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A MAI CĂZUT UN GUVERN ÎN ROMÂNIA. SE SCHIMBĂ DIN NOU 
POLITICA SĂNĂTĂȚII. Sunt din nou bulversați profesioniștii, dar și companiile 
farmaceutice. Continuitatea  politicilor în sănătate ar trebui să fie obligatorie 
prin lege.

Sănătatea nu ar trebui să aibă culoare politică, pentru că pe pacient 
nu-l interesează acest aspect atunci când merge la spital sau are nevoie de 
medicamente. Misiunea revistei noastre este de a ține aproape de cel mai sensibil 
domeniu, acela al sănătății populației, de a reliefa tot ceea ce este nou și bun în 
sănătate, în România, Republica Moldova, dar și la nivel internațional. 

Așa cum spunea dr. Mircea Olteanu, președintele Asociației Spitalelor din 
România - extrem de activ profesional la nivel internațional până la stingerea 
sa din viață, cu care am lansat în România, în urmă cu mai bine de 10 ani, seria 
Conferințelor Internaționale dedicate Ehealth, Managementului Bolilor Cronice, 
Calității și siguranței îngrijirilor medicale sau Finanțării sănătății- în orice sistem 
de sănătate, cel mai greu lucru de realizat, însă absolut vital, este stabilirea  
priorităţilor ca și componentă esenţială a oricărei politici de sănătate. Aceasta 
poate avea o contribuţie majoră la creşterea macroeficienţei sistemului sanitar. 
Utilizarea corectă a acestei metodologii poate contribui la echitatea şi reducerea 
inegalităţilor în furnizarea de îngrijiri medicale. Practic, toţi pacienţii vor avea 
acces la îngrijirile de bază tot timpul, inclusiv la medicamentele compensate şi 
gratuite.

Toate ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu trei probleme politice majore:
1.  Cum să mobilizeze fonduri suficiente pentru a finanţa serviciile medicale;
2.  Cum să aloce aceste fonduri şi să organizeze furnizarea de servicii pentru a 

produce cele mai mari beneficii în starea de sănătate a unui număr cât mai 
mare de oameni.

3. Cum să limiteze costul îngrijirilor medicale.
Creşterea costurilor îngrijirilor medicale se observă la scară mondială, fiind 

determinată de dezvoltarea unor tehnologii moderne şi scumpe, medicamente 
noi, schimbări demografice şi epidemiologice (îmbătrânirea populaţiei, boli 
infecţioase şi parazitare în mediul rural şi boli cronice în mediul urban).

De aceea obiectivele politice urmărite de mai toate ţările constau în:
 acces universal şi egal la îngrijiri de sănătate de calitate rezonabilă;
 menţinerea cheltuielilor pentru sănătate la un nivel acceptabil;
 utilizarea eficientă a resurselor.

Risipa în sănătate este un subiect care merită să ne preocupe, însă într-o 
ediție ulterioară. Acestea sunt câteva idei de bază ale politicilor de sănătate 
dar, de multe ori, pare că nu le cunosc cei care ar trebui. Publicația noastră nu 
are culoare politică, nu este susținută de niciun partid sau altă entitate de gen. 
Gândim și implementăm cu pasiune proiecte pe care le considerăm relevante 
pentru pacienți, medici și chiar pentru sistemul de sănătate. Sprijinim/
promovăm oameni pe care îi considerăm cu har – medici, asistenți medicali, 
lideri ai asociațiilor de pacienți și mulți alții.

Sănătatea ne preocupă pentru că suntem aici de peste 15 ani și am văzut ce s-a 
realizat și ce nu. Unele rămân doar promisiuni, pentru că unii doar promit. 

Sănătatea nu are culoare politică … cel puțin pentru noi. Singura politică 
pe care o facem este cea a sănătății pentru pacient. 

La vremuri noi… tot noi

MARIA VASILESCU  

FONDATOR REVISTA  
POLITICI DE SĂNĂTATE, 
ROMÂNIA &  
REPUBLICA MOLDOVA
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LUNA OCTOMBRIE, NUMITĂ ȘI „LUNA ROZ”, A FOST PLINĂ DE 
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE, la care am avut ocazia să fiu prezentă, să 
ofer și să iau experiențe frumoase și extrem de utile. Am văzut cum stau lucrurile 
în România, Țările Baltice, Armenia, Georgia, Rusia, ce au reușit să realizeze ei 
și ce nu avem noi. Nu mă voi referi la tehnologii de ultimă generație, tratamente 
inovative sau profesioniști de talie internațională care fac chirurgie robotică. Vreau 
să vorbesc despre faptul că în aceste țări pacienții sunt un element esențial al 
sistemelor de sănătate, iar reprezentanții lor se regăsesc la nivelul tuturor factorilor 
de decizie instituționali. Am urmărit cum reprezentanți ai autorităților, profesioniști 
din sănătate, prezenți la aceste evenimente, au avut posibilitatea de a afla despre 
problemele reale și grave cu care se confruntă pacienții și de a identifica împreună 
soluții pentru rezolvarea acestora. 

Am cunoscut lideri ai pacienților care, pe lângă o mare pasiune, motivație 
interioară și generozitate sufletească, au pregătirea necesară să ofere soluții de 
îmbunătățire a managementului bolilor cronice. Am cunoscut pacienți educați care 
pot lua decizii informate pentru că au acces la informaţii relevante, într-un format 
uşor de înţeles. Am văzut pacienți care îşi auto-gestionează boala în fiecare zi, deci au 
o expertiză unică de asistenţă medicală care este susţinută. Am rămas impresionată 
de suportul la nivelul cel mai înalt de care beneficiază acești pacienți pentru a deveni 
parteneri egali cu profesioniştii, dar, cel mai mult, de asociațiile de pacienți care îi 
reprezintă pentru a le direcţiona experienţa şi vocea colectivă. Am văzut cum trebuie 
să fie transformat un sistem de sănătate, dintr-un sistem reactiv într-un sistem 
proactiv, centrat pe pacient.

Am simțit că nevoia de a promova înţelegerea a ceea ce înseamnă responsabilizarea 
pacienţilor din perspectiva pacienţilor în cadrul factorilor de decizie politici şi al 
acţionarilor din domeniul sănătăţii a devenit evidentă. Avem nevoie de asociații de 
pacienți, care la noi nu sunt prezente, cu mici excepții, iar noțiunea de pacient expert 
trebuie introdusă și aplicată în Republica Moldova, așa cum se întâmplă în toate 
statele dezvoltate. Pacientul cronic nu poate fi un simplu beneficiar al tratamentului 
primit. Din momentul stabilirii diagnosticului de boală cronică, acesta trebuie să 
devină partenerul  profesioniștilor pe întregul parcurs. 

Majoritatea pacienților cu boli cronice sunt în ziua de astăzi bine informați din 
variate surse (pagini web, ziare, reviste). Această mixtură de informații mai mult sau 
mai puțin veridice poate produce un grad de confuzie asupra pacientului. De aceea, 
pacientul cronic trebuie să fie școlarizat, informat permanent asupra evoluției bolii, 
efectelor tratamentului, planului de tratament, reacțiilor adverse ale medicației, 
precum și asupra duratei tratamentului. Pacientul cronic trebuie să devină expert, 
să fie responsabilizat si să participe la luarea deciziilor în procesul de vindecare. 
Pacienții trebuie să aibă drept de vot atunci când se decide pentru ei, nu doar rolul 
actual de simpli observatori, deoarece anume ei sunt primii interesați ca sistemele de 
sănătate să evolueze. 

Pacienţii sunt oameni activi care pot contribui la durabilitatea sistemelor de 
sănătate, dacă se implică, sunt auziți și au susţinere. 

Responsabilizarea 
pacienților – o prioritate  
a sistemului de sănătate

INGA PASECINIC

CENTRUL STRATEGII ȘI 
POLITICI DE SĂNĂTATE
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A VIZITAT REPUBLICA 
MOLDOVA DE NENUMĂRATE 
ORI, FIIND MEMBRU AL 
DIVERSELOR GRUPURI DE 
EXPERȚI INTERNAȚIONALI 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, 
IAR DIN 2019 A PRELUAT 
CONDUCEREA BIROULUI 
ORGANIZAȚIEI MONDIALE  
A SĂNĂTĂȚII (OMS)  
DE LA CHIȘINĂU.  
DR. IGOR POKANEVYCH  
S-A ALĂTURAT FAMILIEI 
OMS DIN 2006, CONDUCÂND 
OFICIUL ORGANIZAȚIEI DIN 
UCRAINA PÂNĂ ÎN 2013. ȘI-A 
CONTINUAT APOI CARIERA 
ÎN OFICIILE OMS DIN ASIA 
DE SUD-EST ȘI CENTRALĂ, 
FIIND RESPONSABIL DE 
ADMINISTRAREA OFICIILOR 
ȘI IMPLEMENTAREA 
DIVERSELOR PROGRAME DE 
SĂNĂTATE. ESTE ABSOLVENT 
AL UNIVERSITĂȚII DE 
MEDICINĂ DIN KIEV 
(UCRAINA) ȘI DEȚINĂTOR 
AL TITLULUI DE MASTER 
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ AL 
UNIVERSITĂȚII DIN BOSTON 
(SUA). de  Inga Pasecinic 

Astăzi vorbim cu  
dl Pokanevych despre 
actualele provocări ale 
sistemelor de sănătate, 

acoperirea universală cu servicii medicale, 
povara bolilor netransmisibile și 
prioritățile OMS în Republica Moldova. 

Tema Zilei mondiale a sănătății din 
2019 a constituit-o acoperirea universală 
cu servicii medicale și asistența 
medicală primară. În opinia Dvs., care 
este rolul asistenței medicale primare 
în transformarea sistemului de sănătate 
pentru a asigura acoperirea universală 
cu servicii medicale?

