoluția pacientului depinde în mare 
măsură de stadiul în care se adresează 
medicului. Din nefericire, în problema 
cancerului de laringe, de exemplu, la 
noi în spital peste jumătate din pacienții 
noștri se adresează medicului în stadii 
avansate și atunci evident că și opțiunile 
sunt îngustate, deci și evoluția este mai 
proastă. Noi deservim un areal foarte larg. 
Aici vin pacienți cam din toată țara, iar 
mare parte din ei nu sunt suficient de bine 
educați din punct de vedere medical. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Boli rare: legislația existentă nu 
acoperă o multitudine de situații 
în care se regăsesc pacienții
de Valentina Grigore
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INTERVIU CU CONF. DR. IRINA STRÂMBU, PREȘEDINTE COMISIA DE PNEUMOLOGIE DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ, CEA MAI DIFICILĂ DINTRE BOLILE INTERSTIȚIALE PULMONARE, ESTE O BOALĂ CU 
DIAGNOSTIC ÎN CREȘTERE CA NUMĂR DE PACIENȚI. TOTUȘI, CHIAR DACĂ LUMEA SE INFORMEAZĂ MAI MULT, NU TOȚI 
BOLNAVII AJUNG SĂ FIE DIAGNOSTICAȚI – SPECIALIȘTII ESTIMEAZĂ CĂ ÎN ROMÂNIA AR TREBUI SĂ EXISTE CAM 1.500 DE 
PACIENȚI DIAGNOSTICAȚI. ÎN REALITATE, SUNT DOAR 100, ÎN PRINCIPAL DIN CAUZA COMPLEXITĂȚII DIAGNOSTICULUI 
ȘI A NECUNOAȘTERII BOLII. „PĂREREA MEA ESTE CĂ ACEȘTI PACIENȚI SE PIERD UNDEVA ÎNTRE MEDICUL DE FAMILIE ȘI 
MEDICUL INTERNIST SAU CARDIOLOG DIN TERITORIU”, ATRAGE ATENȚIA CONF. DR. IRINA STRÂMBU, MEDIC PRIMAR 
PNEUMOLOG, NUMITĂ DE CURÂND PREȘEDINTE AL COMISIEI DE PNEUMOLOGIE DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII. 
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Din ce cauză este atât 
de greu de pus acest 
diagnostic?
Diagnosticul de fibroză 

pulmonară idiopatică este unul complex, 
care necesită centre medicale specia-
lizate: pentru diagnostic, ai nevoie de 
tomografie computerizată de înaltă 
rezoluție, de probe funcționale comple-
xe, câteodată chirurgie toracică și biopsie 
pulmonară, chiar și bronhoscopie cu la-
vaj bronhoalveolar – sunt lucruri care în 
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius 
Nasta”, cel puțin, reprezintă o rutină de 
ani buni. Și mai sunt centre din țară care 
dețin cam toate aceste mijloace de dia-
gnostic. Problema este suspiciunea bolii 
și trimiterea pacientului în timp util pen-
tru a i se preciza un diagnostic. Fibroza 
pulmonară și pneumopatiile interstițiale 
difuze nu sunt suspectate de medicul de 
familie, de medicul internist din cen-
trele medicale mici, nici chiar de unii 
medici pneumologi. Din fericire, există 
pe plan internațional un interes din ce 
în ce mai mare pentru fibroza pulmo-
nară idiopatică și colegii pneumologi au 
căpătat suficientă cunoaștere în dome-
niu, încât să știe ce să facă cu un bolnav 
care, clinic, radiologic, spirometric, ar 
avea suspiciune de fibroză pulmonară. 
Convingerea mea este că acești pacienți 
se pierd pe undeva între medicul de 
familie și medicul internist sau cardiolog 
din teritoriu. Un pacient care se vaită că 
nu are aer, că are dispnee de efort poate 
să fie trimis la cardiolog sau la internist 
care, pe bună dreptate, o să-l considere 
mai degrabă cu o boală frecvent întâlnită 
la oamenii bătrâni, cum ar fi o boală de 
inimă. Faptul că se agravează în timp, că 
nu răspunde satisfăcător la tratament 
poate să întârzie foarte mult momentul 
în care ajunge la doctor sau chiar să nu 
mai ajungă. O să moară după câțiva ani 
purtând un diagnostic cardiologic sau un 
diagnostic de BPOC, fără să se gândească 
vreodată cineva că el avea o cu totul altă 
boală. 

Sunt zone din România care sunt mai 
bine aspectate, chiar în orașele mici, în 
timp ce în alte zone sunt regiuni întregi 
în care pare să nu existe vreun pacient. 
Lucrul acesta nu este credibil, pacienții 
există, suferă, nu este o boală pe care să o 
duci pe picioare și după aceea să mori de 
bătrânețe. Este o boală care te chinuie. 
În plus, mai ales în provincie, există 

percepția că medicii pneumologi se ocu-
pă doar de tuberculoză. Însă toți colegii 
noștri, chiar și cei angajați în instituțiile 
medicale care se ocupă de tuberculoză, 
au aceeași pregătire ca medicii care se 
ocupă de fibroza pulmonară, specialita-
tea lor este pneumoftiziologia, sunt la 
curent cu ce se întâmplă.

Ce se întâmplă după diagnosticare? 
Pacienții întâmpină aceleași probleme 
și în cazul tratamentului?

Din păcate, boala a fost urmărită 
de ghinion, nu numai că este o boală 
dificilă, progresivă, care duce la deces în 
patru-cinci ani de la punerea diagnos-
ticului în absența unui tratament, dar 
și în cercetarea pentru depistarea unei 
terapii adecvate au fost nenumărate 
molecule testate, timp de 20 de ani, care 
s-au dovedit a fi complet ineficiente 
sau, unele, chiar dăunătoare. Abia în 
ultimii cinci-șase ani au ieșit la liman 
două molecule, care au fost aprobate 
și în România începând cu 2017, an din 
care avem și Programul național de 
tratament al fibrozei pulmonare idi-
opatice în cadrul Programului de boli 
rare. Pacienții români diagnosticați cu 
această boală beneficiază de tratament 
integral compensat de către stat pentru 

partea terapeutică. Deși pacienții au alte 
așteptări, cele două medicamente permit 
stabilizarea bolii la stadiul la care a fost 
diagnosticată, nu vindecarea ei. 

Acoperă Programul național toate 
nevoile pacienților? 

Pacienții diagnosticați cu fibroză pul-
monară idiopatică, boală inclusă în Pro-
gramul de boli rare, sunt aproape perfect 
acoperiți. Însă ar mai avea nevoie să li se 
acorde dreptul să închirieze (gratuit/de-
contat de stat) concentratoare de oxigen 
portabile, care să le permită să iasă din 
casă, să fie activi. Din păcate, în foarte 
multe țări nu este acoperit acest concen-

trator portabil. O altă problemă în cazul 
acestor pacienți este că, la un moment 
dat, ajung să aibă nevoie de transplant 
pulmonar. Însă sunt oameni în vârstă, 
de foarte multe ori se poate spune că au 
depășit limita de 60 sau 65 de ani (limita 
maximă a unui transplant pulmonar–cel 
mai dificil transplant de organ din toate 
care se fac la ora actuală). 

Ați fost numită recent președinte 
al Comisiei de pneumologie din 
Ministerul Sănătății. Această arie 
patologică cuprinde numeroase boli 
rare, pacienții părând a nu exista, în 
multe cazuri. Cum pot fi ajutați acești 
oameni?

Este foarte dificil să faci un program 
de screening pentru o boală rară, calea 
de abord nu este instituțională, ci, mai 
degrabă, prin asociațiile de pacienți 
și prin societățile profesionale. Este 
adevărat, beneficiile tratării aces-
tor pacienți sunt clare. Pot să vă dau 
exemplu din teza mea de doctorat, care 
a fost pe costurile spitalizării în BPOC. 
Concluzia era că dacă statul ar compensa 
sută la sută medicația cronică inhala-
torie a pacienților cu BPOC, care, este 
demonstrat științific,reduce frecvența 
exacerbărilor, ar face economii fabuloase 

cu spitalizările pacienților internați cu 
exacerbări. La fel se întâmplă și cu alte 
boli rare din domeniul respirator. Trebu-
ie făcute niște calcule oneste și bazate pe 
dovezi științifice. 

Legislația existentă nu acoperă o 
multitudine de situații în care se regăsesc 
pacienții. Lista bolilor rare nu este 
completă, iar atâta vreme cât o boală rară 
nu este menționată într-un act normativ 
cu subiect și predicat, pacienții respectivi 
par să nu existe, din punctul de vedere 
al acoperirii de către casa de sănătate, 
programul ministerului etc. 

„ESTE ESENȚIAL CA MEDICII DE ORICE FEL  
SĂ RECUNOASCĂ SEMNELE DE SUSPICIUNE 
ALE UNEI BOLI INTERSTIȚIALE ȘI SĂ ÎNDRUME 
PACIENȚII CĂTRE CENTRELE  
DE PNEUMOLOGIE, UNDE DIAGNOSTICUL 
POATE FI CONFIRMAT.”



Ați primit recent Premiul 
„Carol Davila” pentru 
Medicină pentru un studiu 
pe cancerul de prostată 

metastazat desfășurat în nouă țări. Care 
sunt rezultatele și beneficiile efective 
ale acestuia pentru calitatea vieții 
pacienților cu această boală?  

Studiul a fost publicat în revista „Cli-
nical Cancer Research”, revista indexată 
ISI, de prestigiu, cu factor de impact peste 
10. În acest studiu au fost incluși 253 de 
pacienți cu cancer de prostată metastazat, 
rezistent la castrare, care au prezentat 
progresie la tratamentul chimioterapic cu 
Docetaxel. 

Obiectivul studiului a fost să determi-
ne eficiența acestui nou agent terapeutic 
în combinație cu abirateron, comparativ 
cu abirateron în monoterapie, la pacienții 
care prezintă o pierdere a genei PTEN. 
Pierderea acestei gene a fost asociată 
cu boala avansată și agresivă, deci un 
prognostic prost pentru pacient. Acest 
inhibitor m-TOR, împreună cu un inhi-
bitor al receptorului androgenic, poate 
reprezenta un beneficiu clinic pentru 
creșterea supraviețuirii pacienților în 
stadiile avansate. Alte obiective ale stu-
diului au fost de a aprecia răspunsul clinic 
la pacienții cu sau fără pierderea genei 
PTEN, de a aprecia nivelul de control al 
durerii pacientului pentru acest tip de 
terapie și de a evalua profilul de siguranță 
și tolerabilitate al acestei noi terapii. 
Combinația ipatasertib, abirateron acetat 
și prednison a îmbunătățit supraviețuirea 
fără progresie la pacienții cu cancer de 
prostată metastazat rezistent la castrare. 

Cancerul de prostată:  
de la screening la  
medicina personalizată

de Valentina grigore
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De asemenea, pacienții cu cancer de 
prostată cu pierderea genei PTEN, despre 
care se cunoaște că este una dintre cele 
mai importante gene supresoare tumora-
le, au beneficiat și ei de pe urma respecti-
vei asocieri. Importanța acestei publicații 
este dată de faptul că este primul studiu 
de acest fel care demonstrează superi-
oritatea combinației dintre ipatasertib 
și abirateron față de monoterapia cu 
abirateron, întârziind supraviețuirea 
fără progresie în special la pacienții cu 
cancer de prostată metastatic rezistent 
la castrare cu pierderea acestei gene. 
Astfel, se adaugă o picătură la oceanul 

necunoașterii mecanismelor neoplazice 
și mai facem un pas spre dezvoltarea 
medicinei personalizate.

Cât de greu este să derulezi un astfel 
de studiu în România?

Efectuarea studiilor doar în țara 
noastră e practic imposibilă, financiar și 
logistic. În plus, publicarea unui articol 
în care autorii să fie doar din România e 
extrem de dificilă și doar prin colaborări 
internaționale am reușit să ajungem la 
acest rezultat.

Cancerul de prostată este cea 
de-a treia cauză de deces în rândul 
bărbaților, după cancerul pulmonar și 
cel colorectal. Ce ar trebui făcut pentru 
a se scădea incidența acestor boli?

Se poate face screening. Discuția 
privind evaluarea PSA la populația 
masculină pentru depistarea timpurie a 
cancerului de prostată intră într-o nouă 
fază. După ani de descurajare a utili-
zării programelor de screening PSA la 
nivel național, rata mortalității pentru 
cancerul de prostată crește în diferite 
țări și din ce în ce mai mulți pacienți sunt 
diagnosticați în stadii avansate locale sau 
metastatice. Totuși, dovezi recente arată 
eficacitatea programelor de screening 
pentru cancerul de prostată. Acesta a fost 
motivul pentru care Asociația Europea-
nă de Urologie a dezvoltat o recoman-
dare privind screening-ul PSA pentru 
cancerul de prostată, care a fost lansat 
în cadrul Zilei Europene a Cancerului de 
Prostată la Parlamentul European de la 
Bruxelles, la 22 ianuarie 2019. 

Pe baza dovezilor prezentate de diverși 
experți în cadrul ședinței, membrii gru-

INTERVIU CU PROF. DR. VIOREL 
JINGA, ȘEFUL CLINICII DE UROLOGIE 
A SPITALULUI CLINIC „PROF. DR. 
TH. BURGHELE”, PRORECTOR CU 
PROBLEME STUDENȚEȘTI ÎN CADRUL 
UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
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pului „Deputații împotriva cancerului” au 
confirmat că eficacitatea screening-ului 
PSA pentru depistarea precoce a canceru-
lui de prostată este clară și că trebuie luate 
măsuri acum. Ei i-au încurajat pe colegii 
europarlamentari să pună acest subiect pe 
agenda lor la alegerile UE.

În 4 iunie, la București, când Ro-
mânia deținea președinția Consiliului 
European, s-a organizat o dezbatere cu 
experți europeni pe tematica screening-
ului bolii neoplazice. Cu această ocazie, 
am avut și eu o intervenție de subliniere 
a rolului screening-ului în cancerul de 
prostată. În SUA, după introducerea PSA-
ului ca test screening pentru cancerul 
de prostată, au fost diagnosticate foarte 
multe cazuri de cancer de prostată, 
crescând și numărul de cazuri de cancer 
clinic nesemnificative depistate, care 
au fost și tratate, ducând la creșterea 
efectelor adverse ale tratamentului și a 
costurilor asupra sistemului de sănătate, 
motiv pentru care, în urmă cu câțiva ani, 
a început să nu mai fie recomandat scre-
ening-ul în cancerul de prostată. 

Rezultatul a fost creșterea numărului 
de cazuri diagnosticate în stadiu local 
avansat, chiar metastatic. Acest lucru s-a 
întâmplat și în Regatul Unit al Mării Brita-
nii. Practic, screening-ul pentru cancerul 
de prostată are câteva beneficii clare. În 
primul rând, poate duce la depistarea mai 
multor cazuri în stadiu incipient, care ar 
putea fi tratate cu intenție curativă. În 
al doilea rând, toxicitatea tratamentului 
este mult redusă când acesta este aplicat 
într-un stadiu timpuriu al bolii. Astfel, 
complicațiile specifice tratamentului pot 
scădea ca incidență. Mai mult decât atât, 
tratamentul bolii avansate și în stadiu 
metastatic are mai multe efecte adverse, 
iar costurile pentru sistemul de sănătate 
cresc dramatic. A existat un studiu efectu-
at în Europa care a arătat că screening-ul 
prin PSA pentru cancerul de prostată 
reduce mortalitatea specifică bolii cu 21%, 
fiind din acest punct de vedere superior, 
ca rezultat, programelor de screening 
pentru cancerul de sân și de colon.

Cât de importantă este comunicarea 
medic/pacient și disponibilitatea 
profesionistului de a face educație 
medicală?

Pe lângă statistici, mecanisme și trata-
mente, medicina impune o adevărată artă 
a comunicării. Comunicarea este, la rân-
dul ei, un ansamblu verbal, paraverbal și 

non-verbal, nu este doar un șir de cuvinte 
cu conținut sintactic și semantic, ci toate 
acestea, împreună cu timbru, ton, gesturi, 
contact vizual și expresii faciale. Pe seama 
acestei comunicări, medicul construiește 
relația medic-pacient, care este esențială 
în respectarea îndrumărilor, recomandă-
rilor și a tratamentului propus. 

Personal, sunt adeptul acestei abor-
dări holistice și încurajez o comunicare 
deschisă cu pacienții mei. Comunicarea 
este mai mult decât liniară, medic-paci-
ent și eventual invers, este, de fapt, un 
triunghi ce presupune implicarea paci-
entului, a aparținătorilor și a celorlalți 
specialiști implicați în cazul respectiv. 
Dacă reușești să stabilești o echilate-
ralitate în acest triunghi, cu siguranță 
rezultatul va fi mai bun.

Medicina este bazată în principal pe 
modelul uceniciei, iar această metodă de 
educație medicală are multe puncte forte. 
Aplicarea acestui model și-a demonstrat 
eficiența în timp, mergând înapoi până la 
însuși Jurământul lui Hipocrate. 

Universitatea „Carol Davila” încurajea-
ză și întreține acest model prin introduce-
rea studentului în practica clinică încă din 
anul 3, prin semiologia clinică, iar restul 
anilor – 4, 5 și 6 – sunt construiți în jurul 
elementului „practică”, pentru că toate 
stagiile presupun contact cu pacienții 
din spitalele universitare. Recunosc că, 
poate, contextul actual nu oferă în unele 
situații același timp alocat odinioară 
transmiterii cunoștințelor, deși disponibi-
litatea și dăruința persistă. Noi, mentorii, 
ne străduim mereu să fim prezenți și 
implicați pentru colegii noștri în perioada 
de pregătire- studenți, rezidenți și tineri 
specialiști. 

În calitate de prorector al UMF 
„Carol Davila”, credeți că se face 
suficient pentru educarea viitorilor 
medici, în sensul comunicării cu 
pacientul? 

Comunicarea interpersonală este 
cea mai importantă pentru omenire și, 
totodată, cea mai mare realizare a sa. Sunt 
două discipline care se fac încă din primii 
doi ani, chiar înainte de a intra în stagiile 
practice unde interacționează cu pacienți, 
care se numește Psihologie medicală și 
Științe comportamentale umane. Acestea 
două cuprind cursuri și lucrări practice 
despre stres, despre abordul holistic, in-
tegrativ al pacientului, despre complianța 
terapeutică, calitatea vieții și efectul 

placebo sau al dependenței de medica-
mente, iar toate acestea se completează 
prin cursuri despre relația medic-pacient 
și psihoterapie. 