Acoperirea universală cu servicii 
medicale înseamnă că toți oamenii și 
comunitățile beneficiază de serviciile de 
sănătate de care au nevoie fără a suferi vreo 
povară financiară. Aceasta include o gamă 
completă de servicii medicale esențiale, 
de calitate, de la promovarea sănătății la 
prevenire, tratament, reabilitare și îngrijiri 
paliative. Asistența medicală primară joacă 
un rol esențial în atingerea acoperirii uni-
versale cu servicii medicale, deoarece este 
cea mai eficientă și cost-eficace cale spre 
atingerea acoperirii universale cu servicii 
medicale. Atingerea acoperirii universale 
este una dintre țintele stabilite de țările 
lumii atunci când acestea au adoptat 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Bolile netransmisibile au o povară 
mare asupra sistemului, inclusiv din 
punct de vedere financiar și managerial. 
Din experiența Dvs., ce trebuie să facem 
ca măsurile de prevenire întreprinse de 
sănătatea publică să fie eficiente și să 
putem dezvolta un sistem de sănătate 
durabil și accesibil? 

Povara bolilor netransmisibile în lume 
devine tot mai mare și Moldova nu este o 
excepție. Rata acestor boli crește din cauza 
schimbării obiceiurilor și a comportamen-
telor de risc, precum alimentația nesă-
nătoasă, lipsa activității fizice, fumatul, 
alcoolul. Bolile netransmisibile reprezintă 
88% din totalul deceselor din Republica 
Moldova, principala cauză fiind bolile 
cardiovasculare, urmate de cancer și bolile 
sistemului digestiv. Aceste cifre sunt deter-
minate de factorii principali de risc – fuma-
tul, abuzul de alcool, inactivitatea fizică, 
alimentația nesănătoasă. De asemenea, 
rămâne înaltă prevalența bolilor mintale. 

Ați menționat corect – dacă ne dorim 
să reducem această povară, trebuie să ne 
concentrăm pe comportamentul indi-
vidual și să asigurăm eforturi și condiții  
adecvate pentru a preveni bolile. Doar 
așa vom putea opri această epidemie, iar 
oamenii din Moldova vor suferi mai puțin 
de ictus, atac cerebral, boli cardiovascu-
lare și respiratorii, cancer. Vă aduc aici 
două exemple – circa 80% din atacurile 
cerebrale pot fi prevenite printr-un mod 
sănătos de viață, acestea fiind cauzate de 
hipertensiune arterială, colesterol ridicat, 
sedentarism, fumat, obezitate, diabet 
zaharat şi boli cardiovasculare. În ceea ce 
privește cantitatea de sare consumată de 
moldoveni, aceasta este de două ori mai 
mare decât cea recomandată de OMS  
(5 grame pe zi), fapt ce duce la hipertensi-
une și apariția bolilor cardiovasculare.

De aceea, pentru a ne asigura că 
măsurile de prevenire sunt eficiente și 
cu impact, trebuie să abordăm starea de 
lucruri nu doar din perspectiva sistemului 
de sănătate, ci și din perspectiva multor 

„Sănătatea înseamnă 
efort multisectorial 
durabil și comportament 
individual responsabil”
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altor domenii, precum educația, transpor-
tul, agricultura. Numai atunci când aceste 
sectoare își vor conjuga eforturile și își 
vor planifica propriile strategii, planuri și 
intervenții privind sănătatea oamenilor, 
vom putea atinge succesul. Există multe 
istorii de succes, așa-numitele best buys, 
care și-au demonstrat funcționalitatea, 
inclusiv la nivel global. În Moldova, putem 
observa deja intervenții serioase la nivel 
național privind controlul tutunului, ce 
au avut efecte pozitive nu numai asupra 
fumătorilor, dar și a copiilor, fumătorilor 
pasivi și comunităților în ansamblu. 

Ce programe implementează la 
ora actuală biroul OMS din Republica 
Moldova?

Organizația Mondială a Sănătății 
este prezentă în Republica Moldova de 
mai bine de două decenii. Domeniile 
tehnice de suport au fost și sunt stabilite 
ținându-se cont de prioritățile sistemului 
de sănătate, OMS oferind sprijin Guver-
nului Republicii Moldova în interesul 
sănătății cetățenilor. Dacă e să vorbim 
despre domenii concrete, o realizare 
semnificativă poate fi considerată conso-
lidarea sistemului de sănătate, Moldova 
fiind una din țările de pionierat privind 
introducerea sistemului de asigurări 
medicale obligatorii. Astfel, majoritatea 
populației țării a obținut acces la servicii 
adecvate de sănătate, fără a fi împovărată 
din punct de vedere economic și finan-
ciar. Desigur, există componente mai 
puternice și mai slabe ale sistemului, dar 
cunoaștem cu toții care au fost schimbă-
rile economice din ultimii ani. OMS con-

tinuă să ofere suport și lucrează foarte 
aproape cu Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, Compania Națională 
pentru Asigurări în Medicină și alte 
instituții, acoperind diverse componente, 
inclusiv prevenirea bolilor transmisibile 
și a celor netransmisibile, managementul 
situațiilor de urgență, sănătatea mamei și 
a copilului, vaccinarea, resursele umane 
în sănătate. 

În pofida faptului că vaccinurile 
moderne sunt extrem de eficiente și 
sigure, cele mai grave efecte secundare 
fiind excepțional de rare, din păcate, 

încă mai avem 
cazuri de boli cu 
sfârșit letal, care 
ar trebui de fapt 
să rămână doar 
în manualele de 
istorie, nu să fie 
urgențe în zilele 
noastre... Ce 
acțiuni e nevoie 
să se întreprindă 
pentru a reduce 
fenomenul 
ezitării de a se 
vaccina?

Vaccinurile 
salvează vieți și nu 
cred că există un 

mesaj mai puternic pentru părinți, bunici 
sau îngrijitori privind vaccinarea.  Cea 
mai eficientă abordare privind ezita-
rea e să vedem împreună de ce unele 
persoane nu sunt vaccinate. În unele 
țări sau comunități, ori medicii trebuie 
să fie instruiți și încurajați să informeze 
părinții despre beneficiile imunizării, ori 
există alte motive sau alte căi de a ajunge 
la oameni și a le vorbi despre vaccina-
re. Totul depinde de persoanele care 
locuiesc în anumite regiuni, de bariere și 
convingerile oamenilor. 

Există opinia comună că cei care 
prescriu antibioticele trebuie să-și 
schimbe comportamentul pentru a 
reduce rezistența la antibiotice. Care 
ar trebui să fie atitudinea acestora în 
această problemă?

Rezistența antimicrobiană a fost 
clasificată de OMS drept o problemă de 
nivel mondial, fiind catalogată unul din 
cele 10 pericole pentru sănătatea publică 
în 2019. Atenția asupra acestei probleme 

a sporit nu numai din partea agențiilor 
de sănătate, dar și a tuturor instituțiilor, 
ca oamenii să aibă acces la antibiotice și 
medicamente eficiente atunci când au 
nevoie. Astăzi observăm că microorga-
nismele au devenit rezistente la multe 
din preparatele antimicrobiene, or asta 
înseamnă că data viitoare, dacă vor 
contracta o infecție, nu vor mai exista 
„arme” de luptă cu aceasta. De aceea, 
pe de o parte, intră în  responsabilitatea 
sistemului și a prestatorilor de a prescrie 
antibiotice atunci când e nevoie de ele, 
pe de altă parte, e și responsabilitatea 
persoanei de a folosi antibioticul atunci 
când într-adevăr este indicat.     

Ce urmează? Care sunt obiectivele 
și prioritățile OMS pentru perioada 
imediat următoare?

La ora actuală, împreună cu Ministe-
rul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
și alți parteneri de dezvoltare, lucrăm 
strâns la planurile de viitor, începând cu 
programul specific de doi ani al OMS, dar 
și la scopuri mai largi, precum elabora-
rea Strategiei de dezvoltare a sistemului 
2030, care e în concordanță cu Strategia 
națională de dezvoltare, unde sunt setate 
obiectivele principale de dezvoltare a 
țării. În noua strategie, care este bazată 
și pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, 
sănătatea joacă un rol-cheie, și nu numai 
din perspectiva sănătății, dar și a bunăs-
tării. Pentru a atinge aceste obiective e 
nevoie de politici și eforturi  intersec-
toriale, inter-guvernamentale și de o 
abordare a sănătății prin prisma întregii 
societăți. Și dacă e să vă aduc un simplu 
exemplu de indicatori, putem vorbi 
despre calitatea apei. E un indicator legat 
și de sănătate, dar și de mediu, nutriție și 
educație. Toate aceste sectoare joacă un 
rol important în asigurarea apei de cali-
tate. Sau dacă e să vorbim de siguranța 
rutieră și consumul de alcool, subiect 
stringent pe agenda actuală a Guvernului 
și un domeniu în care OMS a lucrat mulți 
ani – reprezintă o problemă ce trebuie 
rezolvată nu doar în cadrul sectorului de 
sănătate. De aceea, conceptul modern 
de sănătate presupune atât eforturi 
multisectoriale durabile, cât și atitudine 
și comportament personal responsabil. 
Avem cu toții de muncit pentru a atinge 
un nivel de bunăstare dorit și a avea o 
stare de sănătate mai bună. 
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Austria continuă  
să susțină  
Republica Moldova  
pe calea reformei
de Irina Roșca

Dl Gero Stuller, Atașat Special 
al Ministerului Federal al 
Austriei pentru Muncă, 
Afaceri Sociale, Sănătate și 

Protecția Consumatorului: „În cadrul 
parteneriatului între Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale al Republicii 
Moldova și Ministerul Federal al Muncii, 
Afaceri Sociale, Sănătate și Protecția Con-
sumatorului al Austriei a fost făcut un pas 
important în calea Reformei incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilități inte-
lectuale și psihosociale. În satul Brânzeni, 
raionul Edineț, a fost realizat un proiect 
de bună practică în acest sens. Acum acest 
concept poate fi preluat la nivel naţional. 
Austria va continua să susțină Republica 
Moldova pe calea reformei, fapt confirmat 
printr-un nou acord de cooperare semnat 
pentru următorii doi ani”.

Orice început este greu, spune cu-
noscutul proverb. Cu atât mai greu este 
începutul când te confrunți cu lipsa unui 
cadru normativ bine definit, pe de o parte, 

POLITICI DE SĂNĂTATE | 

și cu stereotipuri 
adânc înrădăci-
nate în percepția 
socială, pe de altă 
parte. Astfel a fost 
calea parcursă 
de o echipă 
entuziastă decisă să aducă aportul său 
la creșterea calității vieții persoanelor cu 
dizabilități intelectuale din Republica 
Moldova.  

Pornind de la ideea că una din sar-
cinile în vederea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale este dezvoltarea serviciilor 
sociale comunitare pentru persoanele 
dezinstituționalizate, în anul 2018, în 
raionul Edineț a fost creat un parteneriat 
dintre AO ARAP (Asociația Raională de 
Educare a Adulților „Prutul de Sus”) și 
Die Querdenker Austria. Ca rezultat a fost 
înființată o locuință protejată „OAZA” în 
satul Brânzeni, r. Edineț. Acest serviciu 
oferă adulților dezinstituționalizați șansa 

la un mod de viață independent într-o 
atmosferă caldă și prietenoasă, fiind 
în același timp asistați și consiliați de 
fiecare dată când este nevoie. La 8 august 
2019, serviciul social „Locuința Protejată 
OAZA” a primit acreditarea necesară a 
prestatorului de servicii sociale din partea 
Consiliului Național de Acreditare a Pre-
statorilor de Servicii Sociale. 

În prezent, în OAZĂ locuiesc patru be-
neficiari. Ei se bucură de asistență 24/24 
din partea asistenților sociali și medicali. 
Pe lângă serviciile de supraveghere, consi-
liere și îngrijire medicală, sunt organizate 
activităţi educative, recreative şi terape-
utice destinate atât dezvoltării indepen-
denţei beneficiarului, cât și abilitaților 
profesionale și sociale a acestora. Astfel 
beneficiarii sunt implicați activ în activi-
tăţile de zi cu zi specifice traiului inde-
pendent, se bucură de activități de ergo-
terapie, terapie prin muncă, grădinărit, 
cultivarea florilor, creșterea fructelor și 
legumelor, participă la ateliere de muncă 
protejate etc. Personalul de sprijin încura-
jează şi îndrumă beneficiarii pentru a-şi 
forma şi manifesta abilităţile, talentele, 

hobby-urile.
Proiectul-

model este 
susținut și 
finanțat de 
Ministerul 
Federal al 
Austriei pentru 
Muncă, Afaceri 
Sociale, Sănă-
tate și Protecția 
Consumatoru-

lui și se încadrează în Strategia Națională 
privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități și Programul Naţional de 
Dezinstituționalizare a persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale 
pentru anii 2018-2026 al Guvernului 
Republicii Moldova.  

La implementarea reformelor noi 
susținerea partenerilor mai experimentați 
este extrem de importantă. La baza 
conceptului acestui proiect a stat modelul 
și experiența vastă a Austriei în crearea și 
dezvoltarea serviciilor sociale comunita-
re, promovarea parteneriatului public-
privat și sensibilizarea opiniei publice 
la problemele existente în domeniul 
protecției sociale. 
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IMSP Institutul Oncologic, 
prin misiunea și viziunea 
pe care o promovează, este 
promotorul algoritmilor și 

metodologiilor de colaborare în cadrul sis-
temului medical, asigură direct și implicit 
procedurile de excelență pentru profilaxie, 
screening, diagnostic, tratament, cercetare 
oncologică și colaborări productive la nivel 
național și internațional pentru alinierea la 
cele mai înalte standarde. 

Despre Programul Național de Control 
al Cancerului 2016-2025, activitățile în 
derulare și cele ce urmează a fi imple-
mentate a povestit Dr. Larisa Catrinici, 
directorul IMSP Institutul Oncologic din 
Republica Moldova.

Ce presupune Programul Național de 
Control al Cancerului 2016-2025? 

Programul Național de Control al Can-
cerului, aprobat de Guvernul Republicii 

Moldova pentru o perioadă de 10 ani, re-
prezintă o temelie politică intersectorială 
și un angajament financiar argumentat ne-
cesar pentru a asigura răspunsul național 
la provocările generate de maladiile 
oncologice. Obiectivul general al Progra-
mului constă în reducerea mortalităţii prin 
cancer cu 7% până în anul 2025, care până 
la urmă este și indicatorul de progres, în 
situația când toți factorii vizați în program 
vor realiza măsurile preconizate. 

Faptul că primul obiectiv este axat pe 
categoriile de cancer care pot fi controlate 
prin reducerea factorilor de risc și a celor 
comportamentali a oferit programului 
posibilități de a implica mai multe sectoare 
ale economiei și cel social-educațional.

În situația când medicina modernă 
nu are răspunsuri științifice definitive 
despre geneza maladiilor oncologice, 
sunt identificați factorii de risc care 

influențează o treime din cazurile de boală 
și care, fiind controlați, pot avea impact 
în reducerea incidenței. Anume din acest 
considerent o atenție deosebită este 
acordată reducerii sau eliminării factorilor 
de risc, precum sunt: consumul de tutun, 
consumul nociv de alcool, alimentația 
nesănătoasă, sedentarismul, excesul pon-
deral, expunerea exagerată la soare etc.

Accesul la serviciile de diagnostic și 
tratament al cancerului este considerat 
în mod consecvent ca o prioritate în acest 
document de politici și este important că 
în Republica Moldova este desfășurată 
activitatea atât în instituțiile publice, cât 
și în cele private având un portofoliu de 
Proceduri și Protocoale scrise, aprobate de 
către ministerul de profil.

Care este rolul Institutului Oncologic 
în realizarea acestui program?

Instituția Medico-Sanitară Publică In-
stitutul Oncologic (IMSP IO) este respon-
sabilă de implementarea, monitorizarea 
și evaluarea activităților în cadrul PNCC 
cu elaborarea propunerilor și concluziilor 
de perfecționare a tacticii aplicate în acest 
domeniu. Astfel, importanța atribuțiilor 
este  conștientizată de echipa noastră cu 
un înalt grad de responsabilitate. 

În acest context, aș vrea să menționez 
că prin direcțiile sale strategice de activitate 
IMSP IO susține și este implicat în cerce-
tarea științifică oncologică și în domeniile 
biomedicale interdisciplinare, sprijină 
interacțiunea specialiștilor oncologi cu 
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Bunele practici 
pentru un răspuns 
național în prevenirea 
și controlul cancerului

Politici  
de Sănătate | POLITICI DE SĂNĂTATE

de Irina Roșca

INCIDENȚA PRIN CANCER ÎN REPUBLICA MOLDOVA ESTE ÎN CREȘTERE CU 
2 LA SUTĂ ANUAL (PENTRU ANUL 2018 S-AU ÎNREGISTRAT 287,1 CAZURI 
LA 100 DE MII DE LOCUITORI), CONSTITUIND TOTODATĂ DOAR 68 LA 
SUTĂ DIN INCIDENȚA ÎNREGISTRATĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST 
(424,7 CAZURI LA 100 DE MII DE LOCUITORI). PRONOSTICUL OMS ESTE 
CREȘTEREA NUMĂRULUI DE CAZURI NOI PENTRU TOATE ȚĂRILE.
ESTE IMPORTANT FAPTUL CĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ULTIMII ANI 
SE ADOPTĂ O ABORDARE SISTEMICĂ A OBIECTIVELOR, ACȚIUNILOR 
ȘI INVESTIȚIILOR CARE AU UN SCOP COMUN, CONTROLUL SITUAȚIEI 
DETERMINANTE A MALADIEI ONCOLOGICE ȘI REDUCEREA MORTALITĂȚII 
PERSOANELOR AFECTATE DE CANCER.
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colegii de peste hotarele țării pentru a 
investi continuu în cunoașterea etiologiei 
cancerului, evoluției bolii, precum și în 
identificarea de noi ținte terapeutice.

Pacientul în acest program este de 
fapt punctul de reper și în acest scop 
sunt preconizate mai multe segmente de 
activități care l-ar susține atât moral, cât și 
psihologic,  implementându-se în țară un 
mecanism de îngrijiri medicale și paliative 
adecvat rigorilor internaționale.

Ce ne puteți spune despre realitățile 
de dată recentă în oncologia din 
Republica Moldova?

Conform datelor Registrului Național 
de Cancer (care este la etapa de testare ca 
Sistem Informațional și unicul furnizor de 
date statistice în domeniu), în anul 2018 au 
fost înregistrate 58 572 de cazuri de maladii 
oncologice, inclusiv 3940 de hemopatii. 
Astfel, prevalența la începutul anului cu-
rent a constituit 1638 de cazuri la 100 de mii 
de locuitori. Incidența în cifre absolute în 
2018 a constituit 10021 cazuri maligne noi, 
mortalitatea prin cancer a înregistrat 6133 
de cazuri. În ce privește copiii, în prezent 
în Republica Moldova sunt 400 de copii cu 
diverse maladii maligne, cifra celor noi luați 
anual în evidență fiind de 70.

Dacă e să vorbim despre structura pri-
melor cinci localizări prin tumori malig-
ne, ce reprezintă 49,7 la sută dintre toate 
maladiile, atunci acestea sunt ocupate de 
cancerul colorectal, urmat de cancerul 
glandei mamare, apoi de cancerul pielii, al 

bronhiilor și pulmonilor și de hemoblas-
toze. În topul celui mai mare număr de ca-
zuri noi de cancer se situează localizarea 
colorectală – atât în R.M., cât și în Europa 
Centrală și de Est. 