Mai mult, încurajăm la nivel de uni-
versitate toate proiectele organizațiilor 
studențești care vizează una dintre cele 
trei laturi ale triunghiului amintit – co-
municare medic-pacient, medic-familie, 
medic-medic. Din dorința de a dezvolta 
viitori medici sănătoși social și emoțional, 
pentru ca ei, la rândul lor, să dezvolte 
relații sănătoase, UMF „Carol Davila” a 
pus bazele Centrului de Consiliere Psiho-
logică, Educațională și Profesională, care 
își desfășoară activitatea deja de patru ani. 
Suntem deschiși la propuneri noi și, cu 
siguranță, lucrurile nu se vor opri aici.

Este UMF „Carol Davila” ancorată 
în nevoile sistemului de sănătate, din 
punctul de vedere al pregătirii tinerilor/
disciplinelor de studiu? Ce credeți că ar 
trebui schimbat/îmbunătățit, din acest 
punct de vedere?

UMF „Carol Davila” pregătește 
„studenți funcționali”, care se integrează 
rapid în practica zilnică. Spre deosebire de 
alte sisteme medicale, modelul stagiilor 
practice aplicate în universitatea noastră 
acomodează studentul cu mediul spita-
licesc, cu aparatura medicală, cu fluxul 
operațional și cu multe alte aspecte care 
nu pot fi predate teoretic. Desigur, trebuie 
să continuăm procesul de reformă curri-
culară, armonizarea curriculei facultăților 
cu cele ale unor facultăți de medicină și 
farmacie europene de prestigiu,  cu nece-
sitatea creșterii numărului de ore de stu-
diu individual, și axarea preponderentă pe 
activitățile practice. O să  identificăm mo-
dele de curriculă ale facultăților de medi-
cină care să poată fi adaptate realităților 
existente în facultățile noastre și care 
corespund specificului și așteptărilor de 
la noi. Se impune participarea la reuniuni 
în domeniu, naționale și internaționale, 
a unor membri ai echipei care să se „spe-
cializeze” în domeniul reformei curri-
culare, identificarea și promovarea unor 
modalități de integrare curriculară pe ori-
zontală și verticală, precum și a unor teme 
integratoare. Este necesară continuarea 
proiectelor de pregătire a personalului 
didactic din facultăți, realizarea unui ghid 
de studiu al facultății și a ghidurilor de 
studiu ale fiecărei discipline și, totodată, 
asigurarea premiselor pentru o mai bună 
desfășurare a examenului de licență. 



Cu ce idei noi am rămas 
după perioada în care 
România a deținut 
preşedinţia Consiliului 

Uniunii Europene?
Cred că ar fi mai bine dacă ar exista 

mai multă competență europeană în 
domeniul Sănătății, pentru că am putea 
prelua mai repede lucrurile bune și adesea 
asta nu se poate face fără ca ele să fie 
impuse. Lucrurile bune care se întâmplă 
în alte state ar putea fi implementate și la 
noi, într-un ritm mai rapid. Dar, impresia 
mea este că, uneori, pentru a justifica 
lipsa de acțiune la nivel european, centra-
lizat, pe domeniul sănătății, se răspunde 
că sănătatea este competență națională. Și 
poate că pe domeniul sănătății publice se 
mai adoptă măsuri, dar în ceea ce privește 
domeniul farma s-ar putea face mai mult.

Care ar fi câteva exemple din aceste 
lucruri bune?

Un exemplu concret este cel al dosaru-
lui legislativ pe care l-am avut eu de ges-
tionat pe perioada semestrului I al acestui 
an, cât am condus la Bruxelles Grupul 
pentru produse farmaceutice și dispozi-
tive medicale al Consiliului UE . Este o 
propunere legislativă venită din partea 
Comisiei Europene de a exista un sistem 
unitar pentru evaluarea tehnologiilor din 
sănătate (HTA). În acest moment există 
sisteme de evaluare proprii la nivelul fie-
cărei țări. Prin propunerea de Regulament 
european se dorește crearea unui cadru 

Este o nevoie reală 
de repoziționare 
a farmacistului în 
cadrul sistemului 
sanitar

de Roxana Maticiuc
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comun la nivel UE pentru  evaluările 
clinice ale medicamentelor și dispozitive-
lor medicale, aducând mai multă eficiență 
pentru toate părțile implicate și reducând 
timpul acces la terapii noi al pacienților 
din întreaga uniune. Pentru acest lucru, 
evaluarea la nivel clinic, adică partea 
științifică, ar trebui făcută o singură dată, 
la nivel centralizat, cu participarea tuturor 
statelor membre. Să fie practic la fel ca în 
cazul autorizațiilor centralizate emise de 
Agenția Europeană a Medicamentului, o 
autorizație pe care o obții o singură dată și 
care este valabilă în toate statele membre. 
Mi-am rugat colegii să vedem această 
propunere ca pe o oportunitate pentru noi 
de a ne dezvolta propriul sistem și de a ne 
crește proprii specialiști beneficiind de 
expertiza comună.

Care sunt problemele politice pe 
care le ridică această propunere de 
regulament? 

Propunerea are peste 30 de articole, 
multe dintre ele, tehnice: se stabilesc 
cum ar trebui făcute lucrurile și cine ar 
trebui să le facă, dar există câteva care 
țin mai mult de o decizie politică, în 
principal obligativitatea pentru toate 
statele membre de a utiliza raportul final 
al evaluării centralizate, mult discutatul 
articol 8. Există un grup de state mari 
printre care se numără Germania, Franța, 
Spania,  Polonia, și un grup de state mai 
mici precum Bulgaria sau Cehia, care 
se opun ideii, care nu văd cu ochi buni 

obligația să ia ca atare o concluzie pozitivă 
a evaluării respective. Ei văd în asta o 
ingerință în capacitatea națională de a 
decide asupra a ceea ce va întra în lista de 
rambursări sau nu. 

Sănătatea nu era competență 
națională? Prin urmare, inclusiv decizia 
de rambursare ar trebui să fie la nivelul 
fiecărui stat. 

În acest moment, așa este construită 
poziția Comisiei, de a nu afecta deciziile 
pe care le ia fiecare țară în parte. Părerile 
Germaniei și ale Franței au fost puternic 
împotrivă de la început. Acest regula-
ment a fost dus inclusiv în parlamentele 
naționale, care au exprimat îngrijo-
rare asupra nerespectării principiului 
subsidiarității. Asta înseamnă că vii cu o 
legislație europeană care afectează clar 
competența națională. Ei vor un sistem 
pur voluntar, adică punem la un loc oa-
menii, expertiza, facem evaluare clinică, 

INTERVIU CU DR. FARM. RĂZVAN PRISADA,  
VICEPREȘEDINTELE COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
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emitem un raport științific, dar care nu 
aduce niciun fel de obligație pentru niciun 
stat membru în legătură cu ce face fiecare 
la el acasă. Poziția noastră publică este că 
în acest fel nu mai suntem eficienți pentru 
că, dacă  permitem duplicarea muncii, 
nu mai economisim nimic, nici timp, nici 
bani, nici resurse.  

Și totuși companiile farma se 
bazează pe o relație comercială, deci 
pe profit, prin urmare vorbim și de 
interesele financiare ale fiecărei țări. 

Să fim onești, există țări care folosesc 
etapa HTA pentru a întârzia intrarea în 
piață a anumitor produse. Trebuie să o 
spunem deschis: o folosesc ca o pârghie 
de negociere cu producătorii. Sunt alte 
țări care au sisteme proprii foarte stufoase 
de HTA și care încasează taxe semnifica-
tive. Trebuie gândite și aceste aspecte: pe 
cine afectează și în ce mod. Deocamdată, 
în acest moment, nu se poate ajunge la 

un compromis real pe acest dosar. Le-am 
urat succes și mi-am oferit tot sprijinul 
colegilor finlandezi care gestionează 
acum negocierile. Am avut și am o relație 
deosebită cu toți cei cu care am lucrat 
acolo. Și încă sunt sunat destul de des 
pentru a mi se cere părerea, dar din păcate 
mai mult din afara țării.

Există în acest moment o cooperare 
voluntară multinațională pe HTA. Se 
numește EUnetHTA și este un proiect 
finanțat cu bani europeni. S-au învățat 
foarte, foarte multe lucruri în EUnetH-
TA. Din păcate, România nu a luat parte 
la acest proiect niciun moment. Minis-
terul Sănătății și ANMDM nu au avut 
reprezentanți aici. Păcat. Era un mod 
de a ne construi expertiza despre care 
discutăm, în mod gratuit. Continuarea 
logică a acestui proiect european ar fi 
apariția acestui Regulament valabil la 
nivel european. 

Revenind acum la politica internă, 
cum arată noua lege a farmaciei? 

Noua Lege a Farmaciei este de fapt 
vechea Lege a Farmaciei care a suferit în 
mod brutal niște modificări prin două 
ordonanțe de urgență consecutive. Ce este 
nou? Ministerul Sănătăți nu a mai avut 
capacitatea să facă inspecțiile de autori-
zare și cea de supraveghere, motiv pentru 
care au introdus DSP– urile ca mână 
în teritoriu a ministerului. Acest lucru 
este în anumite județe o mare problemă. 
S-au introdus și multe alte modificări. 
Inspecția inițială a unui spațiu gol, 
nefuncțional, care urmează să fie o farma-
cie este făcută de DSP, dar apoi autorizația 
și restul rămân tot în curtea MS. Evident 
că asta nu se putea face cu doi-trei oameni 
din Direcția Farmaceutică și acest lucru 
nu a funcționat în ultimii aproape 10 ani. 
A fost greu cu autorizările, iar inspecțiile 
n-au fost aproape deloc. O soluție propusă 
de Ministerul Sănătății a fost acest mod de 
descentralizare, dar experiența ultimului 
an de funcționare a acestui sistem ne 
arată că nu este o reușită. În foarte multe 
județe, DSP-urile nu au personal specia-
lizat. Noi insistăm că farmaciile trebuie 
inspectate, autorizate și supravegheate de 
farmaciști, așa cum a fost întotdeauna. 

Dacă vorbim despre Colegiul 
Farmaciștilor, ce proiecte sunt în plan? 

Cel mai drag proiect pentru mine este 
strategia de abordare a repoziționării far-
macistului prin introducerea în practică 
a serviciilor farmaceutice, și acesta e un 
plan de lungă durată. E singura salvare a 
profesiei noastre. Trebuie să rupem legă-
tura cu cutia de medicament. 

Reorganizarea noastră internă, ca 
instituție, ar fi a doua problemă. Colegiul 
Farmaciștilor are niște lucruri foarte clare 
și delimitate, delegate prin lege, care țin 
de exercitarea profesiei, și poate face mul-
te lucruri, dar nu mai multe decât permite 
legea. Eu îmi doresc să comunicăm mai 
bine și să mergem către colegii noștri din 
teritoriu, nu numai în București, nu doar 
aici trăiește lumea. Să reușim să mergem 
foarte mult către teritoriu și sa vedem ce 
probleme există, și să încercăm să le re-
zolvăm. Asta presupune o reorganizare. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Din noiembrie 2017, 
IOCN este acreditat de 
Organizația Europeană a 
Institutelor de Cancer și 

este singura instituție de acest fel din 
țară. Ce înseamnă această acreditare 
pentru pacienți? Este ceva mai mult 
simbolic sau vine la pachet cu o serie 
de facilități?

Această acreditare a Institutului, de 
către OECI, drept Clinical Cancer Center, 
reprezintă o recunoaștere și o îndeplinire 
a standardelor cerute de către această 
organizație. Din acest punct de vedere, 
suntem la nivel european. OECI a fost 
fondată de către cele mai importante in-
stitute care tratează cancerul din Europa 
de Vest, are standarde, iar noi ne-am ali-
niat acestor standarde, unele dintre ele 
fiind dificil de implementat în condițiile 
legislației naționale în vigoare, deoare-
ce în Europa de Vest lucrurile sunt mai 
indulgente. Acordarea acestui titlu este o 
recunoaștere a standardelor, eforturilor 
pe care le-a făcut întreg institutul, întreg 
personalul medical și administrativ. 

Criteriile de acreditare țin în special 
de calitatea actului medical și de rezulta-
tele oncologice ale pacienților, rezultate 

Peste 50 de studii clinice, 
în derulare, la IOCN de Roxana Maticiuc
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similare cu ale altor centre oncologice 
europene. În acest sens, putem afirma că 
pacienții noștri beneficiază de servicii 
medicale de nivel european.

Ce a presupus acest proces de 
acreditare și cum ați reușit să vă 
încadrați în cerințele cerute la un 
asemenea nivel?

Acest proces de 
acreditare a durat 
aproximativ doi 
ani, dar pregăti-
rea lui a început 
de mai bine de 
zece ani. Relația 
noastră cu OECI 
datează încă din 
anii 2007-2008, 
dar la nivelul 
Institutului a 
existat încă din 
anii 2001-2002 
o abordare euro-
peană în ceea ce 
privește standarde-
le și modalitățile de 
management ale bolii 
canceroase. Odată 
deveniți 

membri cu drepturi depline ai OECI, am 
organizat patru conferințe și un curs euro-
pean sub egida OECI, iar în perioada 2013 
–2016 am participat într-un proiect al OECI 
numit Benchcan, proiect care se referă 
la standardizarea centrelor oncologice. 
Referitor la procesul de acreditare, acesta 

a presupus o muncă voluntară, 
neremunerată, a întregului 

personal administrativ și 
medical al Institutului, 

parcurgând și îndepli-
nind toate criteriile 
de acreditare cu 
fonduri proprii. 

Știu că Institutul 
Oncologic Cluj-
Napoca este 

implicat în 
numeroase 
proiecte pe 

fonduri europene, 
fonduri norvegiene. 

Puteți să-mi spuneți 
câteva lucruri despre 

aceste proiecte?
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Institutul Oncologic are o mare 
experiență și expertiză în atragerea de 
proiecte pe fonduri europene și în im-
plementarea lor. Aceste proiecte au vizat 
partea de screening, patologia oncope-
diatrică și, nu în ultimul rând, partea de 
cercetare fundamentală, translațională. De 
asemenea, prin aceste proiecte am urmărit 
și am reușit să îmbunătățim și partea de 
dotare cu aparatură medicală de care să 
beneficieze pacienții noștri. De exemplu, în 
primul proiect de oncopediatrie am reușit 
achiziționarea unui aparat RMN extrem 
de performant, dotat și cu un aparat de 
anestezie, pentru a permite examinarea 
copiilor cu patologie oncologică. În cel de-
al doilea proiect, tot pe oncopediatrie, vom 
achiziționa două aparate pentru prepara-
rea automată a citostaticelor, lucru care 
reprezintă o premieră la nivel național. 

În ce fază sunteți acum cu acest al 
doilea proiect?

În luna iulie am semnat contractul 
pentru acest proiect. Practic, proiectul a 
început, suntem în faza de implementa-
re, iar pe parcursul a doi ani acest proiect 
trebuie finalizat.

Operați în acest spital de 10 ani și 
ați preluat și partea de management 
de doi ani. De ce ați făcut acest pas 
și ce planuri aveți în ceeace privește 
dezvoltarea lui?

Lucrez în Institut de 10 ani, mai 
întâi ca medic rezident, apoi ca medic 
specialist, iar partea de management am 
preluat-o în urmă cu doi ani și jumătate. 
În toată această perioadă, am încercat să 
acumulez cât mai multă experiență de la 
mentorii mei, oameni devotați, implicați, 

cu viziune în managementul 
bolii canceroase. Am preluat un 

Institut aliniat la standarde 
europene și acest lucru mă 
obligă să continui munca 
depusă până în prezent. 
Alături de colegii mei din 
departamentul administra-
tiv, de personalul medical, 
voi încerca să continui pe 
aceeași direcție pe care In-
stitutul a urmat-o în ultimii 
15 ani, pentru ca persona-
lul medical să beneficieze 
de cele mai bune condiții 
pentru desfășurarea actului 
medical, iar pacienții să be-
neficieze de cele mai bune 
servicii medicale.

În afară de partea medicală, la 
IOCN se poate vorbi despre partea de 
cercetare?

Încă de la fondarea sa, Institutul, 
prin misiunea și viziunea pe care a 
promovat-o, a deschis un drum pentru 
cercetarea oncologică din România. 
În momentul de față, Institutul 
beneficiază de un departament de 
cercetare aliniat standardelor europene. 
Partea de cercetare vizează cercetarea 
fundamentală, clinică și translațională 
și are ca scop prevenirea și tratamentul 
cancerului. De asemenea, încercăm să 
promovăm studiile clinice, proiectele de 
cercetare, educația și formarea continuă, 
precum și colaborarea în domeniul 
biologiei și terapiei cancerului.

Desfășurați studii clinice  la 
dumneavoastră în spital? Ce potențiale 
beneficii aduc pacienților aceste 
studii?

În prezent, se desfășoară în Institut 
peste 50 de trialuri clinice. Au ca scop 
descoperirea de terapii noi, inovatoare în 
boala canceroasă, iar beneficiarii acestor 
studii să fie pacienții noștri. 

Care sunt sumele pe care le alocați 
pentru cercetarea fundamentală?

Pentru cercetarea fundamentală, 
pentru anul în curs, au fost alocați în 
buget peste trei milioane de lei, la care 
se adaugă cheltuielile cu personalul de 
cercetare. 

Care este patologia specifică a 
spitalului?

Părinții fondatori ai Institutului au 
fost ginecologi, de aceea patologia tratată 

preponderent în spital este cea gine-
cologică. Alături de aceasta, patologia 
mamară ocupă un loc important. Dar, în 
general, tratăm o mare varietate de pato-
logii, precum tiroida, melanomul malign, 
patologia colorectală, cea din sfera ORL, 
tumori de părți moi, patologia hematolo-
gică și cea oncopediatrică.

Din punctul de vedere al politicilor 
de sănătate, ce ar trebui schimbat?

În primul rând, consider necesară 
o clasificare a spitalelor pe niveluri de 
competență și pe patologii, iar aloca-
rea fondurilor să se realizeze pe baza 
acestor criterii. De asemenea, personalul 
medical ar trebui remunerat pe criterii 
de performanță. Legat de pacienți, este 
imperativă orientarea cazurilor către 
centrele cu competență pentru anumite 
patologii specifice. 

Ați vorbit despre fonduri  
europene, norvegiene și de diverse alte 
surse. Puteți aproxima o sumă pe care 
ați atras-o pentru spital în ultimii  
5-10 ani?

Pe parcursul ultimilor 10 ani, Insti-
tutul a desfășurat proiecte pe fonduri 
europene, norvegiene și din diverse alte 
surse de finanțare a căror sumă totală 
depășește 25 de milioane de euro.

Ce proiecte aveți pentru acest 
spital? Ce urmează?