Ce acțiuni sunt întreprinse la nivel 
național pentru a influența morbiditatea 
și mortalitatea prin cancer? 

În țară este implementată o procedură 
de sistem, care permite examinarea tuturor 
cazurilor noi de cancer și a cazurilor 
depistate în evoluție tardivă. Sunt rezerve 
la acest capitol în anumite localități, ceea ce 
denotă atât accesul limitat la asistența me-
dicală, cât și educația sanitară insuficientă a 
populației. De exemplu, în raioanele Leova, 
Șoldănești, Sângerei, Ocnița, Dondușeni 
ș.a. sunt  în jur de 30 la sută de cazuri noi 
oncologice, depistate în stadiile precoce, și 
60-70 la sută, în stadii tardive, în care efor-
tul curativ și psihologic este complicat.

Această situație a stat la baza aprobării 
prin ordinul ministrului a supervizorilor, 
reprezentați de medici oncologi specialiști, 
care oferă suport metodic și consultativ 
echipelor de medici de familie în majorarea 
vigilenței și diagnosticului precoce.

Începând cu anul 2017 se desfășoară la 
nivelul populației screening-ul prin colo-
noscopie. Cred că este un succes pentru 
țară dat fiind faptul că s-a oferit categoriilor 
incluse în grupurile de risc posibilitatea de 
a fi examinați din fondurile de profilaxie ale 
CNAM, aplicându-se tehnologii moderne și 
condiții accesibile.

INTERVIU CU 
DR. LARISA 
CATRINICI, 

DIRECTOR AL 
IMSP INSTITUTUL 

ONCOLOGIC, 
REPUBLICA 
MOLDOVA

În același context, aș vrea să menționez 
și derularea altor două screening-uri 
populaționale pentru cancerul cervical și 
cel al glandei mamare, care vor avea un 
impact benefic în identificarea maladi-
ilor ce fac parte din categoria „pre-can-
cer” pentru a oferi tratamentul necesar 
pacienților și o monitorizare adecvată în 
dinamică și, nu în ultimul rând, a depista 
tumorile în stadiile precoce, care nu mani-
festă simptome clinice.

Dezvoltarea serviciului oncologic pe 
fundalul implementării asigurărilor obli-
gatorii de asistență medicală și al reorgani-
zărilor care continuă în asistența medicală 
primară sunt factori foarte importanți, 
care influențează accesul populației la ser-
viciile medicale consultative, diagnostice 
și curative și au un impact major asupra 
indicilor înregistrați în țară cu referire la 
morbiditate și mortalitate.

Ar putea fi transpuse bunele practici 
internaționale în practica medicală 
națională?

Doar așa abordăm problema. Când ne 
referim la bune practici, în primul rând, 
avem în vedere reușitele colegilor din 
serviciile oncologice, acumulate în timp, 
cu aplicarea tehnologiilor moderne și 
înregistrarea unor rezultate convingătoa-
re. Ceea ce știm și ne dorim e să aducem 
tehnologiile medicale mai aproape de 
pacienții noștri, iar specialiștii din Repu-
blica Moldova să se regăsească împliniți 
în activitatea profesională. Astăzi, în 
sistemul de sănătate sunt specialiști 
competenți și profesioniști în identificarea 
noilor performanțe și abilități, ce reprezin-
tă forța motrice în schimbarea lucrurilor 
spre bine.

Tot ce se întreprinde astăzi în dome-
niu se realizează, în primul rând, pentru 
pacienții care ne oferă încredere și se 
încadrează în comun cu echipele multi-
disciplinare de specialiști în perioade de 
tratament și monitorizare deloc ușoare.

Așadar, pentru a reduce mortalitatea 
prin cancer cu 7% până în 2025 și a atinge 
obiectivele propuse ce țin de un nivel mai 
înalt de supraviețuire pe 10 ani, este nevoie 
ca sistemul de sănătate să fie capabil de 
provocările generate de maladiile onco-
logice, populația să-și îmbunătățească 
cunoștințele sanitare la capitolul modul 
sănătos de viață, să cunoască factorii de risc 
pentru aceste maladii și să utilizeze toate 
posibilitățile de care dispune astăzi pentru 
a preveni și a reduce aceste maladii grave. 



UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” – 

LA 19 IUNIE CURENT, UNIVERSITATEA 
DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA A OBȚINUT STATUTUL DE 
INSTITUȚIE ACREDITATĂ INTERNAȚIONAL 
DE CĂTRE FEDERAȚIA MONDIALĂ 
DE EDUCAȚIE MEDICALĂ (WORLD 
FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION 
- WFME) PE UN TERMEN DE 5 ANI, 
CERTIFICAT ÎN BAZA PROTOCOLULUI NR. 
46 DIN 14 IUNIE 2019 AL CONSILIULUI 
DE ACREDITARE AL AGENȚIEI 
INDEPENDENTE DE ACREDITARE ȘI 
RATING (INDEPENDENT AGENCY FOR 
ACCREDITATIONAND RATING - IAAR) 
DIN KAZAHSTAN - ENTITATE ABILITATĂ 
DE WFME CU DREPT DE CERTIFICARE 
INTERNAȚIONALĂ A INSTITUȚIILOR 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT. CONFORM 
REPREZENTANȚILOR AGENȚIEI, USMF 
„NICOLAE TESTEMIȚANU” ESTE UNA 
DINTRE INSTITUȚIILE DE FRUNTE 
ȘI UNICA UNIVERSITATE CU PROFIL 
MEDICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA, 
CU O ISTORIE DE 74 DE ANI ȘI ESTE UN 
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI PENTRU 
ȚĂRILE DIN REGIUNE, ATÂT DIN FOSTA 
UNIUNE SOVIETICĂ, CÂT ȘI DIN REGIUNEA 
MĂRII NEGRE. DESPRE PROCESUL 
DE ACREDITARE INTERNAȚIONALĂ, 
REZULTATELE ȘI AVANTAJELE ACESTUIA 
AFLĂM MAI MULTE DE LA PROF. DR. 
OLGA CERNEȚCHI, PRORECTOR PENTRU 
ACTIVITATE DIDACTICĂ, USMF „N. 
TESTEMIȚANU”. de Inga Pasecinic
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POZIȚIE CONSOLIDATĂ  
ȘI RECUNOAȘTERE LA  
NIVEL INTERNAȚIONAL

Ce a determinat necesitatea acreditării internaţionale 
a USMF „Nicolae Testemițanu” de către Federația 
Mondială de Educație Medicală?
Evaluarea externă și acreditarea reprezintă instrumente 
puternice de asigurare a calității tuturor activităților care 

au loc într-o instituție de învățământ superior: manageriale, educațional-
didactice și de cercetare. Ministerele de resort din întreaga lume recomandă  
universităților de profil să fie acreditate la nivel internațional, pentru a 
oferi o credibilitate mai înaltă absolvenților și șanse mai mari de angajare 
nu doar în țara de origine, dar și în alte state. În Universitatea noastră, de 
asemenea, studiază un număr mare de studenți veniți din afara țării. Este 
important ca studiile făcute atât de ei, cât și de studenții autohtoni să fie 
recunoscute la nivel internațional.

Acreditarea USMF „Nicolae Testemițanu” de către Federația Mondială 
de Educație Medicală certifică atât sustenabilitatea programelor de educație 
medicală, cât și competențele instituțiilor de profil în oferirea instruirii me-
dicale de calitate – elemente ce asigură încrederea pacienților și a medicilor 
practicieni calificați. 

Cum s-a desfășurat procesul de acreditare internațională?
Procesul de acreditare internaţională a fost inițiat în luna martie 2019 

și a presupus mai multe etape, una dintre ele fiind realizarea Raportului de 
autoevaluare instituţională, conform cerinţelor înaintate de IAAR. Ulterior, 
în perioada 3-5 iunie curent, Comisia de experți externi a IAAR a vizitat 
USMF „Nicolae Testemițanu”, în scopul evaluării instituţionale finale în 
baza standardelor WFME, după examinarea preliminară a raportului de au-
toevaluare, efectuată în lunile martie-mai. În cadrul vizitei, Comisia a avut 
întrevederi cu administrația Universității, cu șefii de subdiviziuni universi-
tare, cadrele didactice și științifico-didactice, cu studenții, medici-rezidenți, 
absolvenții și cu potențialii angajatori.

Comisia de experţia remarcat calificarea înaltă a colectivului Univer-
sităţii, subliniind faptul că toate informaţiile necesare pentru evaluarea 
instituţională au fost elaborate conform cerințelor și prezentate prompt 
organismului abilitat.

Care sunt punctele forte ale instituţiei, identificate de către comisie?
Comisia a apreciat înalt programele de studii aplicate în Universitate, 

monitorizate şi actualizate sistematic, ce vizează atât pregătirea teoretică, 
cât şi dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor specialişti. În 
procesul de instruire, Universitatea aplică metode moderne de predare – 
învățare – evaluare, bazate pe utilizarea tehnologiilor informaționale ce 
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sunt continuu ajustate conform standar-
delor internaționale de educație medicală. 
Toate etapele procesului educaţional sunt 
computerizate, fiind asigurate servicii 
electronice atât pentru cadrele didactice şi 
pentru studenţi, cât şi pentru consumatorii 
externi, precum şi accesul gratuit la baze de 
date de profil și resurse axate pe medicina 
bazată pe dovezi.