La nivel de Institut, se desfășoară 
în acest moment numeroase proiecte. 
Suntem în plină fază de construcție cu 
noua secție de hematologie, care va fi 
una dintre cele mai moderne din țară și 
care va beneficia inclusiv de un centru 
de transplant medular. Continuăm 
modernizarea departamentului 
de radioterapie prin achiziția, prin 
programul cu Banca Mondială, a unui 
accelerator liniar și reamenajarea unui 
buncăr de radioterapie în care sperăm 
să putem aduce un al doilea aparat. 
Pe partea de oncologie medicală, prin 
achiziția celor două aparate de diluție a 
citostaticelor, ne dorim o eficientizare 
a activității. La nivelul departamentului 
de imagistică, vom continua dotarea 
cu aparatură modernă care să permită 
introducerea de noi tehnici diagnostice.
În cadrul departamentului de chirurgie, 
vom continua dotarea cu aparatură 
modernă pentru chirurgia minim 
invazivă. Toate aceste eforturi le vom 
face pentru a veni în sprijinul pacienților 
noștri și al personalului medical.  

„PERSONALUL 
MEDICAL  
AR TREBUI 
REMUNERAT 
PE CRITERII DE 
PERFORMANȚĂ.“



Cum ați ales medicina de 
familie? Știu că proveniți 
dintr-o familie cu istoric pe 
acest domeniu, dar uneori 

așchia sare puțin mai departe  
de trunchi.

Aș fi fost atrasă și de partea tehnică. 
Tatăl meu este inginer, fratele este IT-ist și 
amândoi am absolvit Colegiul Național de 
Informatică „Tudor Vianu” din București, 
iar în general m-a atras mai mult partea 
de real. Dar mama este medic de familie și 
mi s-a părut că prin medicină reușești să 
ai un impact mai mare asupra oamenilor, 
asupra societății. Probabil că firea mea mai 
umană, mai atrasă de a avea un impact în 
lume, de a face ceva pentru semeni și-a 
spus cuvântul. Când am ajuns în spital, în 
anul 3 de facultate, nu mi-a plăcut faptul 
că pacientul vine, îi rezolv problema o zi, 
două, o săptămână, apoi pleacă și nu mai 
afli nimic despre el. 

Aș da libertate 
cabinetului 
medical să se 
organizeze așa 
cum consideră 
că are nevoie 
comunitatea

de Roxana Maticiuc
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Sunteți un medic tânăr, dar v-ați lovit 
deja de toată birocrația, inclusiv în ceea 
ce privește contractul-cadru cu CNAS, 
atât de contestat. Ce ați schimba, din 
acest punct de vedere? 

Aș da mai multă libertate cabinetului 
medical să se organizeze așa cum consideră 
că are nevoie comunitatea. România este 
o țară destul de mare, suntem 11.000 de 
cabinete, unele, în mediul urban, altele, 
în mediul rural. De exemplu, dacă ai un 
cabinet aflat mai departe de alți furnizori, 
trebuie să oferi ecografii, EKG-uri, să oferi 
mici tratamente chirurgicale, să pansezi 
răni, să scoți fire și altele. Or, contractul-ca-
dru nu ține cont de toate aceste lucruri – el 
te plătește jumătate pentru câți pacienți ai 
pe listă și jumătate pentru câte consultații 
faci. Și sunt foarte mici variații în plata 
consultațiilor. Cea de domiciliu care este 
plătită de trei ori mai mult decât una la 
cabinet, este decontată de casă cu 20 de lei. 

Dacă tu faci mai mult, dacă scoți fire, dacă 
faci EKG și ecografie, contractul-cadru nu 
te plătește mai mult pentru ce vrei să faci 
în plus. Poți să ceri bani de la pacient, să tai 
chitanță. 

Noi am tot cerut prin organizațiile 
noastre să se plătească lucruri în plus. 
Uneori, CNAS a spus „da” la discuții, dar în 
forma finală nu a apărut sau au apărut doar 
unele lucruri. De exemplu, ecografii se pot 
face acum plătite separat de CAS, dar la un 
tarif derizoriu de 60 de lei, în condițiile în 
care la orice cabinet privat din București o 
ecografie costă de la 100 de lei în sus. 

Am cerut de asemenea aprobare pentru 
spirometrie, o investigație pentru toți 
pacienții cu astm. CAS a fost de acord să o 
facem noi, în special în zonele unde este 
un deficit de pneumologi, ulterior au spus 
că nu, că trebuie o acreditare specială ca să 
facem spirometrie. Eu am dat recent exame-
nul de primariat, iar pentru acest examen a 
trebuit să știu să interpretez o spirometrie, 
deci face parte din competența mea de bază, 
nu îmi trebuie o acreditare în plus. 

Suntem adesea acuzați că dăm multe bi-
lete de trimitere, însă ele sunt cerute chiar 
de limitările impuse de contract. Pentru a 
prescrie un anumit medicament, am nevoie 
de o scrisoare medicală de la un coleg 
specialist. De exemplu, alopurinolul, care 
este un medicament foarte vechi, generic, 
care costă 10 lei și se recomandă în gută.
Pacienții pot să își cumpere medicamentul, 
fiind foarte ieftin, însă unii îl vor pe rețeta 
compensată, alături de celelalte medica-
mente. Trebuie să le dau bilet de trimitere, 
să se programeze la un medic reumato-
log sau de orice altă specialitate, dar nu 
medicină de familie. Am sesizat și la Casa 
de Asigurări, și la minister, toți miniștrii și 
președinții CNAS ne dau dreptate și spun că 
vor rezolva, dar fără rezultate. 

Vorbind despre federația pe care o 
conduceți acum, în România medicii sunt 
împărțiți în mai multe astfel de federații 
și patronate. De ce? Sunt interese diferite, 
sunt viziuni diferite pe management, vor 
unii medici altceva față de ceilalți?

Cred că este vorba de încredere, boala 
României de multe decenii. Nu avem încre-
dere în cei care spun că vor să ne reprezinte 
sau cei care chiar ne reprezintă și fac tot ce 
se poate. Există această idee că se poate mai 
mult, că se poate mai bine și că există alte 
interese. Mișcarea patronală în medicina 
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de familie din România a început undeva 
prin anii 2000, când a fost înființat prima 
dată un patronat național al medicilor de 
familie, cel condus de doamna dr. Doina 
Mihăilă. Acesta începuse să deschidă filiale 
în mai multe județe și multă vreme a fost 
unicul patronat al medicilor de familie. 
Anul trecut, după retragerea dr. Mihăilă din 
conducerea federației, o parte din patrona-
tele județene au format o altă organizație, 
numită uniune. Și, tot anul trecut, câțiva 
colegi mai tineri au început să creeze pa-
tronate județene independente acolo unde 
nu existau, și asta este situația cu Giurgiu, 
Brașov și, cel mai recent, în Cluj. 

Unul dintre obiectivele mele ca 
președinte al federației este să încerc să 
reunesc toate patronatele independente în 
federație, dar vom vedea ce părere vor avea 
și colegii din uniune, dacă vor dori și ei să 
revină sau dacă soluția va fi pur și simplu 
să mergem împreună ca două organizații 

sau să creăm o a treia, unică, în viitor. 
Important este că oricâte organizații am 
avea, atunci când mergem să discutăm cu 
CNAS, cu ministerul, în general vorbim cu 
o singură voce, chiar dacă acum, în august, 
ne-am întâlnit cu noua conducere a Casei 
Naționale de Asigurări și am fost chemați 

separat, deși istoric eram chemați împreu-
nă. Problemele pe care le prezentăm sunt 
însă aceleași.

Ce planuri aveți?
Pe partea de organizare a federației, îmi 

doresc îmbunătățirea structurii interne,  
comunicarea mai eficientă cu membrii, 
dar și cu publicul larg și, de asemenea, cu 
instituțiile. Am discutat în cadrul Consi-
liului Director cum să creștem numărul 
de membri și să găsim o cale de a atrage 
fonduri, pentru că doar din cotizații nu 
putem avea o activitate sustenabilă. Avem 
în plan să organizăm evenimente, dar fără 
a intra în competiție cu societatea profesio-
nală, SNMF, și să atragem fonduri europene 
sau altfel de fonduri. Pentru asta, avem 
nevoie de personal dedicat care să se ocu-
pe, pentru că noi, înainte de toate, suntem 
medici practicieni cu program de cinci zile 
pe săptămână. 

O altă discuție se poartă și pe marginea 
Legii acreditării cabinetelor. Momentan, am 
fost exceptați de la acreditarea cabinetelor, 
a rămas doar ca spitalele să fie acreditate, 
dar știm că este o dorință a ANMCS să acre-
diteze tot, de la laboratoare la cabinete, la 
farmacii. Titlul legii este creșterea calității 
serviciilor medicale – cum va reuși acre-
ditarea să crească această calitate rămâne 
de văzut. Într-un spital cu sute sau mii de 
angajați, are sens să construiești o structură 
de asigurare a calității, cu personal dedicat 
care să aibă grijă să se respecte proceduri, 
să existe un audit intern pe partea aceasta 
de calitate, dar pentru un cabinet de me-
dicină de familie cu un medic și adesea un 
singur angajat – asistenta medicală – care 
stau la sfârșitul zilei și discută despre ce 
probleme au întâmpinat peste zi și cum să 
optimizeze efectuarea programărilor, nu 
cred că mai trebuie să angajezi încă un om 
care să se ocupe de proceduri.

Prin patronatele județene, dorim să dis-
cutăm și cu primăriile, de exemplu despre 
spațiile cabinetelor. Unele dintre ele au fost 
vândute medicilor, dar la prețuri de spații 
comerciale și fără ca primăriile să își res-
pecte obligația din lege de a renova și dota 
cabinetele. Aici intervine o problemă, deoa-
rece cabinetele le cer să respecte această 
obligație, însă primăriile invocă faptul că 
acum acel spațiu este proprietate privată. 

Partea de dialog cu instituțiile este cea 
mai grea. Soluții există, pentru orice 
există soluție, dar trebuie să avem adesea 
multe întâlniri și discuții pentru a rezol-
va problemele. 

„UNUL DINTRE 
OBIECTIVELE MELE 
CA PREȘEDINTE 
AL FEDERAȚIEI 
ESTE SĂ ÎNCERC SĂ 
REUNESC TOATE 
PATRONATELE 
INDEPENDENTE ÎN 
FEDERAȚIE.“



Din banii pe care îi alocați 
Sănătății, care sunt 
proiectele pe care le simțiți 
ca fiind o investiție și care 

sunt o cheltuială?
La această întrebare Ministerul 

Sănătății poate să răspundă exact unde 
și cum se cheltuiesc banii, dar, din tot 
bugetul alocat anul acesta, care este mai 
mare cu aproximativ 40%, fiind cel mai 
mare buget al Ministerului Sănătății de 
după Revoluție, partea de prevenție încă 
are cea mai mică alocare, undeva sub 
7%. Eu aș face în felul următor: aș stabili 
cinci patologii care creează cele mai mari 
probleme de sănătate și aș compara care 
este bugetul alocat în acest moment, 
după care să decidem căror patologii le 
atribuim acest buget de prevenire. Am 
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văzut că diabetul, cancerul, accidentul 
vascular cerebral și atacul de cord sunt 
printre cele mai întâlnite afecțiuni în 
rândul românilor.

Trebuie făcută o situație reală în urma 
unui „screening” și trebuie întocmit un 
registru complet, apoi avem nevoie de 
aprobarea guvernului în vederea stabilirii 
de priorități cu aceste patologii. Abia după 
acest pas, eu, în calitate de ministru de 
finanțe, pot întocmi un buget necesar și 
devine strict problema mea de a găsi banii 
necesari. Se pot găsi bani atât de la bugetul 
de stat, cât și din fonduri europene sau îm-
prumuturi, sau din alte surse de finanțare.

În momentul de față, dacă se face 
screening și se descoperă numărul real 
de bolnavi, sunt suficienți bani pentru 
a-i trata pe toți?

Niciodată nu o să mă auziți spunând 
„nu” la astfel de solicitări din partea Mi-
nisterului Sănătății. Chiar de la naștere, 
nou-născutul trebuie investigat pentru 
a cunoaște și mai ales trata o eventuală 
afecțiune cu care acesta s-ar naște. Este 
mult mai ușor să intervii atunci, decât 
să lași problema să persiste. Implicit, 
financiar nu mai cheltui atât de mult pe 
timpul vieții sale. De exemplu, o sim-
plă problemă la șold care poate fi ușor 
rezolvată dacă este depistată la timp, ar 
putea să evolueze și chiar să ajungă la o 
problemă de dizabilitate. Dacă acel om 
nu poate munci, intervin costuri mari în 
susținerea acestuia, deoarece el nu poate 
duce o viață activă și, implicit, nu este 
implicat în viață socială atât de mult pe 
cât ar trebui. O investigație la naștere, 

Niciodată nu  
o să mă auziți 
spunând „nu”  
la solicitări  
din partea 
Ministerului 
Sănătății
de Roxana Maticiuc
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dar și investigațiile periodice pot preveni 
astfel de lucruri.

La ce ați spune „nu”? La ce ați  
spus „nu”?

Nimic în zona de sănătate. Nimic nu 
se află mai presus de viața omului. Statul 
român poate cheltui oricât în această 
zonă pentru a avea cetățeni sănătoși. Am 
obligația, ca ministru de finanțe, să-mi 
asum astfel de decizii, pentru că vorbim 
de sănătatea cetățenilor români. Este o 
investiție pe termen lung și foarte lung. 
Doar din cauza patologiilor pe zona de 
cardiologie cheltuim în jur de 700 de 
milioane de euro pe an, când am putea 
preveni. Banii alocați anul acesta Casei de 
Sănătate sunt undeva la aproximativ 40 de 
miliarde de lei. Eu sunt convins că această 
sumă ar putea fi mai eficient cheltuită.

Deși sunt mulți bani alocați 
Sănătății, pacienții români au pierdut 
în ultimul timp multe medicamente 
esențiale din cauza taxei clawback.

Am avut mai multe discuții despre 
cum se compune: inflație, inovație și 
prețul de producător. E nevoie de un 
sistem puțin gândit altfel. Să o redefinim, 
pentru că nu trebuie neapărat privită ca o 
taxă. Trebuie gândit puțin altfel sistemul, 
însă trebuie să avem la masă atât pro-
ducătorul, distribuitorul, cât și medicii 
și pacienții. Deși fiecare are interesul 
propriu, eu, ca stat, trebuie să privesc 
dincolo de acestea și să aleg interesul 
statului, al cetățeanului român, mai ales 
ca ministru de finanțe. De exemplu, dacă 
vii și produci în România, acelor medica-
mente ar trebui să nu le mai fie aplicată 
taxa clawback, pentru a încuraja astfel 
industria și, implicit, accesul românilor la 
medicamente mai ieftine și mai eficiente. 
Trebuie făcut un pachet de măsuri, inclu-
siv acest clawback diferențiat. În schim-
bul ajutorului de la stat, producția de me-
dicamente din România ar putea crește 
sau se poate aplica o taxă diferențiată.

Ați discutat cu companiile farma, 
sunt interesate să-și extindă producția 
și în România?

Eu dacă am o discuție cu un posibil 
investitor în România, indiferent de zona 
respectivă, investitorul pleacă de la masă 
convins și face investiția. Dar dacă oamenii 
de afaceri nu vor să investească în țara noas-
tră, atunci nu știu ce aș putea să spun. Pe 
mine mă interesează zona de investiții și îmi 
doresc să satisfac în primul rând necesarul 
din piață, iar mai apoi chiar să și exportăm, 
așa este logic. Avem Antibiotice Iași și Insti-
tutul Cantacuzino, care sunt de stat. Ce ne 
oprește pe noi să ne tehnologizăm întreaga 
linie de producție pentru a putea satisface 
necesarul din piața românească?

Ce măsuri fiscale propuneți?
Orice măsuri. Ministerul de Finanțe 

are nevoie de colaborarea activă a celor-
lalte ministere implicate, acum, pentru 
a putea să înțeleagă în întregime nevoile 
acestora și a veni în întâmpinarea lor 
cu un buget sănătos. Eu asta aș dori să 
implementez. De exemplu, Ministeru-
lui Apărării i se acordă 2% din PIB, iar 
ministrul apărării, ministrul economiei, 
împreună cu ministrul finanțelor, ar 
trebui să aibă discuții dese despre cum 
se pot maximiza investițiile în producție 
și în cercetare. Indicele de performanță 

pentru Ministerul Apărării și pentru Mi-
nisterul Economiei, dar și pentru oricare 
alt minister ar trebui să fie calculat așa: 
cât la sută din cei 2% rămân în România?

Managerii de spitale, medicii, 
cadrele universitare spun că există 
buget pentru cercetare fundamentală. 
Ce măsuri ar trebui adoptate? Pentru că 
dorință de muncă există.

Medicii ar trebui să se intereseze mai 
mult la ministerul de resort, la CNAS, iar 
dacă acolo nu găsesc înțelegere, să vină 
la ministrul de finanțe. Eu sunt deschis și 
toți cei care au venit la mine cu probleme 
în zona aceasta au fost ascultați și am gă-
sit soluții împreună. De exemplu, am avut 
o discuție cu o doamnă medic pe partea 
de cardiologie vizând nou-născuții. Din-
tr-o discuție de acest gen, s-a născut un 
program de finanțare pentru pregătirea 
medicilor pentru a face față acestui tip de 
probleme. Astfel, medici străini au venit 
în România pentru a-i învăța pe ai noștri 
procedurile ce se impun într-o astfel de 
situație și, totodată, pentru a opera copiii 
cu probleme cardiace. Eu garantez că 
există soluții.

Unde ați vrea să vedeți mai multă 
chibzuință în Sănătate?

Chibzuință în modul în care se cheltu-
ie. Nu pot crede că cei 40 de miliarde de 
lei alocați se cheltuie în cel mai eficient 
mod. Și aici intră multe. Oamenii trebuie 
să se plimbe prin mai multe spitale și 
poate chiar să și sufere intervenții până 
când li se pune corect diagnosticul și sunt 
tratați corespunzător. Problema nu este 
doar a pacientului aici, este și a statului, 
deoarece statul plătește aceste greșeli ale 
medicilor, iar astfel bugetul este cheltuit 
necorespunzător. Iar toate aceste spitale 
își bat joc de pacienți.

Discutând cu medici cu experiență, 
aceștia afirmă că plata salarială 
nediferențiată nu încurajează 
performanța, dimpotrivă. Ce propuneți 
în acest caz?

Medicii sunt plătiți la fel, indiferent de 
munca depusă. Este o problemă veche. 
Creșterea salariului medicilor a determi-
nat o scădere în ceea ce privește plecarea 
lor în străinătate. Am înțeles că sunt în 
jur de 500-600 de cereri anul acesta, în 
comparație cu mii, cât erau în anii trecuți. 
Este un cost, adevărat. Noi încercăm să 
menținem medicii în țară. În zona de 
sănătate, principala problemă este cali-
tatea omului, dar o modalitate prin care 

INTERVIU CU EUGEN 
TEODOROVICI, MINISTRUL 
FINANȚELOR PUBLICE
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această problemă poate fi rezolvată este 
să decontăm doar acele intervenții făcute 
până la capăt și care soluționează proble-
ma pacientului. Putem să impunem un 
sistem de diferențiere, pe baza numărului 
de pacienți, de exemplu.