În urma evaluării internaţionale echipa 
de experți a concluzionat că USMF „Nicolae 
Testemițanu” este o instituție cu tradiție 
și o reputație înaltă la nivel național și 
internațional, cu un personal universitar 
și administrativ foarte motivat, studenți 
devotați și părți interesate care acordă 
sprijin în realizarea procesului educațional-
didactic, științific și clinic. Verificările 
externe au confirmat poziția sa de lider în 
țară. De asemenea, experții din afară au 
considerat că USMF „Nicolae Testemițanu” 
deţine capacitatea de a răspunde provo-
cărilor și oportunităților din viitor, că își 
va îndeplini misiunea, contribuind la bu-
năstarea țării, își va consolida poziția prin 
internaționalizarea tuturor activităților, 
având posibilitatea să-și aducă aportul la 
progresul științific internațional în medici-
nă, stomatologie și  farmacie. 

Introducerea în planurile de învăţământ 
a unor discipline noi, moderne, regăsite 

în programele altor universităţi europene, 
evaluarea periodică a structurii curriculare, 
îmbogăţirea şi actualizarea permanentă a 
conţinutului şi a modului de susţinere a 
cursurilor, a lucrărilor şi stagiilor practi-
ce sunt printre atuurile USMF „Nicolae 
Testemițanu”.

Comisia a venit și cu unele 
recomandări pentru îmbunătățirea 
continuă a proceselor. Care sunt acestea?  

Evaluarea efectuată de experți a recon-
firmat standardele ridicate de calitate ale 
activităților desfășurate în universitate și 
a formulat recomandări pentru crearea 
condițiilor adecvate de realizare a progra-
melor de studii.

Recomandările comisiei țin, în primul 
rând, de crearea unui spital universitar cu 
profil larg pentru dezvoltarea dexterităților 
practice ale studenților. Comisia a propus 
implementarea testării psihologice a candi-
daţilor la admitere în Universitate, extinde-
rea programelor de mobilitate academică a 
studenţilor, intensificarea pregătirii anga-
jaţilor conform metodologiei cercetărilor 
ştiinţifice și, nu în ultimul rând, atragerea 
plenară a partenerilor internaţionali şi a 
celor strategici la realizarea cercetărilor. De 
asemenea, experții au sugerat ca Universi-
tatea să tindă spre autonomie financiară, 
inclusiv pentru remunerarea personalului 

didactic în vederea atingerii unor rezultate 
mai bune în instruire și cercetare.

Care sunt avantajele statutului de 
instituţie acreditată internaţional pentru 
Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”?

Acreditarea internațională prezintă 
mai multe avantaje, și anume: consoli-
darea imaginii Universității și creșterea 
competitivității la nivel mondial, garanta-
rea unei instruiri de înaltă calitate, conform 
standardelor internaționale, extinde-
rea posibilităților de colaborare cu alte 
organizații similare, sporirea credibilității 
în fața publicului vizat (studenți, medici-
rezidenți, studenți-doctoranzi, medici-
cursanți, parteneri ș.a.). Pentru specialiștii 
pregătiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, 
certificarea internațională semnifică 
recunoașterea diplomelor de studii în alte 
state ale lumii și posibilități de afirmare 
peste hotarele țării.

Care sunt perspectivele  
Universității de Stat de Medicină şi  
Farmacie „Nicolae Testemițanu”?

În pofida unor provocări majore din 
ultimii ani, cauzate de criza economică 
internațională, resimțită acut și în Republi-
ca Moldova, scăderea demografică, gradul 
de promovabilitate mai scăzut la examenul 
de bacalaureat, competiția din ce în ce mai 
strânsă cu instituții de învățământ superior 
din țară și străinătate, finanțarea insufici-
entă de la bugetul de stat, USMF „Nicolae 
Testemițanu” a reușit să se mențină pe o 
linie de stabilitate și chiar de creștere. 

Aflată într-un proces de analiză 
și regândire a programelor de studii 
și a tehnicilor de predare, USMF 
„Nicolae Testemițanu” pune în centrul 
preocupărilor sale studenții, în special, 
pregătirea lor practică.  

Odată cu obținerea Certificatului de 
confirmare a acreditării internaționale, 
USMF „Nicolae Testemițanu” se 
poziționează pe o treaptă superioară, fapt 
ce demonstrează calitatea programelor de 
studii și a tuturor activităților desfășurate 
de către Universitate. Suntem onorați de 
performanța obținută și vom depune toate 
eforturile necesare pentru a corespunde 
în continuare standardelor internaționale. 
Astfel, USMF „Nicolae Testemițanu” este o 
instituţie în permanentă dezvoltare, orien-
tată către spaţiul internaţional şi sustenabi-
lă din punct de vedere financiar, abordând 
noi oportunităţi, dar rămânând fermă şi 
consecventă în direcţiile sale esenţiale. 

INTERVIU CU PROF.  
DR. OLGA CERNEȚCHI,  

PRIM-PRORECTOR, PRORECTOR 
PENTRU ACTIVITATE DIDACTICĂ, 

USMF „N. TESTEMIȚANU”
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Toate deciziile referitoare la gestionarea corectă 
a AVC acute trebuie subordonate afirmației:  

„TIMPUL ÎNSEAMNĂ CREIER”

Care este situația privind 
Accidentul Vascular 
Cerebral în Republica 
Moldova?

În Republica Moldova, anual, acciden-
tul vascular cerebral se dezvoltă la mai 
mult de 12000 de oameni, dintre care 
aproximativ 35% decedează în perioada 
acută a bolii. Mortalitatea prin AVC este 
de trei-patru ori mai mare în ţara noastră 
decât în ţările Uniunii Europene, iar 
incidența este de 2.5-3,0 cazuri la 1000 
de locuitori pe an. AVC este cauza princi-
pală de handicap la populația adultă din 
Republica Moldova, 13% dintre pacienți 
sunt de vârstă aptă de muncă, iar o trei-
me din victimele AVC-ului sunt persoa-
ne social active. Tot AVC-ul reprezintă 
a doua cauză de apariţie a demenţei, 
depresiei şi cea mai frecventă cauză de 
epilepsie la vârstnici.

Aceste statistici negative nu ţin doar 
de nivelul economic al ţării, ci de siste-
mul medical per ansamblu din Republica 
Moldova, în care nu se acordă suficientă 
atenţie acestor pacienţi şi în care nu 
se pune accent pe prevenţia primară și 
secundară. Prea mulți moldoveni nu 
sunt conștienți de factorii lor de risc 
pentru bolile cerebrovasculare, cum ar fi 

accidentul vascular cerebral, precum și 
cele cardiovasculare, și nu sunt în stare 
să-și administreze propriul risc. În plus, 
în prezent, nu există un sistem integrat 
de detectare, evaluare sau gestionare a 
riscurilor de boli vasculare și conexe în 
cadrul sistemului de sănătate din Repu-
blica Moldova.

Cum prevenim AVC?
Este necesară o abordare coordonată 

pentru a crește gradul de conștientizare 
a riscului vascular și a bolilor asociate 
acestuia, pentru a oferi o evaluare de 
înaltă calitate a riscului individual și 
pentru a acorda intervenții adecvate 
pentru gestionarea riscurilor. Trebuie 
să existe un angajament interdisciplinar 
care să sprijine informarea cetățenilor 
pentru a-și îmbunătăți abilitățile și 
cunoștințele în materie de sănătate, 
pentru a-și spori capacitatea de auto-
gestiune și a-și reduce în mod activ riscul 
de dezvoltare a bolilor vasculare.

Deoarece împărtășesc factorii de risc, 
cauzele care stau la bază și mecanismele 
bolii, accidentul vascular cerebral, bolile 
cardiace și cele vasculare apar adesea 
împreună cu diabetul și boala cronică 
renală. Astfel, prevenirea și gestionarea 
eficientă a unei afecțiuni pot asigura 

reducerea riscului și altor boli asociate.
Cum informăm și ridicăm gradul de 

conștientizare a populației Republicii 
Moldova privind riscul și impactul 
accidentelor vasculare cerebrale?

Există trei etape-cheie necesare pen-
tru a permite populației Republicii Mol-
dova să înțeleagă mai bine, să gestioneze 
și, eventual, să controleze impactul ac-
cidentelor vasculare cerebrale: creșterea 
gradului de conștientizare individuală 
a riscului de dezvoltare a unui accident 
vascular cerebral, furnizarea unei evalu-
ări de înaltă calitate a riscului vascular și 
a bolilor asociate prin colectarea datelor 
privind factorii de risc majori prin între-
bări simple, teste și măsurători luate în 
considerare în contextul riscului de boli 
cerebrovasculare, evaluarea și clasifica-
rea persoanelor fizice în subiecți cu risc 
moderat și sporit, pentru luarea decizi-
ilor referitoare la intervențiile medicale 
necesare cu scopul reducerii riscului 
individual.

Care sunt cele mai eficiente metode 
de tratament al pacienților cu AVC?

Obiectivul fundamental al tratamen-
tului endovascular este obținerea unei 
rate mai mari de recanalizare arterială 
prin intervenție directă la locul ocluzi-

STUDII PROSPECTIVE ARATĂ CĂ INCIDENȚA ȘI PREVALENȚA ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL (AVC) SUNT 
ÎN CONTINUĂ CREȘTERE, IAR CONFORM ESTIMĂRILOR ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII, ACCIDENTELE 
VASCULARE CEREBRALE VOR DEVENI PÂNĂ ÎN ANUL 2030 PRINCIPALA CAUZĂ DE MORTALITATE. MOLDOVA 
SE AFLĂ PRINTRE PRIMELE ZECE ȚĂRI ÎN LUME ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INCIDENȚA ACCIDENTULUI VASCULAR 
CEREBRAL. PROGRAMELE DE EVALUARE ȘI GESTIONARE A BOLILOR VASCULARE EXISTENTE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA AU UN GRAD LIMITAT DE ACOPERIRE ȘI NU SUNT BINE INTEGRATE SAU PROMOVATE CA PARTE A UN 
SISTEM NAȚIONAL DE PREVENIRE A SĂNĂTĂȚII. ÎN INTERVIUL ACORDAT, ACAD. STANISLAV GROPPA A POVESTIT 
DESPRE SCHIMBĂRILE CARE E NECESAR SĂ FIE APLICATE PENTRU REDUCEREA SEMNIFICATIVĂ A MORBIDITĂȚII 
ȘI MORTALITĂȚII PRIN AVC, EFICIENTIZAREA GESTIONĂRII ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL, A COSTULUI 
ÎNGRIJIRILOR ȘI ECONOMIILOR DE COSTURI ASOCIATE. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU ACAD. STANISLAV GROPPA, PRORECTOR PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE,  
PROFESOR UNIVERSITAR, USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”, DOCTOR HABILITAT, ȘEF AL CATEDREI DE NEUROLOGIE 
NR. 2, ȘEF AL CLINICII DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE, INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ 
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ei, în special în ocluziile de vas mare, 
reducerea complicațiilor hemoragice și 
prelungirea ferestrei terapeutice.