Acel proiect prin care medicii, după 
terminarea facultății, erau obligați să 
muncească la stat timp de un număr de 
ani a fost foarte prost văzut la noi. După 
două săptămâni de la anunțare, guvernul 
din Bulgaria a dat o ordonanță de urgență 
exact pe ceea ce am zis eu. Vom rezolva în 
câțiva ani problema spitalelor, însă cu ce 
le populăm? Medicii de acum se vor pen-
siona, iar noi nu vom mai avea personal. 
Dacă tot se investește în jur de 50-60 de 
mii de euro pe an într-un student, atât în 
facultate, cât și în rezidențiat, măcar trei 
ani să lucreze la stat sau putem discuta 
despre o reducere a fiscalității pentru cei 
care decid să lucreze în spitalele din Ro-
mânia minimum trei ani de la terminarea 
studiilor. În primul rând, prezența lui mă 
ajută pe mine, ca stat, să asigur personal 
suficient în spitale. Această idee este 
combătută de cei care au alt interes decât 
viața pacientului din România.  Când 
am afirmat că putem folosi canabisul în 
scopuri medicinale, pentru pacienții cu 
boli incurabile în dureri cumplite, la care 
morfina nu-și mai face efectul, cum ar 
fi cancerul, s-a afirmat că vreau să aduc 
droguri în România. În alte țări se practi-
că acest lucru, deci se poate.

Dincolo de salariu, contează și mediul 
în care lucrezi. În România, în ultimii 
30 de ani, investițiile în sănătate nu au 
fost cele mai inspirate. Totul se ia pas cu 
pas. Avem spitale la standarde europe-
ne, la Suceava, la Bistrița, la Mioveni, în 
București și în alte localități. Noi am sem-
nat în SUA acordul cu Banca Mondială, 
de jumătate de miliard de dolari, destinat 
medicinei preventive. Pentru medicii 
de familie, în principal, am negociat cu 
Banca Mondială această sumă. Ministerul 
Sănătății trebuie să facă o listă de servicii 
medicale decontate de CAS-uri și prestate 
de medicii de familie.

Medicilor de familie li se vor deconta 
aducerea la standarde europene a cabi-
netelor, echipamentele de care aceștia au 
nevoie, incluzând formarea și pregătirea 
lor, și, de asemenea, o parte din salariu. 
Aproximativ 200 de mii de euro vor fi 

acordați fiecărui medic. Toată investiția 
făcută va trebui returnată începând din al 
patrulea an, dar într-un mod sustenabil, 
fără presiune. Banii vor ajunge într-un 
fond ce va rămâne destinat medicilor de 
familie, pentru a putea fi reinvestiți.

Vorbind de astfel de servicii 
medicale, farmaciile independente vor 
să preia un model existent în afară, 
acela de a presta servicii medicale de 
bază chiar în farmacii.

E foarte bine. Putem crea un astfel de 
sistem. Un anumit tip de activități se pot 
face și în farmacii. Astfel, oamenii nu vor 
mai merge la Urgențe, la spital, pentru o 
simplă tensiune.

Cum vedeți asigurările de la noi? 
Ați încuraja navigarea spre asigurarea 
medicală privată? Momentan, există 
doar abonamente medicale.

Eu am o listă de probleme care trebuie 
rezolvate. Cine asigură nu poate să și 
presteze actul medical. Ideea este de a se-
para aceste două activități, pentru a evita 
suprataxarea. Încurajăm crearea unui 
sistem care să stimuleze achiziționarea 
de asigurări medicale.

Ar fi nevoie ca privatul să-și 
dezvolte mai mult spitalele?

Părerea mea este că, atunci când 
vorbim de educație și sănătate, nu este 

important cine prestează serviciul, ci la 
ce calitate este oferit acesta. Ar trebui 
să existe o concurență, ar trebui crea-
te condițiile în piață astfel încât să se 
completeze golurile prezente. Încurajăm 
privatul în aceeași măsură ca și statul. 
Trebuie să existe servicii medicale de 
calitate la prețuri cât mai accesibile, chiar 
și gratuite, acolo unde este cazul.

Sunteți de acord cu pachetul de 
bază în formulă actuală? Asigură de la 
Paracetamol la operații de 10 ore.

Cu toții trebuie să ne asigurăm. Ar tre-
bui să existe un pachet de bază standard 
pe care să-l primim cu toții, indiferent de 
cât cotizăm la stat. Eu aș rămâne astăzi la 
ceea ce este. Nu putem face peste noapte 
un nou sistem funcțional. România încă 
nu este pregătită pentru un astfel de pas. 
Ceea ce putem face este îmbunătățirea 
sistemului actual, iar mai apoi adăugarea 
de noi servicii pentru cei care plătesc pes-
te un anumit prag de contribuții la stat. În 
acest fel, este posibilă reformarea treptată 
a sistemului de sănătate.

Considerați că au dreptate 
investitorii care nu vor să vină în 
România din cauza imprevizibilității 
sistemului economic?

Nu. Orice investitor care gândește 
pentru el și pentru banii lui știe că Ro-
mânia este în UE. Orice contract comer-
cial se va respecta. Nu există probleme. 
Putem gândi o clauză clară care să fie 
aplicată contractelor de investiții, și 
nu numai, care să asigure menținerea 
costului și a scopului inițial, indiferent 
de schimbările legislative apărute. Astfel 
asigurăm siguranță investitorilor. Multe 
dintre declarațiile politice afectează ima-
ginea economică a României. Investitorii 
se uită la declarațiile politicienilor și le 
iau de bune, pentru că la ei în țară poli-
ticienii nu declară anumite lucruri doar 
pentru voturi. În România, clasa politică 
duce o luptă continuă, dar direcția nu se 
schimbă niciodată. Noi întotdeauna vom 
fi pro-UE, pro-NATO.

Anul viitor, vor începe construcțiile 
spitalelor regionale de la Constanța 
și Craiova. Sunt spitale care deja există 
în alte țări și vor fi replicate în România 
pentru a reduce costurile cu studiul de 
fezabilitate, cu proiectul tehnic și cu alte 
asemenea proceduri ce se impun. Se poa-
te orice, dacă vrei și dacă insiști. 

„ANUL VIITOR, 
VOR ÎNCEPE 
CONSTRUCȚIILE 
SPITALELOR 
REGIONALE DE 
LA CONSTANȚA ȘI 
CRAIOVA.“
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Hackathon4Health: 

de Valentina Grigore

În acest sens, competiţia  
Hackathon4Health (iunie 2019), 
cel mai mare hackathon pe 
teme de sănătate din România, 

organizat la inițiativa Johnson & Johnson 
România, a adunat la start peste 90 de tineri 
profesionişti din toată ţara, care au lucrat, 
timp de 48 de ore, pentru crearea şi dezvol-
tarea de soluţii inovatoare IT&C cu scopul 
de a accelera procesul de transformare 
digitală în domeniul sănătății din România. 
Fie că este vorba de softuri care conectează 
medicii, permițând schim  bul de experiență 
indiferent de zona în care se află, fie că este 
vorba de aplicații care ajută bolnavii cronici 
să își gestioneze mai bine boala, tinerii par-
ticipanți la Hackathon4Health și-au depus 
eforturile în implementarea unor soluții 
care să eficientizeze managementul bolilor 
prin prevenție primară și secundară, mo-
nitorizarea mai bună a pacienților, aspecte 
care duc, în cele din urmă, la optimizarea 
resurselor din sistemul de sănătate. 

În urma concursului, trei echipe de tineri 
au primit fonduri pre-seed în valoare de 
5.000 de dolari (fiecare), dar și consiliere 

FONDURI PENTRU 
INOVAŢIE DIGITALĂ 
ÎN SĂNĂTATE

octombrie 2019  45

MANAGEMENT | 

ÎN CONTEXTUL ÎN CARE DATELE 
PACIENȚILOR SUNT O RESURSĂ 
ESENȚIALĂ A SISTEMULUI DE 
SĂNĂTATE, GESTIONAREA ȘI 
UTILIZAREA EFICIENTĂ A ACESTORA 
A REPREZENTAT, DE MULTE ORI, 
O CONTROVERSĂ ÎN DOMENIU. 
SPECIALIȘTII DIN SĂNĂTATE, FIE CĂ 
SUNT DIN MEDIUL PRIVAT SAU PUBLIC, 
SUSȚIN NECESITATEA DIGITALIZĂRII 
SĂNĂTĂȚII ȘI A DEZVOLTĂRII DE 
SOLUȚII ȘI APLICAȚII CARE SĂ  
PERMITĂ OPTIMIZAREA RESURSELOR 
DIN SISTEM, ALĂTURI DE UN 
MANAGEMENT TERAPEUTIC EFICIENT 
ȘI INTEGRAT AL PACIENȚILOR.

şi mentorat pe parcursul a șase luni, pentru 
dezvoltarea şi lansarea aplicaţiilor şi a  
platformelor create în cadrul concursului 
Hackathon4Health, precum și oportunitatea 
de a prezenta proiectele în cadrul  
Johnson & Johnson Innovation Lab.

Cele trei echipe și proiecte 
câștigătoare au fost:

 Echipa OncoChain – a propus juriului o 
platformă software care conectează 
spe  cialiştii implicaţi în diagnosticul şi 
tra   ta  mentul pacienţilor oncologici, 
facilitând schimbul de informaţii în mod 
integrat şi complet în beneficiul 
pacienţilor;
 Echipa „Surgisight” – a dezvoltat o 
aplicaţie adresată medicilor chirurgi, care 
pot beneficia de asistenţă de tip în timp 
real, printr-o interfaţă care foloseşte 
realitatea augmentată, atunci când trebuie 
să gestioneze patologii mai complexe în 
timpul unei operaţii;
 Echipa „This is not a team, it’s a 
sandwich” – formată din elevi de clasa a 
11-a –  a propus juriului o aplicaţie pentru 
mobil dedicată per  soanelor diagnosticate 
cu boala Alzheimer, cu ajutorul căreia 
acestea sunt în contact permanent cu 
tutorele lor. Aplicaţia le va aminti 
pacienţilor să îşi ia medicamentele la ora 
potrivită, permite recunoaşterea facială a 
persoanelor apropiate acestora şi îi poate 
îndruma vocal în cazul în care se rătăcesc 
sau pentru realizarea activităţilor zilnice.
„I-am provocat pe participanţii de  

anul acesta să îşi lase imaginaţia liberă,  
dar să aibă o viziune bine articulată atunci 
când îşi vor dezvolta soluţiile IT&C.  
În că de la începuturile sale, evoluţia 
Johnson & Johnson a fost susţinută de 
puterea imaginaţiei oamenilor. Astăzi, ne 
imaginăm o lume în care sănătatea mintală, 

a trupului şi a mediului sunt accesibile 
tuturor oamenilor. Angajamentul nostru 
este să transformăm domeniul sănătăţii 
prin adoptarea revoluţiei digitale şi să 
permitem utilizarea inteligentă, eficientă 
şi în siguranţă a datelor pentru beneficiul 
pacienţilor, ştiinţei şi cercetării”, a declarat 
Christian Rodseth, Managing Director 
Janssen Companiile Farmaceutice ale 
Johnson & Johnson România.

Proiectele și echipele câștigătoare au fost 
selectate în baza următoarelor criterii:

 Minimum Viable Product (MVP) 
– evaluarea a ceea ce echipa a reuşit  
să creeze în cele două zile de hackathon, 
respectiv demonstrarea competenţelor 
tehnice ale soluţiei;
 Inovaţie – din perspectiva implementării 
şi a nevoii pe care proiectul o adresează;
 Fezabilitate – posibilitatea reală de a 
dezvolta cât mai aproape de o versiune 
finală şi viabilă având la dispoziţie 5.000 
de dolari finanţare şi sesiunile mentorat;
 Impactul potenţial al proiectului asupra 
sănătății populaţiei, în România şi la 
nivel global;
 Coeziunea echipei şi aptitudinile de 
business. 

Hackathon4Health s-a desfăşurat cu par -
teneriatul strategic al Ambasadei State-
lor Unite ale Americii în România şi al 
Camerei de Comerţ Americane în România 
(AmCham România) şi a reunit profesionişti 
din domeniul sănătăţii, autorități, ma -
nageri de spitale, şefi de secţie, medici  din 
unităţile sanitare cu rolul de a mentora par-
ticipanţii. Anul acesta, evenimentul a avut 
loc în contextul şi pe perioada Pre  şedinţiei 
României la Consiliul Uniunii Europene, 
înainte de începerea Săptămânii dedicate 
eHealth. 



Care sunt proiectele  
pe Sănătate pe care ați  
decis să le finanțați (în 
derulare sau cele care vor 

începe în curând)?
Sănătatea, alături de educație, este un 

domeniu fundamental, de care depinde 
buna funcționare a unei societăți. În mo-
mentul în care acestea două performează, 
toate celelalte domenii de activitate vor fi 
performante. Primăria municipiului Cluj-
Napoca a înțeles acest lucru și a transfor-
mat educația și sănătatea în priorități ale 
politicii municipalității. Spitalul Clinic 
Municipal „Clujana”, aflat în subordinea 
Primăriei, a beneficiat anual de fonduri 
consistente de la bugetul local, precum 
și de sprijin pentru accesarea de fonduri 
europene. Datorită resurselor financiare 
și managementului performant, spitalul 
Clujana este unul dintre cele mai moderne 
și căutate instituții medicale din Cluj-Na-
poca și nu numai.

Care sunt spitalele aflate în 
subordinea Primăriei Cluj-Napoca și 
ce sume alocați lunar sau anual pentru 
funcționarea lor?

Deși Spitalul Clinic Municipal este 
singurul spital aflat în subordinea Primă-
riei, anual sunt alocate de la bugetul local 
fonduri consistente pentru funcționarea și 
dotarea altor unități medicale din munici-
piul Cluj-Napoca. Chiar dacă aceste unități 
medicale nu sunt în subordinea Primăriei, 
până la urmă este vorba despre sănătatea 
clujenilor, iar noi, ca autorități publice, 
aveam obligația să facem tot ceea ce ne stă 
în putință și este legal posibil să respectăm 
acest drept al oamenilor.

Sănătatea 
clujeană, 
la raport

de Roxana Maticiuc
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Valoarea totală a sprijinului financiar 
acordat spitalelor din Cluj-Napoca în 2019 
se ridică la 14.776.528 lei. 13.392.000 lei 
este valoarea sprijinului financiar pentru 
11 instituții spitalicești din Cluj-Napoca, 
iar 1.384.528 lei sunt alocați pentru lucrări 
de amenajare a căilor de acces și a curților 
spitalelor. Sprijinul financiar acordat 
spitalelor de municipalitate prin aceste 
alocări a crescut în fiecare an în perioada 
2012-2019. Procentual, creșterea este de 
352,3% în 2019 față de 2012.

Decizia de a sprijini Sănătatea clujeană 
se aplică în cazul mai multor instituții 
spitalicești de la noi din județ, printre care 
se numără și: 

 Institutul Regional de  
Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. 
Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Cluj
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- 
Napoca
 Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. 
Chiricuță” Cluj-Napoca
 Institutul Inimii de Urgență pentru 
Boli Cardiovasculare „Niculae  
Stăncioiu”
 Spitalul Militar de Urgență  
„Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca
 Institutul Clinic de Urologie și 
Transplant Renal
 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Leon Daniello
 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
Dacă ar fi să faceți un bilanț, de la 

începutul mandatului și până acum, 

ce sume a alocat primăria sectorului 
Sănătate(spitale plus proiecte)?

În ultimii șase ani, Primăria Cluj-Na-
poca a majorat cu peste 5 milioane de lei 
alocările financiare pentru spitalele care 
nu se află în subordinea instituției, de la 
3.266.957 lei în anul 2012 la 8.915.000 lei în 
2018. De asemenea, Primăria Cluj-Napoca 
a sprijinit Serviciul Mobil de Urgență, Re-
animare și Descarcerare pentru asigurarea 
necesarului de combustibil pentru auto-
specialele SMURD Cluj și pentru a asigura 
masa echipelor SMURD. 

Cum ați clasifica serviciile medicale 
oferite de sistemul de sănătate din Cluj? 
Cum ar putea fi ele îmbunătățite?

INTERVIU CU EMIL 
BOC, PRIMARUL 
MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA
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În ceea ce privește serviciile medicale, 
pacienții au acces la îngrijiri de calitate. 
Clujul este privilegiat, aș putea spune, 
deoarece aici avem profesioniști foarte 
bine pregătiți și recunoscuți în domeniile 
lor de activitate atât la nivel național, dar 
și internațional. Acest lucru se datorează 
și Universității de Medicină și Farmacie 
„Iuliu Hațieganu”, instituție de învățământ 
de referință în domeniul medical. Munici-
piul Cluj-Napoca și-a construit Strategia de 
dezvoltare în jurul conceptului de calitate a 
vieții. Obiectivul nostru de a avea un nivel 
ridicat de calitate a vieții nu poate fi atins 
fără sprijinirea continuă și perfecționarea 
acestor domenii esențiale pentru orice 

comunitate, după cum am mai afirmat: 
educație și sănătate.

Pentru a menține standardele de 
calitate pe care le oferim pacienților din 
toată țara, investim continuu. Spitalul 
Clinic Municipal Cluj-Napoca reprezin-
tă o importantă unitate medicală și de 
învățământ, cu adresabilitate largă, atât 
geografică, cât și medicală, fiind singura 
unitate din județul Cluj care în cadrul 
aceleiași structuri poate asigura asistență 
medicală spitalicească sau ambulatorie 
în aproape toate specialitățile medica-
le. După modernizarea Ambulatoriului 
Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca 
printr-un proiect din fonduri europene, 

în 2016, se desfășoară o amplă acțiune de 
modernizare și reabilitare, un proces de 
transformare a spitalului într-o unitate 
sanitară conformă cu cerințele actuale 
ale unei activități medicale performante. 
Principalele lucrări care s-au realizat în 
2018 sunt: 

 lucrări de reamenajare la parterul 
spitalului a secției Spitalizare de zi
 lucrări de extindere și modernizare a 
secției Medicină internă
 lucrări de modernizare a rețelei de date 
a spitalului
 lucrări de reamenajare și compartimen-
tare a Farmaciei spitalului. 
Pentru a se alinia la regulile de bună 

practică în domeniul farmaceutic exis-
tente la nivel european, Spitalul Clinic 
Municipal a achiziționat un izolator 
pentru dizolvarea substanțelor citostatice. 
Substanțele citostatice folosite în trata-
mentul pacienților oncologici necesită 
preparare și dizolvare, înainte de adminis-
trare. Aceste substanțe sunt potențial to-
xice și în timpul preparării lor pot avea loc 
expuneri ale personalului care le manipu-
lează. Izolatorul reprezintă cea mai sigură 
modalitate de manipulare a substanțelor 
citostatice. Activitatea specialității Onco-
logie medicală în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal se desfășoară atât în regim 
ambulatoriu, cât și în regim de spitalizare, 
de scurtă sau de lungă durată (internare de 
zi/ internare continuă).

Au fost atrase fonduri europene 
pentru a dezvolta sistemul de sănătate 
din Cluj?

S-au semnat astfel de contracte, sigur. 
Primul care îmi vine acum în minte este 
un contract semnat anul trecut pentru 
finanțarea din fonduri europene a proiec-
tului pentru creșterea eficienței energetice 
a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 
Principalele categorii de lucrări vizate au 
fost instalarea unui nou sistem de încălzire 
în clădirea Spitalului Municipal, în scopul 
creșterii randamentului și reducerii emisi-
ilor. Sistemul de încălzire se va realiza cu 
pompe de căldură, care asigură încălzirea 
pe perioada rece și răcirea în perioada cal-
dă; izolarea termică a fațadei; termoizola-
rea planșeului peste ultimul nivel; izolarea 
termică a planșeului peste sol/subsol ne-
încălzit; dotarea cu corpuri de încălzire cu 
ventiloconvectoare; înlocuirea corpurilor 
de iluminat fluorescent și incandescent cu 
corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată și durată mare de viață etc. 



Are pacientul român 
acces imediat la terapiile 
și inovațiile din sfera 
reumatologiei? 

Sigur. Se spune de obicei că reumatis-
mul nu se vindecă, ceea ce în zilele noastre 
este un mit pe cale să fie demolat, pentru 
că există forme severe de reumatism care 
pot să fie tratate cu atât de mult succes, 
încât boala practic dispare. Ne bazăm pe 
trei piloni: un pilon este reprezentat de teh-
nologia medicală, respectiv metodele de 
diagnostic și tehnicile de tratament, al doi-
lea pilon este reprezentat de competența 
corpului medical, avem foarte mulți tineri 
specialiști care sunt bine pregătiți, iar cel 
de al treilea pilon este acela al proceduri-
lor pe care un medic trebuie să le urmeze 
atunci când abordează un caz cu o boală 
reumatică severă. Este vorba despre un set 
de reguli și de recomandări care se bazează 
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pe datele științifice disponibile, folosind 
ceea ce numim medicina bazată pe dovezi, 
care în reumatologie este extrem de avan-
sată, proceduri a căror aplicare permite 
creșterea semnificativă a performanței 
actului medical.

Un studiu recent care a fost realizat de 
colegii din Olanda a arătat faptul că dacă 
medicamentele obișnuite antireumatice 
care stabilizează boala pe termen lung 
(numite remisive) sunt aplicate pacienților 
cu artrită reumatoidă încă din primul an de 
evoluție, rata de remisiune, adică de control 
complet al bolii, ajunge până la 80% dintre 
pacienții tratați, ceea ce este foarte mult, 
dacă este să comparăm cu rata maximă 
de succes care se obține folosind terapii 
biologice, adică varianta cea mai avansată 
și cea mai sofisticată de tratament pe care 
o aplicăm în reumatologie, dar în cazuri în 
care tratamentul începe mult mai târziu. 

Un aspect important este și capacitatea 
medicului de a alege varianta de 
tratament pe care o consideră optimă 
pentru pacientul pe care îl tratează, 
individualizarea tratamentului la 
particularitățile pacientului fiind 
esențială. 

Dar practic asta fac medicii din orice 
specialitate: evaluează pacientul și, în 
funcție și de comorbidități, prescriu cel 
mai potrivit tratament, corect?

Corect. De precizat însă că reumatolo-
gia a beneficiat în ultimii 20 de ani de un 
progres absolut major. Tot mai frecvent 
nu mai administrăm medicamente care 
deprimă sistemul imun în ansamblul lui, 
ci folosim ținte specifice, de exemplu 
factorul de necroză tumorală alfa sau in-
terleukina 6, limfocitul B sau T. Alegerea 
acestor terapii se face particularizat, în 
funcție de fiecare pacient. 

Reușim să tratăm mai mulți 
bolnavi cu aceleași fonduri
de Roxana Maticiuc

INTERVIU CU  
PROF. DR. CĂTĂLIN 
CODREANU, MANAGER 
CENTRUL CLINIC DE BOLI 
REUMATISMALE „DR. 
ION STOIA”, BUCUREȘTI
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Aici intervin politicile de sănătate 
într-o manieră foarte inteligentă pentru că 
protocoalele terapeutice care funcționează 
în momentul de față în reumatologie sunt 
o îmbinare foarte echilibrată de știință me-
dicală și experiență îndelungată. Avem în 
mod indirect dovada faptului că politicile 
de sănătate aplicate funcționează, pentru 
că Registrul Român de Boli Reumaticene dă 
o imagine clară, cu cifre precise despre ce 
se întâmplă în bolile reumatice de tip infla-
mator la noi în țară: poliartrită reumatoidă, 
spondilita anchilozantă, artropatie psori-
azică. Datele din ultimii trei ani au arătat 
faptul că în mod constant, an de an, există 
o creștere a numărului de pacienți tratați, 
iar costurile de tratament sunt relativ 
constante pe aceste perioade. Astfel, atunci 
când calculezi costul mediu al terapiei pe 
un caz individual, de la an la an identifici 
o reducere a costurilor,  datorată tocmai 

acestei particularizări a terapiei la fiecare 
caz. Este posibil ca pentru un pacient care 
este foarte bine controlat, să reduci doza 
de medicație folosită, față de cea standard, 
sau să crești intervalul între administrările 
unui medicament. Este practic o reducere 
a utilizării unui medicament biologic, 
limitându-l strict la ceea ce este necesar 
acestui pacient. Aplicarea acestui fenomen 
de tapering care a ajuns să reprezinte cam 
10% din totalul pacienților tratați aduce 
economii semnificative. Reușim să tratăm 
mai mulți bolnavi cu aceleași fonduri, 
astfel încât costul tratamentului pentru un 
pacient este mai mic.

Vorbiți de eficientizarea utilizării 
diferitelor tratamente și despre reduceri 
de costuri. Este în natura funcției de 
manager pe care o aveți. Dar credeți că 
peste tot în țară se întâmplă la fel?

Pentru un medic care lucrează într-un 
cabinet medical izolat și este singur acolo 
cu o mulțime de pacienți reumatici, sigur 
că activitatea lui este mai dificilă, pentru că 
poate că nu are în cabinetul lui toate teh-
nicile de investigație necesare, însă există 
o rețea unde el poate să trimită pacienții, 
atunci când aceștia au nevoie de teste de 
laborator sau de imagistică, de ecografie, 
de exemplu. De asemenea, toate metodele 
de tratament pe care eu vi le-am pomenit 
îi sunt disponibile și acestuia. Accesul 
la terapiile biologice este gândit în două 
trepte. Atunci când pacientul are nevoie de 
o terapie biologică, implicit și mai costisi-
toare, el trebuie să îndeplinească anumite 
criterii pe care medicul lui curant, oriunde 
ar lucra, le poate verifica. De asemenea, 
medicul curant trebuie să ceară opinia unui 
specialist reumatolog care lucrează într-un 
centru universitar și care are o experiență 
mai vastă, și care poate să confirme stadiul 
bolii, felul în care a evoluat boala sub 
terapiile care au fost administrate și care 
este varianta optimă a terapiilor propuse 
pentru viitor. 

Putem lupta contra factorilor de risc 
specifici acestor boli?

Fiecare dintre aceste boli recunoaște 
factori de risc diverși. De exemplu, există 
factori de predispoziție genetică. Anumiți 
factori genetici te predispun la poliartri-
tă, alții la spondilită, alții la lupus. Unele 
infecții pot să declanșeze aceste boli: de 
exemplu, există infecții intestinale ce pot 
să predispună la apariția spondilitei sau a 
spondilartritelor. Ca atare, factorii de risc 
nu pot să fie discutați global, pentru toate 

bolile, ei trebuie judecați individual. Pen-
tru artroză, de exemplu, alături de vârstă, 
principalul factor de risc este excesul pon-
deral: cu cât greutatea individului este mai 
mare, cu atât încărcarea pe articulațiile 
portante este mai mare și din această ca-
uză și uzura lor este mai importantă. Unii 
factori se numesc modificabili: poți să 
înlături fumatul, poți să scazi kilogramele 
cu o nutriție corectă. Alții se cheamă non-
modificabili: din păcate, nu pot să schimbi 
genele cu care te naști. 

Sunt bolile reumatice o problemă de 
sănătate publică?

Fără dubiu. Faceți un calcul simplu: 
artrita reumatoidă afectează 1% din 
populația generală. Rețineți faptul că, dacă 
boala este netratată, conduce la distruge-
rea și compromiterea funcției articulare, 
de obicei la mâini, care sunt articulațiile 
fără de care nu ne putem descurca în viața 
de zi cu zi, la mai mult de jumătate din 
pacienți. Înmulțiți 1% cu populația actuală 
a României, o să obțineți probabil 180.000 
de pacienți, ceea ce înseamnă aproximativ 
100.000 de persoane care dacă nu sunt 
diagnosticate și tratate vor deveni persoane 
care vor fi pensionate medical, vor avea un 
handicap permanent, uneori atât de mare, 
încât au nevoie de un însoțitor care să îi 
pună în căruciorul cu rotile, care să le facă 
cumpărăturile, care sa-i ajute să se spele. 
Acest handicap poate fi complet prevenit. 

Problema esențială cu care ne confrun-
tăm în momentul de față este afluxul exa-
gerat de pacienți și o încărcare extrem de 
mare pe fiecare doctor. Nu e greu de înțeles 
că există o limită dincolo de care creșterea 
numărului de consultații, creșterea numă-
rului de pacienți pe care-i îngrijește fiecare 
doctor, nu poate existafără o afectare a 
calității actului medical. Probabil că rețeaua 
de reumatologie ar trebui extinsă, ar trebui 
să avem mai mulți doctori, mai multe 
asistente medicale, mai mult personal care 
să preia o parte din sarcinile administrative. 
Rețineți faptul că din punctul de vedere 
al frecvenței de boală, bolile reumatice se 
regăsesc pe locul al doilea, după cele cardi-
ovasculare. Din păcate, numărul de reuma-
tologi sau de cabinete de reumatologie este 
încă mic și creșterea lui este importantă. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Sunteți manager al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov 
de 12 ani, dar lucrați aici din 1988. În tot acest timp, care a 
fost cea mai bună perioadă la Ambulanță?

Greu de spus, dar dacă ne raportăm la realizări, cel mai bun 
interval a fost cel din ultimele 18 luni. Vorbim de 106 ambulanțe noi care 
au venit și au completat parcul auto, înlocuind o parte din ambulanțele cu 
norma de casare îndeplinită. Astfel, există posibilitatea creșterii capacității 
de intervenție. Au venit 100 de posturi suplimentar față de posturile pe 
care le aveam în ștatul de funcții, astfel încât am reușit să reducem puțin 
deficitul care până la acest moment era de 71%. Prin angajarea celor 
100 de persoane, se va reduce deficitul de personal la 67%. Au crescut 
salariile personalului medical și auxiliar din sistemul sănătate, și implicit 
la ambulanță, motivând munca în sistemul de urgență.  Am reușit să 
introducem sediul central într-un proiect de consolidare. Era un lucru pe 
care încercam să îl facem de 12 ani, încă de la momentul la care am preluat 
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funcția de manager. Abia anul acesta a 
început faza de proiectare, se va începe 
consolidarea. Tot anul acesta, reușim 
ca întreg personalul de la Serviciul de 
Ambulanță București Ilfov (SABIF) să 
fie echipat integral cu echipament de 
protecție pentru vara și iarna conform 
noulul ordin al Ministerului Sănătății.

După tot acest timp de când 
lucrați la ambulanță, în opinia 
dumneavoastră, cum arată o guvernare 
cât mai bună a sistemului de sănătate?

Să poți să stabilești o strategie, un 
plan de dezvoltare, trebuie să ai și cu ce 
să o faci.

INTERVIU CU  
DR. ALIS GRASU, MANAGER 

AMBULANȚA BUCUREȘTI-ILFOV

Serviciile de 
ambulanță au 

nevoie și de 
venituri proprii 

pentru a se 
dezvolta

de Roxana Maticiuc
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„SĂ POȚI SĂ 
STABILEȘTI O 
STRATEGIE, UN PLAN 
DE DEZVOLTARE, 
TREBUIE SĂ AI ȘI  
CU CE SĂ O FACI.“.

Noi, din anul 2013, am trecut la 
bugetul de stat, pentru că până în 
anul 2013 eram finanțați exclusiv din 
venituri proprii și ne aflam într-o relație 
contractuală cu CNAS. S-a decis însă, 
în anul 2013, ca toate serviciile de 
ambulanță să fie finanțate doar de la 
bugetul de stat. Tot la acel moment, s-a 
decis ca serviciile de ambulanță să nu 
mai aibă venituri proprii, deși serviciile 
de ambulanță realizează aceste venituri 
din asistența la activități sportive, 
activități culturale etc., dar sunt venituri 
pe care suntem obligați să le dăm integral 
către bugetul de stat.

În aceste condiții, noi nu ne putem 
baza decât pe bugetul venit de la 
Ministerul Sănătății, buget care în  
fiecare an ne creează sincope, ca la  
toate instituțiile finanțate exclusiv de  
la bugetul de stat, și nu  putem face 
niciun plan de dezvoltare pe termen 
mediu și lung.

De doi ani, nu am avut bani pentru 
investiții, și ne este foarte greu în aceste 
condiții să ne dezvoltăm.

Idei avem, dorințe avem, sigur am 
avea și strategie, și plan de dezvoltare, 
dar, din păcate, în momentul acesta 
ne lipsesc resursele financiare. La 
momentul trecerii la bugetul de stat, 
în trezorerie, Serviciul de Ambulanță 
avea un cont substanțial. Vorbim de 
aproximativ echivalentul a 5 milioane de 
euro care au trecut la bugetul de stat în 
acel moment și care probabil ar fi ajuns 
la dublul acestei sume, până anul acesta.  
Acești bani puteau fi folosiți pentru 
dezvoltarea serviciului. În Legea 95 se 
precizează în continuare că serviciile de 
ambulanță pot avea venituri proprii, dar 
în lipsa unei hotărâri de guvern care să 
cuprindă normele de aplicare, nu putem 
folosi acești bani pentru a dezvolta 
serviciul așa cum ne-am dori.

Din punctul de vedere al proiectelor 
care țin de partea de politici de 
sănătate publică, aveți în vedere 
proiecte la nivel național de educare a 
populației?

Sigur că da. Noi avem un proiect 
foarte bun care sperăm să se extindă la 
nivel național. Nu s-a reușit acest lucru 
până în acest moment, deși s-au făcut 
eforturi foarte mari. Sunt demersuri 
făcute la Serviciul de Telecomunicații 

Speciale pentru programul de voluntariat 
„Există un erou  în fiecare dintre voi”, 
program demarat de Societatea de 
Salvare în colaborare cu SABIF. În 
programul „Există un erou în fiecare 
dintre voi”, sunt pregătite persoane 
obișnuite, fără pregătire medicală, care, 
cu ajutorul unui telefon, sunt introduși 
în program și sunt localizați în cazul în 
care se înregistrează o solicitare în loc 
public. Dacă persoanele aflate în program 
se află pe rază mai mică de 1.000 de 
metri de locul unde s-a înregistrat 
solicitarea în loc public, primesc o alertă. 
Pot primi alerta 1, 2, 3 sau mai mulți 
voluntari din program, care vor confirma 
primirea alertei și se vor deplasa, la locul 
indicat în alertă, pentru a acorda primul 
ajutor, toți voluntarii din program fiind 
pregătiți în acest sens. Ajunși la locul 
indicat în alertă, voluntarii revin în 
dispecerat cu un apel în care dau detalii 
despre localizarea exactă a persoanei 
pentru care s-a sunat la 112 și care este 
este starea acestei persoane. Nu se 
transmit către voluntarii din programul 
„Există un erou în fiecare dintre voi” 

date cu caracter personal. Inițiatorul 
programului este doctorul Cristian 
Grasu, care și-a dedicat o mare parte 
din timp și își dedică în continuare din 
timpul liber tocmai pentru ca acest 
program să se dezvolte și să fie extins la 
nivel național, astfel încât să fie un real 
sprijin pentru noi toți.

Puteți compara serviciul de 
ambulanță București-Ilfov cu servicii 
de ambulanță din alte țări europene?

Sigur că da, ne putem compara cu 
orice serviciu de ambulanță performant 
din țările avansate din Europa. Ca 
minusuri, de la bun început avem 
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deficitul de personal, care este și minusul 
major, iar ca plusuri, suntem persoane 
foarte entuziaste, ne putem considera 
OAMENI și sperăm că pe măsură ce 
timpul va trece, vom reuși să schimbăm 
mentalități și să avem acea tipologie 
a personalului din urgență: altruist, 
empatic, căruia îi pasă de tot ceea ce se 
întâmplă în jurul lui, un personal care nu 
reduce timpul lui ca activitate în urgență 
la orele de serviciu plătite, care rămâne 
„salvarist” și atunci când este acasă, 
și atunci când este în vizită, și atunci 
când este în excursie sau când este la 
shopping.

Dacă ați avea finanțare suficientă, în 
ce ați investi?

Dacă finanțarea ar fi mai mare, atunci 
am putea avea aparatură în plus. Avem 
ambulanțele vechi de  peste 12 ani pe 
care încă le păstrăm în activitate, pentru 
a crește capacitatea de intervenție. Sunt 
reparate, sunt ținute în condiții bune, 
astfel încât nu reprezintă niciun pericol 
nici pentru echipaj, dar mai ales pentru 
pacienți și pentru ceilalți participanți 
la trafic, doar că vă dau un exemplu: 
ventilatoarele de pe ambulanțele de 
tip C2 mai vechi de 12 ani. Dacă se vor 
defecta nu vor mai putea fi reparate 
pentru că nu se mai fabrica piese de 
schimb pentru acest model, și va trebui 
să înlocuim aceste ventilatoare cu 
modele noi, pentru a putea păstra încă 
2-3 ani, aceste ambulanțe funcționale, 
respectiv până la momentul în care vor 
putea fi și ele înlocuite cu ambulanțe noi; 
mai ales ca la unele dintre aceste mașini 
au fost făcute reparații capitale și ele sunt 
necesare pentru creșterea capacității de 
intervenție.