În practică se cunoaşte că majoritatea 
pacienţilor cu AVC ischemic acut nu pri-
mesc tratament cu activator recombinat 
de plasminogen tisular (rtPA) deoarece 
nu ajung în timp util la spital. Tromboli-
za sistemică cu rtPA (tromboliză intrave-
noasă) este eficientă pentru tratamentul 
pacienților cu accident vascular cerebral 
(AVC) ischemic acut în primele 4.5 ore de 
la debutul simptomatologiei în absența 
contraindicațiilor. Tromboliza farma-
cologică intraarterială și trombectomia 
mecanică prin intermediul unor dispozi-

tive de extracție a trombului sunt metode 
foarte eficiente de ultimă oră.

Recent, ați găzduit la Chișinău 
primul Summit al Proiectului IRENE 
– COST (Implementarea Rețelei de 
Cercetare a AVC – Implementation 
Reasearch Network in Stroke 
Quality). Au participat reprezentanți 
din peste 30 de țări europene. Care 
sunt tendințele internaționale în 
managementul AVC?

Conform recomandărilor 
internaționale, fiecare spital care curează 
pacienți cu AVC trebuie să dispună de 
o structură specifică dedicată acestor 
pacienţi. Această structură trebuie să 

asigure îngrijirea unui pacient cu AVC în-
cepând cu etapa prespitalicească până la 
reabilitare, dar să abordeze şi problemele 
de profilaxie. În timpul fazei acute a AVC, 
unitatea de accident vascular cerebral 
acut (Stroke Unit) trebuie să asigure un 
tratament optim al pacientului cu AVC 
prin intermediul unei echipe multidis-
ciplinare. Este necesar să se consolideze 
toate eforturile pentru crearea unităților 
de accident vascular cerebral acut și a 
unui centru comprehensiv de boli cere-
brovasculare, pentru a asigura un trata-
ment optim al pacientului cu AVC și pen-
tru a minimaliza impactul consecințelor 
acestei maladii asupra întregii populații a 
Republicii Moldova.

Sunteți pe cale să implementați un 
program de dezvoltare a serviciilor 
naționale de management în AVC acut. 
Care sunt beneficiile scontate ale 
regionalizării serviciului național de 
AVC acut? 

În primul rând, accesul rapid la servici-
ile specializate. Dacă accesul în timp util la 
unitățile AVC ar crește cu 75% la pacienții 
cu AVC, acest lucru ar preveni peste 500 
de decese pe an și 200 de persoane ar avea 
un mod de viață independent. Unitățile 
AVC vor oferi asistență de înaltă calitate, 
inclusiv monitorizare fiziologică, neurolo-
gică și tratament rapid al accidentului vas-
cular cerebral și al complicațiilor asociate, 
reabilitare timpurie și îngrijire paliativă.

În al doilea rând, un spectru vast 
de îngrijiri specializate. Deși rtPA a 
fost aprobat pentru tratamentul AVC 
ischemic acut în 1996, mai puțin de 5% 
din pacienții cu AVC acut primesc acest 
tratament. Tratamentul în unitățile AVC 
reduce în mod semnificativ riscul de in-
validitate, îngrijire instituțională și deces 
cu 20%, indiferent de gravitatea acciden-
tului vascular cerebral și vârstă. 

Crearea unităților AVC în incinta spita-
lelor raionale este stringentă și oportună, 
având în vedere că, în prezent, la nivel 
național sunt doar trei unități. Conceptul 
general ar fi că unitățile nou-create prin 
existența unei infrastructuri specifice, 
prin analiza și respectarea unor proto-
coale de diagnosticare, monitorizare și 
tratament, în concordanță cu protocolul 
recunoscut la nivel național, ar contribui 
la reducerea morbidității și mortalității, 
optimizarea cheltuielilor, creșterea 
calității serviciilor medicale, scopul final 
fiind un rezultat medical mai bun. 
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SĂNĂTATEA COPIILOR  
reprezintă bunul cel mai de preț  
și trebuie să devină urgent  
o prioritate națională

Pentru noi toți veștile sunt 
bune pentru că există 
personalități notorii cu voci 
grele, cunoștințe profunde și 

experiență de ani de zile în tratarea copii-
lor. Una dintre aceste voci îi aparține prof. 
dr. Neli Revenco, un specialist dedicat și 
cu renume în domeniul cardiologiei și 
reumatologiei pediatrice, ce depășește cu 
mult limitele tării, director al Departa-
mentului de Pediatrie al USMF „Nicolae 
Testemițanu” și președinte al Asociației de 
Pediatrie din Moldova. Formator de medici 
și vizionar, prof. dr. Revenco a înţeles cu 
mult timp în urmă că pediatria nu mai 
poate fi o disciplină simplă care abordea-
ză copilul ca pe un „adult în miniatură”. 
Angajarea pe care o manifestă în profesie 
și atașamentul față de bolnav au făcut-o să 
privească departe, spre medicina bazată pe 
evidențe și medicina personalizată, pentru 
a oferi astfel micuților din Republica 
Moldova șanse egale la servicii medicale de 
calitate cu ale copiilor din statele europene. 
Pentru că iubește ceea ce face, își croiește 
timp să consulte copiii. Tot din dragoste 
pentru profesie și copii, depune eforturi și 
se implică să modernizeze pregătirea viito-
rilor medici pediatri și rezidenți, așa cum 
se întâmplă de decenii în alte țări.  

Cum e să fii pediatru, este diferit de 
alți medici?

Pediatrii sunt structurați altfel. Nu poți 
face pediatrie dacă nu iubești pacientul-co-

pil, un pacient diferit, mult mai dificil decât 
un adult. El fie te place, fie nu te place. 
Copilul nu comunică cu medicul, este 
mult mai dificil să-l examinezi, să identi-
fici semnele și simptomele de care suferă 
acesta. Un pediatru trebuie să fie înzestrat 
cu calități psihologice deosebite, astfel 
încât să se poată apropia, fără a-l speria, pe 
micul pacient, care, deseori, nu vorbește, 
dar privește foarte atent, să-i descopere ra-
pid diagnosticul și să-l înțeleagă. Totodată, 
pediatria este cea mai optimistă speciali-
tate, deoarece, odată diagnosticat corect 
și tratat, pacientul reacționează prompt. 
Resursele de recuperare ale unui copil 
sunt excepţionale și, chiar și în situații 
critice, dacă îi oferi necesarul în momentul 
potrivit, rezultatele sunt net superioa-
re celor din patologia adultului. Este o 
meserie complexă, extrem de grea, bazată 
pe o relație solidă medic – pacient, în care 
trebuie să acordăm o mare atenție îngrijirii 
riguroase a copiilor. În vederea depistării 
precoce a diferitelor patologii cronice, 
monitorizarea periodică a stării de sănătate 
a sugarilor și copiilor este indispensabilă.  

Cum este organizată asistenţa 
pediatrică în Republica Moldova?

La nivel raional, au fost instituite 
funcţiile de specialist principal în dome-
niul asistenţei medicale acordate mamei şi 
copilului şi de specialist în sănătatea repro-
ducerii. Specialiştii în cauză coordonează 
activităţile din domeniul sănătăţii mamei şi 

copilului, precum şi al sănătăţii reproduce-
rii la nivel de Asistenţă Medicală Primară, 
din întreg teritoriul administrativ. În acest 
mod se asigură interacţiunea cu serviciile 
specializate de ambulator, spitaliceşti, 
unităţile de urgenţă prespitalicească şi de 
sănătate publică.

Sporirea accesului copiilor la consul-
taţiile medicilor pediatri contribuie la 
ameliorarea calităţii asistenţei medicale 
acordate copiilor în condiţii de ambulator, 
la reducerea numărului de spitalizări şi 
respectiv a cheltuielilor pentru tratament 
spitalicesc. 

E dovedit că în ţările unde copiii benefi-
ciază de asistenţă medicală mixtă – medic 
de familie şi pediatru, rata mortalităţii, dar 
şi a morbidităţii prin maladii cronice este 
cu mult mai mică.

Care sunt reușitele și ce se mai dorește 
să fie realizat?

Am reușit  să modernizăm curriculu-
mul de pregătire în domeniul pediatriei în 
Republica Moldova, astfel aliniindu-ne la 
standardele internaționale existente. Nu 
mai pregătim în aceste vremuri doar medici 
specialiști pediatri cu pregătire generală. 
Pentru a fi mai performanți, am recurs la 
pregătirea medicilor pediatri în domenii 
cât mai înguste, cum ar fi pneumologie, 
gastroenterologie, cardiologie etc. Astfel, 
sper să înregistram progrese în asistența 
medicală pediatrică. Avem un rezidențiat 
care produce medici specialiști pediatri cu 

CU SIGURANȚĂ, CONȘTIENTIZĂM CU TOȚII – PĂRINȚI, AUTORITĂȚI, POLITICIENI, JURNALIȘTI 
– CÂT DE IMPORTANT E SĂ AVEM COPII SĂNĂTOȘI. E BINE ȘTIUT FAPTUL CĂ PENTRU A AVEA 
UN VIITOR MAI BUN ȘI MAI SĂNĂTOS DECÂT AL GENERAȚIILOR ANTERIOARE, TREBUIE SĂ 
AVEM ASTĂZI GRIJĂ DE COPIII NOȘTRI. de Inga Pasecinic

Politici  
de Sănătate | POLITICI DE SĂNĂTATE

aprofundări în diverse domenii clinice, în-
cât să nu ne mai confruntăm cu o realitate 
grea, și anume lipsa de specialiști.

Țin să menționez că cei mai veridici 
markeri ai eficienţei reformelor instituite în 
domeniul serviciului pediatric al Republi-
cii Moldova este reducerea mortalităţii şi 
morbidităţii copiilor. În Republica Moldova, 
rata mortalității în rândul copiilor mai mici 
de cinci ani este de trei ori mai mare decât 
în țările europene. În unele cazuri, chiar de 
patru ori mai mare. Chiar dacă pe parcursul 
anilor au fost atinse succese remarcabile în 
domeniul mortalităţii infantile, îmbună-
tăţirea indicilor sănătăţii copiilor rămâne 
obiectivul serviciului pediatric, care va fi 
realizat prin intermediul reformelor exis-
tente, dar şi al celor de viitor.

Mi-aș dori foarte mult să începem să 
umanizăm spitalele de pediatrie, să ne 
aliniem și noi altor țări prin acele „spitale 
prietenoase copiilor”, de care încă ducem 
lipsă. Într-un asemenea spital trebuie să 
existe toate cele necesare – scutece, cum 
ar trebui să fie normal, inclusiv mai multe 
spații destinate jocului, mai ales pentru 
cei care au spitalizare de lungă dura-
tă. Aceste spitale trebuie să aibă spații 
luminoase, vesele, chiar și lenjeria de pat 
și pijamalele colorate, deoarece copiilor 
nu le place monotonia. Când te afli în 
preajma copiilor, îi îngrijești, te ocupi de 
ei, trebuie să fii energic, să te menții tânăr 
și să fii disponibil, chiar dacă uneori ești 

epuizat. Pe mine mă marchează orice caz 
finalizat fericit. 

Care sunt problemele cu care se 
confruntă astăzi pediatria în Republica 
Moldova? 

Suntem o specialitate deficitară. Există 
un deficit de medici pediatri în sistem, în 
mare parte din cauza faptului că doctorii 
pediatri au ales să plece în alte ţări. Cam 
10% din studenţii la medicină sunt deja de-
cişi să plece în străinătate după finalizarea 
studiilor. Din păcate, se pleacă și în timpul 
rezidenţiatului. Trebuie să întreprin-
dem măsuri de urgență pentru a redresa 
situația. Sunt de părerea că nu doar salari-
ile sunt o problemă, ci şi faptul că medicii 
sunt arătaţi cu degetul. La noi nu există 
acel respect față de doctori, respect care se 
întâlneşte peste tot în țările civilizate, din 
care vrem şi noi să facem parte. Este vorba 
de educație și mentalitate. În Republica 
Moldova ar trebui pus mai mult accent pe 
educaţia sanitară, aşa cum se procedează 
în ţările din Uniunea Europeană. 

Care sunt soluțiile sănătoase?
În primul rând, trebuie să îmbunătățim 

sistemul de pregătire a medicilor în 
domeniul pediatriei. Prioritatea noastră, a 
cadrelor didactice, este să pregătim medici 
pediatri cât mai buni pentru Republica 
Moldova. Interesul tinerilor absolvenți de 
liceu de a studia medicina este determinat 
de ceea ce reprezintă profesia de medic, 
nu în Republica Moldova, ci departe peste 

hotarele ei. Dacă concurența din acest an 
la concursul de admitere la Universitatea 
de Medicină are tendință descendentă, 
atunci pentru rezidențiat în pediatrie am 
putea spune că trendul este ascendent și, 
spre marea mea bucurie, dar și a conducerii 
universității, comparativ cu anul precedent, 
pregătirea candidaților a fost mult mai 
bună, dovadă fiind ultima medie de admi-
tere. Avem copii din ce în ce mai buni, din 
ce în ce mai pregătiți. Aceste rezultate ne 
îndreptățesc să sperăm că va fi o generație 
mai bună, dispusă de a se consacra unui 
domeniu atât de complex, de greu, dar foar-
te frumos și fascinant, acela al medicinei.

Alt moment extrem de important 
ține de viziunea mea  privind abordarea 
bolilor cronice și maladiilor rare. Este 
bine cunoscut că unii copii pot fi afectați 
de o patologie cronică de la cele mai mici 
vârste. Vreau să pun accent pe importanţa 
profilaxiei, depistării precoce şi abordării 
terapeutice cât mai corecte în prevenirea 
complicaţiilor, astfel asigurându-i micului 
pacient o calitate a vieţii cât mai aproape 
de normal.

Ce acțiuni intersectoriale pe termen 
lung ar trebui întreprinse la nivel 
național? 

În pofida faptului că Politica Națională 
de Sănătate abordează sănătatea mamei 
și copilului ca o prioritate de sănătate, 
există necesitatea elaborării și apro-
bării unui document strategic separat, 
un Program Național pentru Sănătatea 
femeii și copilului, în acord cu strategiile 
naționale existente și ghidurile de practică 
în vigoare. Acest document strategic e în 
proces de elaborare și are ca scop asigura-
rea condițiilor pentru realizarea deplină a 
potențialului de bunăstare și sănătate al 
femeilor, copiilor și adolescenților, preve-
nirea maladiilor și a mortalității, având în 
vizor necesitățile specifice de vârstă și gen, 
în condițiile utilizării eficiente a resurselor 
disponibile și ale promovării unor stan-
darde înalte și a bunelor practici. Sper ca 
acest document strategic, odată elaborat, 
să se realizeze cu prioritate și fără excepții. 
În acest fel se va asigura accesul gratuit și 
facil al tuturor copiilor la serviciile curative 
și profilactice la care fac referire ghidurile 
și protocoalele naționale. E cert că cele mai 
eficiente măsuri, din punctul de vedere 
al costurilor, s-au dovedit a fi investițiile 
în copii, acestea contribuind la creșterea 
socio-economică a națiunilor și impulsio-
narea coeziunii și integrării sociale. 

INTERVIU CU  
PROF. DR.  
NELI REVENCO, 
DIRECTOR AL 
DEPARTAMENTULUI 
DE PEDIATRIE LA 
IMC ȘI PREȘEDINTE 
AL ASOCIAȚIEI DE 
PEDIATRIE DIN 
MOLDOVA
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Ce înseamnă îngrijirea 
paliativă din perspectiva 
drepturilor omului?
Când vorbim despre 

asistența paliativă, deja nu mai presu-
punem tratament, deoarece aceasta 
se referă la îngrijirea pacienților cu 
maladii incurabile, în faze finale ale 
vieții. Paliația are menirea să ameliore-
ze calitatea vieții, atât prin prevenirea 
și înlăturarea suferinței, tratamentul 
durerii, cât și a altor probleme fizice, 
psiho-emoționale. Aceste acțiuni au la 
bază respectarea drepturilor fundamen-
tale ale fiecărui om, cum ar fi accesul la 
asistența medicală adecvată, în timpul 
și volumul necesar, fără discriminare, 
cu respectarea demnității ființei umane. 
Este un drept al fiecărei persoane de a 
muri în condiții decente, fără suferință, 
și statul este obligat să îl asigure. În 
anul 2014,  Adunarea Generală a OMS 
a aprobat Rezoluția „Consolidarea 
îngrijirilor paliative, ca o componentă 
a tratamentelor integrate pe parcursul 
vieții”, iar țara noastră și-a atribuit 
responsabilitatea de a implementa pre-
vederile acestui document. În Rezoluție 
este accentuat faptul că sistemele de 
sănătate trebuie să includă asistența 
paliativă ca componentă a traseului 
continuu al pacientului, prin asigurarea 
unor politici intersectoriale echitabile 
și resursele necesare pentru dezvoltarea 
acestui serviciu. 

Acum, după ce au trecut cinci ani, 
cum a fost evaluată situația în țara 
noastră?

Împreună cu echipa Oficiului Avoca-
tului Poporului, cu suportul Fundației 
Soros Moldova, în parteneriat cu Școala 
de Management în Sănătate Publică, am 
evaluat progresul înregistrat, în special, 
privind aspectul organizării și asigurării 
cu resurse umane și financiare. Am reali-
zat un șir de studii calitative și cantitative 

RESPECTAREA DREPTULUI 
PACIENTULUI DE A NU SUFERI

INTERVIU CU RODICA GRAMMA, MASTER ÎN MANAGEMENT ȘI LEGISLAȚIE ÎN SĂNĂTATE, 
REPREZENTANTUL REPUBLICII MOLDOVA LA COMITETUL DE BIOETICĂ AL CONSILIULUI 
EUROPEI ȘI MEMBRĂ A BIROULUI COMITETULUI, CONSULTANT AL OFICIULUI 
AVOCATULUI POPORULUI ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA SĂNĂTATE 

– SITUAȚIA ASISTENȚEI PALIATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
de Rodica Gramma
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despre domeniile implicate – autoritățile 
publice, asistența primară și spitalicească, 
ONG-uri, asistența socială. Prin chestiona-
re, discuții în focus grupuri, interviuri indi-
viduale și vizite de monitorizare, am ajuns 
la o analiză comprehensivă a situației.