Ne-am dori ca pe toate ambulanțele, 
atât de tip B, cât și pe cele de tip C2, să 
avem un dispozitiv pentru compresii 
toracice. În timp ce personalul își face 
activitatea medicală, dispozitivul este 
montat și face corect și constant, cu 
aceeași amplitudine, compresii toracice. 
Și nu în ultimul rând, dacă am avea 
fondurile necesare, am putea investi 
mai mult în pregătirea profesională 
pentru întreg personalul operativ și de 
ce nu, am realiza și dezideratul de a avea 
un centru modern pentru training, la 
nivelul singurului serviciu de ambulanță 
regional din România. 
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Care este statusul 
pacientului român cu 
probleme care țin de sfera 
gastroenterologiei?

În mod cert, am o vedere subiectivă pentru 
că lucrez într-un spital mare, de urgență, 
și evident că ceea ce vedem zi de zi sunt în 
general cazuri grave și complicate. Primim 
adesea pacienți cu patologii complexe, cu 
resurse biologice foarte limitate, care au 

trenat prin mai multe spitale. Încercăm să 
facem din pacienți niște parteneri ai medi-
cilor, în proiectul lor de vindecare. 

La dumneavoastră ajung inclusiv cei 
neasigurați…

Din punctul de vedere al conceptului de 
medicină într-un stat social, nu ne punem 
problema de asigurat sau neasigurat. Toată 
lumea trebuie să primească îngrijirile 
adecvate și medicii își fac treaba cu 

implicare maximă. Din păcate, adesea nu 
există personal de suport care să se ocupe 
de pacienții neasigurați sau o rețea de 
medicină socială bine dezvoltată care să 
preia cazurile după stabilizarea lor. Centre 
dedicate pentru îngrijiri nu există și atunci 
te confrunți cu cazuri sociale care trenează 
într-un spital de urgență chiar și luni la 
rând, când de fapt este o problemă de 
îngrijiri cronice. 

INTERVIU CU 
CONF. DR. LUCIAN 
NEGREANU, 
MEDIC PRIMAR 
GASTROENTEROLOG, 
SPITALUL 
UNIVERSITAR DE 
URGENȚĂ  
BUCUREȘTI

„Trebuie gândit un tip de tratament 
accesibil pentru toată lumea”
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Printre bolile din sfera 
gastroenterologiei sunt și hepatitele. 
Urmează acum un nou contract pentru 
tratamentul hepatitei C, de exemplu, 
dar va fi în continuare o problemă cu cei 
neasigurați: cine îi tratează, în baza a ce, 
cine ajunge la ei? 

Într-o politică adecvată de sănătate 
publică, pentru boli precum hepatita 
cronică virală cred că trebuie gândit un tip 
de tratament accesibil pentru toată lumea, 
pentru că altfel dezideratul european la 
care România a aderat, de eradicare a 
hepatitei C până în 2030, nu are cum să fie 
realizat. 

Există multă implicare din partea 
SRGH, a Ministerului și a unor organizații 
neguvernamentale pentru screening, în 
special în zonele defavorizate. 

Ar putea sa prescrie medicul de 
familie tratamentul pentru hepatita C? 

Având în vedere că terapiile actuale 
sunt destul de sigure și lipsite de efecte 
adverse, cred că pentru pacientul obișnuit 
fără complicații și comorbidități medicii 
de familie sunt îndreptățiți să îi trateze. 
Specialiștii de medicina familiei cunosc 
adesea mult mai bine pacientul, familia și 
anturajul său social și ei lucrează integrat 
împreună cu specialiștii din alte zone, 
precum gastroenterologia. Pentru un 
segment de pacienți cu hepatita C, unde 
nu sunt complicații, unde protocolul este 
foarte clar, tineri, F0, fără mari probleme, 
se poate face acest lucru. De altfel, vor fi 
partenerii noștri și în cazul screeningului 
pentru cancerul colorectal.

Cât de greu este să gândești și să 
implementezi așa cum trebuie un 
program de screening?

Destul de greu. Vedem asta în fiecare 
zi pentru că simțim lipsa acestui program 
și am rămas una dintre puținele țări 
europene fără o astfel de infrastructură. 
Am trăit în anii 2000 implementarea 
programului de screening așa cum e el 
acum în Franța. Nu a fost ușor nici la ei. 
Erau multe ambiții politice și orgolii. Au 
început cu niște centre-pilot, au văzut că 
merge, așa că au creat o infrastructură 
de medici care se ocupau numai cu asta, 
cu un personal tehnic bine pus la punct, 
cu personal de suport, de la secretare 
care trimiteau scrisorile cu testele de 
hemoragii oculte, până la asistente și 
epidemiologi dedicați. Eficiența acestor 
programe a fost demonstrată: în 30 de 
ani, deja exista o tendință de scădere a 

numărului de cazuri de cancer colorectal, 
cu o excepție notabilă: la populația tânără 
între 35 și 45 de ani. 

În România sunt alte provocări: ar tre-
bui să ne gândim la cine este în măsură să 
participe la screening, ar trebui să ne gân-
dim la un parc de endoscoape cu definiție 
înaltă, care să fie nou și distribuit în toata 
țara în centrele de screening etc. Nu poți 
să faci screening cu niște endoscoape 
cumpărate acum 20 de ani, trebuie să 
asiguri un program de dezinfecție foarte 
performant, mașini de spălat endoscoa-
pe, protocoale foarte clare, unitățile de 
endoscopie trebuie să fie bine întreținute 
și acreditate permanent. Deci după cum 
vezi vorbim mai întâi despre construcție, 
înainte de a vorbi despre demararea vreu-
nui program. 

Care este patologia care vă provoacă?
Cred că orice pacient este o provocare. 

Pe de altă parte, cea mai mare provoca-
re pentru mine în acest moment sunt 
pacienții pentru care nu avem acces la 
resursele terapeutice pe care ni le-am 
dori în cazul lor. Începem, de exemplu, 
în bolile inflamatorii intestinale să ne 
confruntăm cu pacienți din ce în ce mai 
complicați, care au trecut prin toate 
medicamentele disponibile în România 
și pentru care nu avem soluții terapeuti-
ce. Este o provocare să încerci să găsești 
diverse soluții (donații și programe de 
suport, studii clinice). 

În afară de munca dumneavoastră 
de medic, sunteți și foarte activ din 
postura de vicepreședinte de jurisdicție 
al Colegiului Medicilor București. 

Da, a fost o provocare uriașă și este o 
activitate care în acești ani a fost foarte 
solicitantă într-o echipă dinamică și 
foarte dedicată. Am avut anumite proiecte 
și cred că am reușit să le implementez. 
Partea de jurisdicție de care mă ocup este 
specială pentru că surprinde aspecte foar-
te sensibile ale profesiei medicale. Încă de 
la început, am decis că trebuie să apărăm 
medicii și, în egală măsură, pacienții, în-
cercând să judecăm lucrurile într-un mod 
corect și transparent, pe cât posibil.

V-a atras această parte în mod 
deosebit?

Ceea ce îmi doresc este normalitatea. 
Am avut o experiență cu Colegiul Medici-
lor din Franța extrem de plăcută, în care 
m-am simțit ca fiind între colegi și m-am 
simțit ajutat. Cu niște ani în urmă, am 
semnat un contract cu un institut mare 

din Franța. Am mers la Casa de Asigurări 
și relativ repede am primit aprobarea de 
a lucra, după care am mers la Ordinul 
Medicilor. Acolo, m-a primit președintele 
colegiului, am avut o discuție foarte plă-
cută și utilă despre ce înseamnă sistemul 
medical în Franța și ce înseamnă în Româ-
nia, ce înseamnă să pleci din țară și despre 
implicațiile personale și profesionale ale 
unei astfel de decizii. Apoi, mi-a spus că 
există consultanță juridică gratuită oferită 
de Ordinul Medicilor și că mă pot ajuta 
inclusiv cu contractul pe care îl aveam cu 
institutul. 

Când am pornit proiectul aici, în Ro-
mânia, am dorit exact o astfel de aborda-
re: un colegiu puternic și reprezentativ, 
care să lupte pentru schimbarea în bine a 
sistemului sanitar.

Ce ați schimbat?
Am implementat proceduri bine 

stabilite, se lucrează rapid și în deplina 
transparență, există parteneriate cu diferite 
instituții, cu INML, cu instituția Avocatului 
Poporului etc. Există consultanță juridică 
permanentă oferită colegilor, am făcut 
în ultimii trei ani cursuri de jurisdicție 
și deontologie foarte apreciate de co-
legi. Am avut întâlniri cu judecători, cu 
reprezentanți ai României la CEDO, pentru 
a avea o practică judiciară unitară în tot 
mai desele procese împotriva medicilor.

Proiecte?...
În momentul actual, lucrăm la dez-

voltarea centrului de boli inflamatorii 
intestinale din spital, afilierea noastră la 
registrul de date european UR-Care este 
aproape gata. În plus, avem un proiect 
în care utilizăm inteligența artificială în 
detecția leziunilor colorectale. Este un 
proiect foarte ambițios, în patru centre 
europene, ne apropiem de finalizare, și 
sperăm ca publicarea datelor să schimbe 
practica și să fie de ajutor în viitoare-
le programe de screening. Există alte 
proiecte împreună cu echipa din Spitalul 
Universitar în validarea unor scale pen-
tru pregătirea în colonoscopie, participa-
rea la un studiu național privind sedarea 
în endoscopie și implicarea într-un 
program de standardizare a dezinfecției 
în endoscopie. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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În 2014, Aspen s-a lansat în 
domeniul anticoagulantelor, 
prin achiziția unui portofoliu 
de produse, împreună cu 

unitățile de producție aferente. Cum 
ați dezvoltat acest segment: de la ce ați 
plecat și care sunt cifrele actuale?

Aspen Pharma este prezentă pe piața 
din România încă din 2009, când o parte 
din medicamentele la care este deținătorul 
autorizației de punere pe piață au fost 
comercializate prin intermediul unui par-
tener local.  Dezvoltarea în segmentul spi-
talelor a început în 2014, odată cu achiziția 
portofoliului de anticoagulante, și a conti-
nuat în 2017, când am adăugat anestezicele 
și miorelaxantele. Astfel, Aspen a început 

Nu putem vorbi 
de sănătate fără 
medicamente

de Roxana Maticiuc
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în 2014 cu doar două produse și a ajuns 
astăzi unul dintre principalii furnizori 
de medicamente ai spitalelor de urgență 
din România. Aspen este lider în piața 
de anticoagulante injectabile, asigurând 
peste jumătate din necesarul pacienților în 
această zonă. De asemenea, Aspen asigură 
aprovizionarea spitalelor din toată țara cu 
anestezice spinale - medicamente fără de 
care proceduri critice, cum ar fi operația 
cezariană, nu ar putea fi efectuate.

România a trecut recent printr-o 
criză de heparină. Care ar fi putut fi 
cauzele acestei crize, având în vedere 
că Aspen Pharma este lider de piață pe 
anticoagulante injectabile?

Într-adevăr, este vorba despre lipsa de 
pe piață a heparinei nefracționate, la care 
producătorul a notificat ANMDM că nu va 
mai putea livra medicamentul, din motive 
de fabricație. Criza efectivă s-a manifestat 
mai mult la începutul anului 2019, când 
unele spitale au semnalat probleme în 
efectuarea unor proceduri chirurgicale 
cardiologice. Probleme de aprovizionare 
cu heparina au fost semnalate și de către 
centrele de hemodializă.

Cauzele au ținut, în opinia mea, de 
particularitățile de producție ale heparinei, 
fie ea nefracționată sau fracționată. Este 
un medicament biologic, care provine 
din mucoasa intestinală porcină sau 
bovină. Procesul de extracție, purificare 
și condiționare în flacoane sau seringi 
preumplute durează mult și este costi-
sitor. Gândiți-va că regulile de calitate 
recomandă că inclusiv abatoarele unde 
se sacrifică respectivele animale să aibă 
certificare GMP. În plus, fiind vorba despre 
un medicament injectabil, condițiile de 
puritate și siguranță sunt cele mai stricte. 
Deci, un proces lung, complex și cu costuri 
mari pentru producător. Acest lucru esta 
valabil și pentru heparina fracționată, dar, 
cu toate acestea, Aspen a asigurat accesul 
constant al pacienților români la cele două 
tipuri de heparine pe care le produce.

În cazul acestei crize de heparină, 
colaborarea dintre autorități și industria 
farma a fost eficientă și s-a reușit 
obținerea la timp a tratamentelor pentru 
bolnavi. Ce ar trebui făcut pentru a fi 
evitată o nouă criză?

Spre deosebire de alte crize ale medi-
camentelor, cea a heparinei s-a rezolvat 
destul de repede. Ministerul Sănătății și 
C.N. Unifarm au luat măsurile necesare, 
au comunicat cu producătorii, au redistri-

buit dozele care mai erau disponibile. Iar 
de curând, Unifarm a reluat distribuția în 
spitale a heparinei nefracționate, importa-
tă în baza unei licențe speciale. Acolo unde 
heparina sodică are alternative -  cum este 
cazul hemodializei – necesarul a fost asi-
gurat cu heparina fracționată și pacienții 
și-au urmat fără probleme tratamentul. Mă 
bucură faptul că Aspen Pharma a asigurat 
fără probleme, în toată această perioa-
dă, aprovizionarea pieței cu heparină 
fracționată, atât în seringi preumplute, cât 
și în flacoane multidoză. În viitor cred că 
ar fi nevoie de o mai bună predictibilitate, 
astfel încât producătorii să își planifice 
fabricația și stocurile. 

Aspen farma susține programe de 
profilaxie antitrombotică. Care este 
indicele de profilaxie din România, 
comparativ cu alte țări din Europa? 

Un indice care măsoară gradul de pro-
filaxie antitrombotică, deși nemenționat 
în literatură, este „seringi per capita”, cu 
referire la raportul între seringi-echiva-
lente de heparine și populația țării. Din 
păcate, la acest capitol, România ocupă 
unul dintre ultimele locuri în Europa, cu 
un indice de 0,67, comparativ cu o medie 
de 1,2 în Uniunea Europeană. Există și la 
noi ghiduri de profilaxie antitrombotică, 
validate și comunicate. Însă la fel ca în alte 
zone medicale, acestea nu sunt aplicate 
corect. De asemenea, o mare problemă 
este aderența pacientului, după externarea 
din spital. Unele intervenții chirurgicale 
necesită până la cinci săptămâni de profi-
laxie antitrombotică, dar nu toți pacienții 
respectă indicația medicului, posibil 
din cauza coplății la medicamente și a 
neînțelegerii ideii de profilaxie. De aceea, 
programele educaționale în această zonă 
sunt importante, având în vedere că lipsa 
profilaxiei antitrombotice poate duce la 
decesul pacientului, deși operația în sine a 
fost reușită.

Ce strategie ar putea aborda statul 
român, pentru a evita situațiile de criză 
pe piața medicamentelor? 

Din punctul meu de vedere, cuvântul 
„criză” nu ar trebui să mai apară asociat 
cu medicamentele, în România. Dar, din 
păcate, în ultimii ani l-am tot auzit, foarte 
des: criza citostaticelor, criza de morfină, 
criza vaccinurilor, criza anestezicelor, criza 
imunoglobulinelor. Totodată, este știut 
faptul că, începând cu anul 2015, foarte 
multe medicamentele listate în catalogul 
național de prețuri au fost retrase de pe 

piață de către producători, din motive de 
nesustenabilitate comercială. Soluțiile pe 
care statul ar trebui să le aplice pentru a 
evita viitoare crize au fost discutate deja de 
multe ori: schimbarea metodologiei de cal-
cul a prețurilor, a taxei clawback, creșterea 
finanțării și altele. Eu aș insista pe nevoia 
de predictibilitate, cum am spus și mai sus. 
E un fapt îmbucurător că bugetul sănătății 
pe anul 2019 a fost majorat față de anul tre-
cut și sper ca și rectificările bugetare care 
urmează să fie pozitive pentru Sănătate. 
Am doar speranța că și partea de medicație 
va beneficia de acest impuls pozitiv. De-
oarece, pur și simplu, nu putem vorbi de 
sănătate fără medicamente.

Cum vedeți dumneavoastră evoluția 
pieței farma în România pentru acest an 
și care ar fi  prognoza pentru anii care 
urmează?

Probabil că piața farma, în ansamblul 
ei, își va continua tendința de creștere 
modestă, de un singur digit, din ultimii ani. 
Desigur, evoluția va fi diferită pe segmen-
te – unele vor crește mai mult, altele, mai 
puțin. Segmentul cu cea mai mare creștere 
în valoare va rămâne cel al OTC-urilor, 
care a evoluat spectaculos în ultimii ani. 
Eu însă sper într-o echilibrare a segmen-
telor, în viitor. În ultimii ani, producătorii 
au mărit prețurile la OTC-uri, la care nu 
se aplică regula maximală și nici taxa 
clawback, ca răspuns natural de balansare 
a scăderii prețurilor și retragerilor din zona 
medicamentelor cu prescripție. De unde și 
concepția eronată a publicului că „medica-
mentele (adică, toate medicamentele) sunt 
foarte scumpe în România”. Medicamente-
le cu prescripție de la noi au cele mai mici 
prețuri din Europa. Deci sper ca segmen-
tele din piața de medicamente  - compen-
sate, spitale și OTC-uri - să evolueze mai 
uniform in viitor.

Care sunt prioritățile dumneavoastră 
pentru următoarea perioadă?

Deoarece Aspen este un furnizor im-
portant în două arii critice pentru spitale 
– anticoagulantele și anestezicele spinale 
–, prioritatea mea cea mai mare este să 
asigurăm accesul neîntrerupt al pacienților 
la aceste medicamente. Sunt produse 
critice, fără de care un spital de urgență, cu 
secții chirurgicale, nu ar putea funcționa, 
iar vieți omenești ar fi puse în pericol. 
Este o responsabilitate mare, este și un 
angajament personal pe care l-am luat față 
de sistemul medical și față de pacienții din 
România. 



PSORIAZISUL ȘI MASTOCITOZA 
LA COPII, BOLILE RARE ALE 
ADULȚILOR, MELANOMUL 
CUTANAT, TERAPII BIOLOGICE 

ÎN DERMATITA ATOPICĂ ȘI ASTMUL 
COPIILOR, BOLILE REUMATISMALE, 
AFECȚIUNILE CANCEROASE, NOUTĂȚI 
ÎN TRANSPLANT ȘI ÎN VACCINURI, 
INFORMAȚII PUȚIN CUNOSCUTE DESPRE 
INFECȚIA CU HPV, CERTITUDINILE ȘI 
PROVOCĂRILE MEDICINII REGENERATIVE, 
TEHNICI NOI DE DIAGNOSTIC MOLECULAR 
–SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE TEMELE 
DISCUTATE ÎN CADRUL CONFERINȚEI 
DE IMUNO-ONCO-DERMATOLOGIE 
–A 3-A CONFERINȚĂ A ASOCIAȚIEI 
ROMÂNE DE IMUNO- DERMATOLOGIE 
ȘI A 48-A CONFERINȚĂ A SOCIETĂȚII 
DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA (18 –21 
SEPTEMBRIE, BUCUREȘTI).  

„Pentru prima oară în peisajul medical 
românesc, o asociație profesională de imuno-
dermatologie, adică de clinică medicală, se 
asociază cu una de cercetare fundamentală, 
de imunologie, pentru a aduce cele mai noi 
informații referitoare la această patologie, la 
ora actuală. Au participat peste 300 de medici 
români din toată țara, 70 de speakeri români și 

străini (din Grecia, Statele Unite ale Americii, 
Germania și Italia) și studenți la Medicină. Vi-
neri i-am avut alături pe colegii de la Asociația 
Română de Pediatrie Municipiul București 
și de la Societatea Română de Alergologie și 
Imunologie Clinică, ziua fiind dedicată imuno- 
dermato-pediatriei, adică patologiei cutanate 
imune a copilului și bolilor asociate: dermatita 
atopică, astm, leucemie acută limfoblastică, 
mastocitoză sau psoriazis. Speakerii din străi-
nătate ne-au adus noutăți privind metodele de 
detectare a celor mai importante dermatofite, 
importanța metabolismului și auto-metabolis-
mului, legătura dintre telomeri și îmbătrânire 
și efectul genei HLA-C în infecția cu HIV”, a 
declarat conf. dr. Daniel Boda, președintele 
Asociației Române de Imuno-Dermatologie. 

Semnele imunodeficienței  
comune variabile
Cele mai frecvente manifestări ale 
imunodeficienței comune variabile (CVID) 
sunt infecțiile respiratorii sau ale tractului 
gastrointestinal, mai putând apărea enterite 
ale sistemului nervos cu enterovirusuri. La ele 
se adaugă bronșitele recurente, pneumoniile 
și, mai rar, hepatitele virale. „Indiferent de 
comorbidități, este clar rolul major al terapiei 
de substituție în menținerea unor parametri 
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Imuno-onco-
dermatologie – 
soluții pentru 
bolile imune 
ale copiilor și 
adulților
de Valentina Grigore
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cât mai apropiați de normal ai vieții pacien-
tului”, a explicat prof. dr. Victor Cristea, fost 
președinte al Societății de Imunologie din 
România. În România, pacienții cu CVID sunt 
tratați prin intermediul Programului național 
de diagnostic și tratament pentru boli rare, 
titlul „Intervenții”: Intervenția pentru asi-
gurarea medicamentelor specifice pentru 
tratamentul bolnavilor cu b.15) sindrom de 
imunodeficiență primară. 

Tendințe actuale  
în melanomul cutanat
„Un melanom descoperit târziu este o situație 
foarte gravă, pentru că el diseminează rapid în 
ganglionii limfatici. Deja asta înseamnă stadiul 
3. În stadiul 4, se diseminează în organe care 
nu au nicio legătură cu pielea, frecvent pulmo-
nar și cerebral (melanomul este înrudit cu ce-
lula neuronală și atunci metastaza respectivă 
își găsește loc la nivel cerebral”, a atras atenția 
prof. Monica Neagu, șef Laborator Imunologie, 
Institutul Național„Victor Babeș”, președinte 
al Societății de Imunologie din România (SIR). 
În afară de metodele de prevenție pe care 
le poate aplica fiecare persoană, specialiștii 
ne-au prezentat tendințele actuale la nivel 
internațional: cunoștințe prin intermediul 
aplicațiilor clinice ale terapiilor imune, com-

binarea celor mai noi terapii imune aprobate, 
dar și dezvoltarea de terapii noi și, mai ales, 
biomarkeri.  

Miza vaccinării
„Președintele Comisiei Europene, J.C. Juncker, a 
publicat o scrisoare extrem de virulentă împo-
triva României și Italiei, considerate singurele 
țări în care există rujeolă și gripă. Este paradoxal 
că oamenii nu își vaccinează copiii împotriva 
gripei și rujeolei, dar vin imediat la medic când 
este vorba de vaccinul contra hepatitei C. Este 
vorba de educație. Un singur om bolnav poate 
să multiplice boala și să o trimită celor din jur”, 
a atras atenția prof. dr. Victor Cristea. 

Miza vaccinării este de a induce memorie 
imunologică și, evident, de a obține anticorpi. 
„Noi dorim să inducem un răspuns imun la 
care să participe limfocitele T, astfel încât, la un 
nou contact cu antigenul, limfocitele să poată 
genera un răspuns imun secundar și eficient”, 
a explicat prof. dr. Petru Cianga, Laboratorul de 
Imunologie, Spitalul „Sf. Spiridon”, Iași. 

Referitor la epidemia de rujeolă, potrivit dr. 
Cătălina Pascu (INCDMM „Cantacuzino”), „în 
perioada 2016- 2019 au fost confirmate 5.968 
de cazuri prin identificarea prezenţei anticor-
pilor IgM specifici prin Elisa şi/ sau detectarea 
prezenței virusului rujeolei prin qRT-PCR”. 

PROF. MONICA NEAGU, 
ȘEF LABORATOR 
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Imunologia transplantului
Cancerul este vindecabil, însă există și  
o bună componentă de imunoterapie, a 
atras atenția prof. dr. Ileana Constantinescu, 
Centrul de Imunogenetică și Virusologie, 
Institutul Clinic Fundeni, unitate în care 
are loc prima evaluare, imunologică și 
virusologică, a candidaților pentru transplant. 
„Analizele imunologice pe care le efectuăm 
sunt cruciale: cu cât potrivești mai bine  
alelele HLA ale donatorului cu ale 
receptorului, cu atât pacientul nu face  
reject post–transplant, are o calitate a vieții 
mai bună, se integrează mai repede în 
viața socială și profesională, ia mai puțină 
imunosupresie, care are o serie de reacții 
adverse, etc.”, a spus specialistul. 

Psoriazisul vulgar pediatric
„Forma pediatrică a psoriazisului diferă de 
forma adulților: asociază leziuni cu prurit 
important, mai puțin eritematoase și îndurate, 
și cu scuamă mai subțire. Psoriazisul în 
plăci este cea mai frecventă formă (52,6%), 
urmat de forma gutată (25,5%), pustuloasă 
(10,9%) și eritrodermică (5,1%). Prevalența 
artritei psoriazice la copii este de 1-10%, 
boala afectând în special grupa de vârstă 9-12 
ani. Prezența sa este corelată cu psoriazisul 
unghial. Manifestările cutanate preced, 
adesea, afectarea articulară. Copiii prezintă 
leziuni în special în zonele flexurale, față, 
periauricular, iar zona scutecului este 
specifică sugarilor”, a explicat prof. dr. Daciana 
Brănișteanu, UMF „Grigore T. Popa”, Iași.

Cancere cauzate de HPV-  
cazuri neraportate
HPV afectează și bărbații în egală măsură și, 
deși la noi în țară nu sunt raportate prea multe 
cazuri, virusul este responsabil pentru apariția 
cancerelor anale, peniene, ale cavității bucale, 
ale uretrelor sau prostatei la bărbați, dar și a 
altor tipuri de cancere, în afară de cervical, 
la femei. „Dacă ne uităm în statistici, țările 
Europei Centrale și de Sud-Est par să fie destul 
de «safe» din punctul de vedere al cancerelor 
ano-genitale, altele decât cancerul cervical. 
În aceste țări, nu există cazuri de cancer 
extra-cervical, cel puțin nu raportate, iar acest 
lucru ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că 
toate statisticile și toată politica de sănătate 
referitoare la patologii țintite au la bază date 
epidemiologice ”, a atras atenția conf. dr. 
Daniel Boda, președinte Asociația Română de 
Imuno-Dermatologie (ARID)

Celulele stem și bolile reumatologice
În fiecare țesut din organism există celule 
stem proprii, dar care sunt dormande, când au 
crescut, nu se mai multiplică. Iar specialiștii își 
pun problema cum să ajungă la ele și cum să le 
trezească, iar dacă acest lucru este posibil, cum 
să evite transformarea lor în celule de care 
organismul nu are nevoie – celula stem fiind, 
prin definiție, o celulă care se poate transfor-
ma în orice. A doua sursă de celule stem este 
ingineria genetică: se ia o celulă obișnuită, i se 
scoate nucleul (care este același în toate celu-
lele organismului) și se introduce într-o celulă 
provenită de la un embrion – o celulă care are 
aparatul de stem, care se va înmulți la nesfârșit 
și se va transforma în orice. Acest lucru se 
poate realiza și în România, a anunțat prof. dr. 
Florian Berghea, UMF „Carol Davila” București. 

Terapii biologice în astm la copii
„Astmul este o boală heterogenă, deoarece 
mecanismele care stau la baza lui sunt diferite. 
În momentul de față, mecanismele imunolo-
gice care fundamentează generarea astmului 
îl împart în eosinofilic (cu forma alergică și 
non-alergică) și cel fără eosinofile, mai puțin 
cunoscut. Astmul dificil de controlat este cel în 
care tratamentul nu duce la controlul bolii decât 
la valori foarte mari de terapie și poate nici 
atunci, care necesită adăugarea, ca antiinflama-
tor, a corticosteroidului, cu toate efectele sale 
secundare, iar calitatea vieții persoanei afectate 
este alterată foarte mult. În cadrul acestui astm 
dificil există o categorie mică în procente de 
astm sever prezent și la 4,5% din copii și 10% 
din adulți. Deși sunt puțini pacienți, costurile 
terapiei și controlului bolii sunt extrem de mari. 
Când vorbim de medicina de precizie, dia-
gnosticul fiind pus pe baza patogeniei, trebuie 
caracterizat fenotipul și trebuie trecut către 
endotip pe baza biomarkerilor – pentru a se pu-
tea identifica cea mai bună terapie țintită. Mai 
mult, există markeri care ne pot spune și care 
va fi evoluția bolii”, a explicat prof. dr. Carmen 
Bunu Panaitescu, UMF Timișoara. În momentul 
de față există, fie în cercetare, fie deja în practi-
că, o multitudine de terapii biologice bazate pe 
anticorpii monoclonali, care țintesc mecanis-
mul patogen esențial. 

Alergia la medicamente –  
câte persoane suferă, de fapt?
Pacienții cu o alergie demonstrată la penicilină 
au un risc crescut de apariție a unor organisme 
rezistente la tratament, infecții asociate îngri-
jirii și eșec al tratamentului antibiotic, această 
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alergie fiind asociată și cu un risc cu 14% mai 
mare de deces. Se pare, însă, că mai mult de 
95% dintre persoanele cu o alergie „declara-
tă” la penicilină nu sunt alergice, de fapt. „În 
practica zilnică, diagnosticul hipersensibilității 
la medicamente se bazează numai pe istoricul 
medical, fără o evaluare diagnostică. Testarea 
alergologică anulează hipersensibilitatea la 
medicamente în aproximativ 90% dintre cazuri. 
Gold-standardul în acest domeniu îl reprezintă 
testele de provocare”, a atras atenția conf. dr. 
Roxana Bumbăcea, președintele Societății Ro-
mâne de Alergologie și Imunologie Clinică. 

Malnutriția și imunologia
Efectele malnutriției copiilor asupra sistemu-
lui imun sunt numeroase: risc de sepsis (cu 
hipoglicemie, hipotermie), atrofierea glandelor 
limfatice, a timusului și a amigdalelor, semnele 
tipice de infecție (leucocitoză și febră) sunt de 
obicei absente, dar și probleme ale sistemu-
lui cardiovascular, tractului gastrointestinal, 
pielii și metabolismului. Prof. dr. med. Joachim 
Seitz, departamentul de Endocrinologie, Insti-
tutul Biochem, a prezentat două tipuri de boli 
ale malnutriției – Kwashiorkor și Marasmus, 
și diferențele dintre ele. „Copiii malnutriți nu 
mor din cauza lipsei de anumite substanțe, ci 
din cauza infecțiilor și bolilor asociate. Imu-
nologia este foarte importantă în țările în curs 
de dezvoltare, unde o treime dintre copii sunt 
subnutriți”, a explicat prof. Seitz. 

Genetica și infecția cu HIV
Când o persoană este infectată cu HIV, apare 
o fază acută, după care sistemul imun con-
trolează infecția, chiar și timp de câțiva ani. 
Între timp, sistemul imun este atacat și apar 
infecțiile oportuniste. Timpul care se scur-
ge între infecțiile primare și instalarea SIDA 
este diferit, unii ajung mai repede la stadiul 
SIDA, alții mai greu, în decurs de câțiva ani, 
iar „vinovat” ar fi factorul genetic, mai ales 
gena HLA-C. „Infecția cu HIV-1 induce apariția 
de lanțuri libere HLA-C pe suprafața celulei. 
Absența HLA-C descrește infectivitatea virală 
a HIV-1. De asemenea, pacienții infectați cu 
HIV-1 cu alele HL-C instabile pot avea un răs-
puns imun mai slab contra infecției, ar putea 
produce virioni cu o capacitate de infectare 
mai mare și, în plus, ar putea suferi de boli 
neurocognitive din cauza neuroinflamației 
puternice”, a explicat prof. dr. Donato Zipeto, 
Departamentul de neuroștiințe al Universității 
din Verona, șia vorbit despre infecția cu HIV-1, 
virusul care cauzează SIDA. C. 

PATHDERM
Proiectul PATHDERM își propune să investigheze 
o serie întreagă de biomarkeri tisulari și circula-
tori în cancerele de piele și să aducă informații 
noi medicilor rezidenți și specialiști. „Worksho-
pul de sâmbătă a fost al doilea organizat în cadrul 
acestui proiect, în care am încercat să aducem 
informații clinicienilor și oamenilor din cerce-
tare privind rezultatele obținute în acest un an 
și jumătate de derulare a proiectului. În cadrul 
acestui proiect, ale cărui rezultate urmează să 
le publicăm, am monitorizat pentru prima dată 
pacienții cu carcinoame scuamocelulare și ba-
zocelulare din punct de vedere imun”, a explicat 
Prof. dr. Monica Neagu, șef Laborator Imunolo-
gie, Institutul „Victor Babeș”. 

Simpozioane
 Afecțiuni musculare, articulare sau limfatice 
- conf. dr. Patricia Cristodor- dispozitiv 
medical utilizat în tratamentul sau prevenirea 
majorității afecțiunilor musculare, ale 
articulațiilor sau limfatice.
 Boala venoasă cronică - prof. dr. Daciana 
Brănișteanu a expus avantajele cremei pe 
bază de lămâie de Corsica (Cedraflon), ce 
reduce senzația de picioare grele, iar conf. dr. 
Daniel Boda a prezentat un medicament 
venoactiv (Detralex) ce previne evoluția bolii 
venoase cronice și reduce semnificativ 
simptomele deranjante
 Terapia durerii – șef lucrări dr. Nicuța 
Manolache:„Terapia durerii presupune o 
specialitate complementară care beneficiază de 
o echipă medicală complexă, care poate aborda 
întreaga patologie cauzatoare de durere.
 Diagnosticul molecular al dermatomicozelor 
– dr. Markus Cavalar: teste specializate pentru 
depistarea HPV, a infecțiilor cu transmitere 
sexuală și a dermatomicozelor.
 Dermatita atopică moderată spre severă 
– conf. dr. Daniel Boda: „Dupixent, prima 
terapie biologică pentru adulții cu dermatită 
atopică moderată spre severă, poate fi utilizat 
la pacienții care se califică pentru terapie 
sistemică”. 

ȘI

PESTE  

300  
DE MEDICI  
ȘI BIOLOGI  
au participat la 
conferința de 
Imuno - Onco - 
Dermatologie

BIO SUPPLY DEVELOPMENT SRL

Bucuresti, Sector 3, Str. Vlad Dracu,
Nr. 11, Bl. C14, Ap. 58
Tel.: / FAX: 021.322.85.98
E-mail: office@biosupply.ro
Nr. Reg.Com.:J40/3347/2014;
C.U.I.: RO 32941736

development

M
A

N
A

G
E

M

E MN ET TS SY

  I  FT    IR     EE     D

C

Certificat 9862

P
Proton Impex 2000

FUNDAȚIA PENTRU MEDICINĂ CELULARĂ  
ȘI MOLECULARĂ DIN ROMÂNIA

B2



Premiile de Excelență 
în Asistența Medicală 
– EDIȚIA 2019

de Valentina Grigore

Asistenții medicali și moașele reprezintă o verigă importantă a echipei me-
dicale multidisciplinare și sunt parte integrantă a sistemului de sănătate. 
Ei interacționează direct cu pacienții și cu familiile acestora, sunt de multe 
ori primii furnizori de servicii de sănătate și pot aprecia obiectiv nevoia 

de îngrijire pentru fiecare pacient. În contextul în care sistemul românesc de sănătate 
se confruntă cu o migrație accentuată a profesioniștilor, munca asistenților medicali 
generaliști, a moașelor și a asistenților medicali este de o importanță vitală. 

Concursul și Gala Premiilor de Excelență în Asistența Medicală sunt organizate 
anual pentru a onora profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent 
medical. „Evenimentul este dedicat tuturor celor care sunt determinați să-și 
îndeplinească misiunea cu profesionalism, în ciuda numeroaselor provocări care 
apar permanent, celor care dețin înțelegerea și profunde cunoștințe despre nevoile 
de îngrijire, îngrijorările și preocupările pacienților și familiilor acestora. Asistenții 
medicali trebuie să fie o voce puternică, ce promovează în mod activ schimbarea 
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pozitivă. Noi lucrăm în echipă și 
sloganul nostru este «Cu oameni, pentru 
oameni»”, a declarat asist. med. gen. 
lic. Doina Carmen Mazilu, președintele 
Ordinului Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România (OAMGMAMR) 
– filiala Municipiului București, în 
deschiderea Galei „Premiilor de 
Excelență în Asistență Medicală”– ediția 
a VII-a, organizată pe 5 iulie la Crystal 
Palace Ballrooms București. 

Alături de asistenții medicali 
generaliști, de moașele și de asistenții 
medicali premiați în cadrul Galei, au 
stat reprezentanți ai autorităților, dar și 
medicii șefi de secție și managerii spita-
lelor din București. „Avem profesioniști 
de excepție în România și suntem datori 
să onorăm acest potențial și să acor-

ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELE 
ȘI ASISTENȚII MEDICALI, RĂSPLĂTIȚI PENTRU 
CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ACORDATE
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I. DETERMINARE ȘI 
IMPLICARE – LAUREATĂ 

 Echipa de îngrijire din 
blocul operator 
endourologie al  
Spitalului Clinic  
„Prof. dr. Th. Burghele” 

II. ECHIPE DE ÎNGRIJIRE 
CU URMĂTOARELE 
SUBSECȚIUNI:
a) O ȘANSĂ LA VIAȚĂ – 
LAUREATE:

 Echipa de îngrijire  
din Secția a XVI-a 
Toxicomanie a Spitalului 
Clinic de Psihiatrie „Prof. 
dr. Alexandru Obregia”
 Echipa de îngrijire din 
cadrul compartimentului 
Transplant și 
Pretransplant Medular a 
Spitalului Universitar de 
Urgență București
 Echipa de Îngrijire din 
secția Neurochirurgie III a 
Spitalului Clinic de 
Urgență „Bagdasar- 
Arseni”
 Echipa de îngrijire pentru 
transplant pulmonar a 
Spitalului Clinic „Sfânta 
Maria”

b) PROFESIONIȘTI ÎN 
ÎNGRIJIRI DE CALITATE – 
LAUREATE:

 Echipa de îngrijire din 
secția VI- Patologie 
hipofizară și 

neuroendocrină a 
Institutului Național de 
Endocrinologie „C.I. 
Parhon”
 Echipa de îngrijire din 
secția Pediatrie a 
Spitalului Universitar de 
Urgență „Elias”
 Echipa de îngrijire din 
secțiile ATI copii și adulți 
ale Institutului Național 
de Boli Infecțioase „Prof. 
dr. Matei Balș”
 Echipa de îngrijire din 
Clinica de Neurologie a 
Spitalului Universitar de 
Urgență București

c) MAMA ȘI COPILUL – 
LAUREATE:

 Echipa de îngrijire din 
blocul operator al 
Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. dr. Panait Sârbu”

III. PREMIUL PENTRU 
ADVOCACY ȘI IMPLICARE 
ÎN PROBLEMELE 
COMUNITĂȚII – 
LAUREATĂ:

 Echipa de îngrijire din 
secția de Chirurgie 
Generală II a Spitalului 
Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

IV. PREMIUL SPECIAL AL 
JURIULUI – LAUREATE:

 Echipa de îngrijire din 
secția ATI a Spitalului 

Clinic de Urgență  
pentru Copii „Marie 
Sklodowska Curie”
 Echipa de îngrijire din 
secția ATI a Spitalului 
Clinic Colțea

V. PREMIUL  
PENTRU ÎNTREAGA 
ACTIVITATE – LAUREAȚI:  
Ioana Butnaru  
(Spitalul Clinic de Urgență 
„Bagdasar-Arseni”), 
Ana-Carmen Blănaru, 
Mihaela Bololoi, Maria 
Buznicea, Camelia 
Dumitrescu, Elena Gilia 
Dunduc, Argentina 
Doina Sandu, Niculina 
Toma (Spitalul Universitar 
de Urgență București), 
Teodora Liliana Bosioc, 
Mariana Braticevici, 
Ioan Hanțig, Elena 
Neagu (Spitalul Clinic 
„Prof. dr. Th. Burghele”), 
Vasilica Croitoru, 
Constanța Năvădaru, 
Ioana Negoescu, Gabriela 
Niculae, Viorica Saul, 
Doina Spulber (Institutul 
Național de Endocrinologie 
„C.I. Parhon”), Octavia 
Holzmann (Spitalul Clinic 
de Urgență pentru Copii 
„Marie Sklodowska Curie”), 
Diana Maican (Spitalul 
Universitar de Urgență 
Elias). 

Premiile au fost acordate în cadrul mai multor secțiuni:
dăm toată prețuirea noastră celor care 
contribuie, prin muncă și sacrificii, la 
menținerea stării noastre de sănătate. 
Am convingerea că, punând mai des în 
lumină poveștile de succes, putem obține 
un efect de multiplicare. Devotamentul 
și pasiunea de care dau dovadă zi de zi 
asistenții medicali și moașele ne fac să 
privim cu optimism spre viitor”, a afirmat 
conf. dr. Diana Loreta Păun, consilier de 
stat, Departamentul de Sănătate Publică, 
Administrația Prezidențială. 

Datorită importanței profesiei, 
asistenții medicali și moașele din 
Municipiul București vor beneficia 
de facilități din partea autorităților 
locale. „În calitate de director ASSMB, 
aș dori ca, în perioada următoare, 
alături de reprezentanții sindicatelor, 
să arătăm cât de importanți sunt 
asistenții medicali generaliști, moașele 
și asistenții medicali”, a mărturisit dr. 
Turkes Ablachim, director medical 
Administrația Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București (ASSMB).

Premiile oferite în cadrul Galei au 
constat în diplome și trofee, precum și în 
participarea gratuită la Școala de Vară din 
anul 2020 organizată de OAMGMAMR – 
filiala Municipiului București. 

Gala „Premiile de Excelență în Asistența 
Medicală” s-a încheiat cu un concert 
extraordinar susținut de Maria Buză și 
Taraful George Pătrașcu. 

Managementul logistic și comunicarea 
evenimentului au fost asigurate de

ȘI



Centru de Educație Continuă și 
Simulare pentru asistenți medicali 
generaliști, moașe și asistenți medicali
de Valentina Grigore

Centrul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat 
membrii Biroului Consiliului Municipiului București: Doina Carmen Mazilu 
– președinte, Ana Mareș – vicepreședinte, Daniela Stan – vicepreședinte, 
Anghelușa Lupu – vicepreședinte și Corina Gagiu – secretar municipal. 

Inaugurarea Centrului s-a făcut prin intermediul unor demonstrații practice realizate de 
lectori acreditați ai filialei București și de o echipă a Institutului de Postură, Mobilizare 
și Manevrare din cadrul Birmingham City University.

Centrul este dezvoltat pe 2 etaje ale sediului, respectiv etajele 2 și 3, pe aproximativ 
450 mp, din care Sala de simulare, organizată ca un salon real de spital, reprezintă apro-
ximativ 100 mp. Restul spațiului este organizat în săli de curs de diferite dimensiuni, cu 
dotare multifuncțională.

Proiectul a fost demarat încă din luna august a anului 2018, prin lucrările de amena-
jare a spațiului destinat Centrului de Educație Continuă și Simulare. 
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LA ÎNCEPUTUL LUNII SEPTEMBRIE, 
A AVUT LOC DESCHIDEREA 
OFICIALĂ A CENTRULUI DE 
EDUCAȚIE CONTINUĂ ȘI 
SIMULARE PENTRU ASISTENȚI 
MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI 
ASISTENȚI MEDICALI, LA SEDIUL 
ORDINULUI ASISTENȚILOR 
MEDICALI GENERALIȘTI, 
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR 
MEDICALI (OAMGMAMR) – FILIALA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DIN 
STRADA AVRIG NR. 12. 
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Eforturile umane și financiare de organizare, 
amenajare și dotare ale Centrului de Simulare 
sunt ale filialei București, având tot sprijinul Con-
ducerii Naționale a OAMGMAMR. De asemenea, 
pentru concretizarea acestui proiect ambițios, 
a existat sprijin și din partea unor organizații 
partenere, care au pus la dispoziție prin donație 
manechine, mobilier sau au oferit consiliere și 
suport tehnic. 

De ce conducerea filialei București a dorit 
un Centru de Educație și Simulare modern? 

Este simplu, filiala București are în prezent 
aproximativ 23.000 de membri avizați la zi și este 
cea mai mare filială a OAMGMAMR.

O atenție deosebită a organizației profesionale 
este acordată Educației Continue a membrilor 
săi, care, în fiecare an, au obligația să participe și 
să finalizeze programe de pregătire profesională. 
De aceea, conducerea filialei depune eforturi 
pentru a asigura tuturor asistenților medicali 
generaliști, moașelor și asistenților medicali din 
București posibilitatea păstrării și dezvoltării 
competențelor profesionale necesare îngrijiri-
lor de sănătate pe care le furnizează oamenilor 
sănătoși și bolnavi, familiilor și comunității. 
Activitatea profesională a asistenților medicali 
și a moașelor este complexă. Ei asigură îngrijiri 
de sănătate 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămâ-
nă. Sunt activități în colaborare și autonome în 
care procedurile aplicate trebuie să fie realizate 
corect și cu responsabilitate, să asigure confort 
pacienților și, foarte important, să nu pună viața 
acestora în pericol. 

Pacientul trebuie să beneficieze de diagnos-
ticare corectă, de acces la tratament și, nu în 
ultimul rând, de servicii de îngrijiri de sănătate 
calitative, continue, pe tot parcursul spitalizării, 
dar și la domiciliu, dacă este nevoie.

Învățarea continuă este modalitatea prin care 
asistenții medicali și moașele își îmbunătățesc și 
completează aptitudinile practice și atitudinile, 
exersează tehnici moderne de îngrijire, accesează 
informații medicale noi și, astfel, pot să asigure 
pacientului cele mai bune îngrijiri de sănătate 
posibile.

Filiala București a OAMGMAMR pune accent, 
în toate programele educaționale pe care le 
desfășoară, pe comunicarea cu pacientul și 
familia acestuia, pe lucrul în echipă, siguranța 
pacienților, siguranța personalului medical și mi-
nimizarea erorilor, iar începând cu data lansării 
Centrului de Educație Continuă și Simulare 
pentru Asistenți medicali generaliști, moașe și 
asistenți medicali, toate acestea se vor transpu-
ne într-un mediu sigur de simulare a situațiilor 
clinice reale și de efectuare practică a tehnicilor 
și procedurilor de bună practică.

Ce cursuri se pot organiza în cadrul centrului:
 Resuscitare cardiopulmonară de bază sau suport vital de bază cu 
defibrilare externă; 
 Efectuarea electrocardiogramei; 
 Reducerea infecțiilor asociate actului medical, cu accent pe spălarea și 
dezinfecția mâinilor și educarea pacienților; 
 Mobilizarea și manevrarea în siguranță a pacientului, asigurând și 
protecția personalului de îngrijire și a personalului auxiliar; 
 Administrarea medicamentelor;
 Monitorizarea funcțiilor vitale; 
 Managementul modern al plăgilor; 
 Managementul durerii acute și al durerii cronice;
 Recoltarea probelor biologice;
Igiena și confortul pacientului;
 Alimentația omului sănătos și bolnav; 
 Managementul cateterelor venoase periferice;
 Managementul nașterii fiziologice;
 Îngrijirea nou-născutului, mai ales alăptarea și îngrijirea nou-născutu-
lui prematur;
 Documentarea activității de îngrijire, plan de îngrijire, dosar de îngrijire;
 Leadership clinic și comunicare profesională și multe altele.

Centrul de Educație Continuă și Simulare pentru Asistenți medicali 
generaliști, moașe și asistenți medicali este o realizare deosebită, care 
merită atenția comunității de profesioniști, dar și a pacienților. 



Investim în 
eliminarea 
hepatitei:  

informare 
testare  
tratare

de Valentina Grigore

LA NIVEL GLOBAL, SUNT 325 DE 
MILIOANE DE PERSOANE INFECTATE 
CU VIRUSUL HEPATITIC B SAU C, 
ÎNSĂ TREI SFERTURI DINTRE ELE NU 
ȘTIU ACEST LUCRU. ORGANIZAȚIA 
MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII ATRAGE 
ATENȚIA CĂ TESTAREA PERMITE 
INSTITUIREA TRATAMENTULUI 
CARE VINDECĂ HEPATITA C ȘI 
SALVAREA A MILIOANE DE PERSOANE 
LA NIVEL GLOBAL. ÎN ROMÂNIA, 
PESTE 100.000 DE PERSOANE DIN 
ZONELE RURALE ALE JUDEȚELOR 
NEAMȚ, BACĂU ȘI IAȘI AU FOST 
TESTATE PENTRU DEPISTAREA 
HEPATITEI C, ÎN CADRUL UNEI AMPLE 
CAMPANII DERULATE DE SOCIETATEA 
ROMÂNĂ DE GASTROENTEROLOGIE 
ȘI HEPATOLOGIE (SRGH), ÎN 
COLABORARE CU ASOCIAȚIA 
ECHITATE ÎN SĂNĂTATE (AES). 

 
România și-a asumat țelul 
global al Organizației Mon-
diale a Sănătății de eradicare 
a hepatitelor virale până în 

2030, depunând eforturi susținute la toate 
nivelurile sistemului de sănătate pentru 
diagnosticarea și tratarea persoanelor cu 
hepatite virale. În acest context, cu ocazia 
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Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepa-
titelor Virale (28 iulie), Asociația Echitate 
în Sănătate, împreună cu medicii de la 
Spitalul Sf. Spiridon din Iași, a organizat o 
campanie stradală de conștientizare pri-
vind hepatitele virale și de testare pentru 
depistarea virusului hepatitic C (VHC). În-
tre orele 11.00 și 16.00, peste 200 de ieșeni 
au fost testați de medicii gastroenterologi, 
iar cei depistați pozitiv au fost consiliați în 
privința pașilor ce trebuie urmați pentru 
a avea acces la tratamentul care elimină 
virusul din organism. Testarea pentru 
hepatita C presupune o procedură extrem 
de simplă și rapidă: o singură picătură de 
sânge din deget este suficientă pentru a 
depista dacă persoana testată este sau nu 
infectată cu virusul hepatitic C. 

PESTE 100.000 DE 
ROMÂNI, TESTAȚI 
PENTRU DEPISTAREA 
VIRUSULUI 

„Peste 70% din pacienții infectați cu 
virusul hepatitic C nu prezintă niciun fel de 
simptome, de aceea este foarte important 
să testăm cât mai multe categorii de 
persoane, mai ales pe cele din grupele de 
risc. Primul val de risc ar fi persoanele 
cu vârsta de 60-80 de ani, infectate în 
perioada de dinaintea Revoluției prin 
proceduri derulate în spital și nu numai. 
Știm că sunt sate întregi în care oamenii 
erau injectați cu aceeași seringă – aceștia 
trebuie testați. Un al doilea val ar fi cel al 
persoanelor mai tinere, la care infectarea 
ar putea apărea din cauza obiceiurilor 
«moderne» – viață sexuală promiscuă, 
cu multipli parteneri, consum de 
droguri injectabile –, dar și din cauza 
unor proceduri cosmetice (manichiură, 
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Premiile au fost acordate în cadrul mai multor secțiuni:

pedichiură, piercinguri, tatuaje) și chiar 
medicale (intervenții stomatologice) 
realizate cu instrumentar nesterilizat. 
Prin această campanie, am încercat să 
testăm cât mai multe persoane din aceste 
categorii, dar și să le explicăm tuturor cum 
să prevină infectarea cu virusul hepatitic 
C”, a declarat prof. dr. Anca Trifan, medic 
specialist gastroenterologie, șef Secția 
Clinică Gastroenterologie II, Spitalul 
Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, 
și membru în Comitetul Director al 
Societății Române de Gastroenterologie și 
Hepatologie (SRGH). 

„Îmi doream de mult să fac acest test, 
dar nu am avut timp. Mă bucur că azi am 
reușit să mă testez, este foarte important 
ca medicii să vină în mijlocul oamenilor, 
să le atragă atenția asupra hepatitei și 
să-i testeze. O campanie de acest gen este 
întotdeauna benefică, pentru că oamenii 
pot afla din timp dacă suferă sau nu de 
această boală și pot fi tratați”, a declarat 
una dintre persoanele testate, o femeie în 
vârstă de 60 de ani.

Cu cât este depistată în stadiu mai 
incipient, cu atât durata tratamentului 
este mai mică. „Dacă gradul de fibroză 
este zero, vindecarea are loc în termen 
de opt săptămâni. Dacă gradul de fibroză 
este mai mare de 1-2, vindecarea are loc 
în 12 săptămâni. Tratamentul interferon 
free nu are aproape niciun efect advers, 
iar România face eforturi extraordina-
re să trateze toate persoanele bolnave. 

Țara noastră și-a asumat obiectivele 
Organizației Mondiale de Gastroentero-
logie și depune eforturi pentru a obține 
eradicarea hepatitei până în anul 2030”, 
a mai afirmat prof. dr. Anca Trifan.  

 
Peste 100.000 de români testați
Această campanie de conștientizare face 
parte dintr-o amplă acțiune de luptă 
împotriva hepatitelor virale derulată 
de Societatea Română de Gastroente-
rologie și Hepatologie, în colaborare cu 
Asociația Echitate în Sănătate, în cadrul 
căreia au fost testați gratuit, pentru 
depistarea virusului hepatitic C, peste 
100.000 de români din zonele rurale ale 
județelor Neamț și Bacău. Toți cei care au 
fost depistați pozitiv în urma testării au 
avut acces la tratamentul gratuit oferit de 
statul român. Acțiunea s-a desfășurat cu 
sprijinul a 101 de cabinete de medicină 
de familie. Tot în cadrul acestei acțiuni, 
AES, în parteneriat cu SRGH, a deru-
lat și o campanie de microeliminare a 
virusului hepatitic C la nivelul comunei 
Vetrișoaia (județul Vaslui), unde a fost 
testată  majoritatea populației cu vârsta 
de peste 18 ani.

„Sunt foarte mulți pacienți infectați 
cu hepatita C și ne temem că nu-i vom 
descoperi pe toți. Din acest motiv, este 
foarte important ca medicii de familie 
să ne ajute să-i identificăm, ei au un rol 
extrem de important în a face screening 
unui procent cât mai mare din populația 

generală. Practic, toți pacienții aflați 
pe listele medicilor de familie ar trebui 
testați pentru depistarea hepatitei C. 
Numai în felul acesta putem cunoaște 
numărul real al pacienților infectați cu 
virusul hepatitei C în România”, a atras 
atenția prof. dr. Anca Trifan.

„Prin demersul nostru, dorim să 
acordăm șansa de a se vindeca, bene-
ficiind de tratamentele disponibile azi, 
în România, persoanelor infectate cu 
hepatita C care află că suferă de această 
afecțiune, în urma testării. Conform 
specialiștilor, rata de vindecare cu aceste 
tratamente este de peste 95% și pacienții 
evită, astfel, complicațiile grave care pot 
interveni dacă nu se tratează la timp”, a 
declarat președintele Asociației Echitate 
în Sănătate, Maria Vasilescu.

La nivel global, virusurile hepatitice 
cauzează 1,34 milioane decese pe an (2 
din 3 decese sunt atribuite cancerului he-
patic). Organizația Mondială a Sănătății 
a atras atenția că trebuie intensificate 
eforturile pentru testarea și diagnosti-
carea persoanelor care nu știu că sunt 
purtătoare de virusuri hepatice. Testarea 
cât mai multor persoane și diagnostica-
rea celor bolnave le oferă acestora șansa 
de a se vindeca datorită noilor terapii 
interferon free, care au o rată de succes 
de peste 95%.

Campaniile de testare au fost realizate 
de AES cu sprijinul ABBVIE. 



BOGDAN GUȚĂ, 
JURNALIST 
„HighLeague este o ple-
doarie 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 Hi-
ghLeague și le-a trasat. Fără 
fake news, fără breaking 
news, HighLeague este 
despre... ce merită să fie 
important, frumos și valoros 
pentru noi. Ceva care poate 
fi chiar o cooltură!”

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 perso-
nalul 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.”

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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Vă invităm la un demers de 
cultură care vă poate inspira 
și care poate fi și cool

www.highleague.ro

Transformative radiotherapy that’s 
not only making advancements, 
but making a difference.

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.

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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