Care sunt constatările?
Cu regret, constatările noastre nu sunt 

îmbucurătoare. Studiul a relevat un acces 
limitat la servicii de îngrijire paliativă, 
de o calitate insuficientă, atât la nivel de 
asistență primară, cât și la cel de îngrijire 
specializată. Chiar dacă au fost înregistra-
te anumite progrese, cum ar fi ajustarea 
cadrului normativ, includerea paturilor 
paliative în secțiile spitalicești, totuși 
acestea se dovedesc a fi insuficiente pentru 
alinierea la recomandările internaționale. 
Mai întâi de toate, observăm că în Repu-
blica Moldova îngrijirile paliative sunt 
abordate doar în contextul oncologiei, pe 
când acestea includ o gamă mult mai largă 
de afecțiuni cronice și degenerative. Com-
ponenta îngrijirilor paliative este inclusă 
doar în Programul național de control al 
cancerului pentru anii 2016-2025.  

Nu există un concept clar pentru asigu-
rarea continuității asistenței paliative, prin 
o abordare holistică, conform necesităților 
fiecărui pacient. Îngrijirile paliative, în țara 
noastră, sunt organizate fragmentar și sunt 
limitate în timp, prin condiții impuse de 
CNAM, atât la nivel de asistență primară 
(pe an, sunt acceptate spre finanțare doar 
36 de vizite la domiciliu per pacient), la 
nivel spitalicesc (pe an, sunt acceptate doar 
30 de zile/pat per pacient), cât și la nivel de 
ONG-uri (este redus neargumentat numă-
rul de vizite contractate). Nu sunt dezvolta-
te suficient alte forme de îngrijiri paliative 
(echipe mobile, centre de zi etc.). Nu sunt 
finanțate suficient instituțiile de hospice. 
Este o lipsă a comunicării intersectoriale 
pentru evidența și monitorizarea pacientu-
lui paliativ.

Care ar fi cele mai slab dezvoltate 
domenii din acest sector?

În toate sectoarele am scos în evidență 
lacune serioase. Există carențe la nivel de 
asistență medicală primară, cum ar fi lipsa 
motivării morale și financiare de a oferi 
îngrijire paliativă la domiciliu, cunoștințele 
neadecvate pentru a presta aceste servicii, 
în special, în managementul durerii, comu-
nicarea cu pacienții și familiile lor. 

Serviciile spitalicești, de asemenea, nu 
corespund recomandărilor internaționale. 
Majoritatea spitalelor din țară nu au 

personalul calificat și dotarea respectivă. 
Am identificat cazuri de încălcare gravă a 
demnității pacienților terminali, internați 
într-un spital neacreditat pentru îngrijiri 
paliative, însă care, oricum, este contractat 
de către CNAM pentru astfel de servicii.

Constatăm lacune serioase în procesul 
de finanțare a acestui domeniu. Chiar dacă 
s-a înregistrat o creștere a costului oferit 
per zi/pat și per vizită, aceste sume sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
reale, atât pentru instituțiile publice, cât 
pentru ONG-le specializate. 

Se observă o asigurare insuficientă 
cu dispozitive necesare pacientului la 
domiciliu, cum ar fi cărucioare, paturi și 
saltele speciale etc. Nu există o planificare 
adecvată pentru consumabilele necesare, 
în special cu pungi pentru stomă, care sunt 
distribuite neuniform, multe sunt primite 
prin ajutoare umanitare și nu corespund 
dimensiunilor necesare pacientului. 

Care este situația în domeniul 
pediatric?

Aici se pare că lucrurile stau și mai 
grav. Studiul a constatat, cu regret, că în 
Republica Moldova asistența paliativă 
pediatrică, practic, nu există, decât în 

cadrul unei secții la Institutul Oncologic. 
Este prevăzută paliația copilului oncologic, 
însă nu este nicio prevedere normativă 
pentru asistența paliativă a copiilor cu stări 
terminale neoncologice. Acești copii se află 
în spitalele pediatrice de profil general, în 
secțiile de terapie intensivă sau de boli cro-
nice, pentru perioade îndelungate, mulți 
fiind conectați la aparate de menținere a 
vieții.  Însă, până în prezent, nu este dez-
voltat un mecanism de finanțare a acestor 
cazuri, respectiv, acestea nu sunt achitate 
de către CNAM. Astfel, spitalele sunt obli-
gate să acopere aceste cheltuieli enorme 
din propriile fonduri, ceea ce le afectează 
grav bugetul, respectiv, accesul și calitatea 
serviciilor necesare altor copii internați în 

aceste instituții. În special, este grav afectat 
accesul la echipamentele de terapie inten-
sivă care sunt blocate luni și chiar ani în șir 
de copii aflați în stări ireversibile. 

Cum stau lucrurile privind resursele 
umane în acest domeniu?

Cu mare regret, în țară se constată 
o insuficiență gravă de specialiști în 
domeniul îngrijirii paliative, atât la nivel 
de asistență medicală primară, cât și 
spitalicească, în special în domeniul 
pediatric. Nu există programe în asistența 
paliativă pentru specialiștii din domeniile 
non-medicale (asistență socială, psihologi 
etc.). Este nevoie să se realizeze o revizuire 
radicală a formării specialiștilor pentru 
acest domeniu, cu recunoașterea asistenței 
paliative ca specialitate aparte. 

Care sunt recomandările practice în 
urma acestei evaluări?

Avem nevoie, cât mai curând, de un 
Concept nou pentru dezvoltarea serviciu-
lui de îngrijiri paliative la nivel național 
printr-o abordare intersectorială. Acest do-
meniu trebuie să își primească finanțarea 
clară atât din fondurile CNAM, cât și din 
CNAS, cu implicarea obligatorie a APL. 
Trebuie organizată monitorizarea conti-

nuă a pacientului, cu oferirea asistenței 
conforme necesităților. Trebuie revizuit 
procesul de planificare a medicamentelor 
și de distribuire a consumabilelor. Trebuie 
extinse formele de asistență paliativă, cu 
o motivare adecvată a acestora. Studiul 
conține o listă lungă de recomandări pen-
tru ajustarea acestui serviciu la cerințele 
internaționale, pentru respectarea 
drepturilor și demnității fiecărui cetățean 
în parte. De fapt, nivelul de organizare a 
asistenței paliative arată cât de umană și de 
morală e o societate, fiindcă vorbim despre 
grija față de o persoană, o familie care su-
feră, trăiește în chinuri. Sper ca lucrurile să 
se schimbe cât mai curând și acest subiect 
să intre în vizorul autorităților centrale. 

„TU CONTEZI PÂNĂ ÎN ULTIMUL MOMENT AL 
VIEȚII TALE. VOM FACE TOT CE VOM PUTEA, 
NU DOAR CA SĂ TE AJUTĂM SĂ MORI ÎN 
PACE, DAR ȘI PENTRU CA SĂ TRĂIEȘTI 
DECENT PÂNĂ VEI MURI.”
CICELY SAUNDERS, FONDATOAREA PRIMULUI HOSPICE, 1967, MAREA BRITANIE
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„Vom implementa proiecte 
necesare, care s-au prăfuit  
pe rafturi de-a lungul anilor”

Numirea ei în această 
funcție a fost salutată de 
comunitatea medicală din 
țară și a generat speranțe 
privitor la evoluția 

Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale, în fruntea căreia a ajuns, după o 
pauză îndelungată, un specialist de înaltă 
calificare din domeniul farmaceutic. 

Într-un interviu acordat revistei 
„Politici de Sănătate”, noul director 
general al Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale a relatat despre 
provocările și prioritățile instituției. 

După mai bine de trei luni de la 
numirea în fruntea AMDM, cum 
ați descrie această tranziție – de la 
Organizația Mondială a Sănătății către 
sectorul public?

Am acceptat această schimbare ca 
pe o provocare care în egală măsură mă 
onorează și mă motivează. Am 17 ani 
de experiență în domeniul farmaceutic, 
în sistemul de sănătate, dar și în cadrul 
unor instituții internaționale, și în tot 
acest răstimp am ajuns la concluzia că 
pentru a fi un manager bun e obligatoriu 
să ai o echipă bună în spate. 

Accesul cât mai multor pacienți la 
medicamente sigure, cost-eficiente și 

de calitate este misiunea principală a 
instituției, iar pentru aceasta e nevoie 
de o strategie  de dezvoltare adecvată, 
pe care mi-am propus să o elaborez și să 
o implementez alături de specialiști de 
excepție, care formează echipa AMDM. 
Sunt încrezătoare că expertiza mea și a 
colegilor ne va permite să asigurăm buna 
funcționare a Agenției și să implemen-
tăm cu succes un șir de proiecte nece-
sare, care s-au prăfuit pe rafturi de-a 
lungul anilor. 

Un top al priorităților directorului 
general al AMDM pentru perioada 
imediat următoare?

Prioritar acum este să sporim, cum am 
mai spus, accesul pacienților la medi-
camente de calitate și cost-eficiente, 
să revizuim mecanismul de formare a 
prețurilor la medicamente și să asigurăm 
monitorizarea stocurilor de medicamente 
în mod constant și transparent, la care se 
adăugă proiecte cruciale în care urmează 
să ne implicăm cu toții, cum ar fi elabora-
rea Legii Medicamentului. O altă prio-
ritate e îmbunătățirea mecanismului de 
farmacovigilență, care ar trebui să includă 
nu doar raportarea reacțiilor adverse, dar și 
ineficiența medicamentelor. La realizarea 
acestor obiective deja se lucrează intens. 

Referindu-ne la reacțiile adverse 
sau la ineficiența medicamentelor – 
cum pot fi prevenite și reduse acestea?

Am convingerea că este nevoie ca 
activitatea de raportare a reacţiilor 
adverse să fie privită cu mai multă 
responsabilitate. Sporirea siguranței 
medicamentelor este un obiectiv, pentru 
realizarea căruia e nevoie de implicarea 
tuturor – a celor care iau medicamente, 
a celor care le eliberează, a celor care le 
prescriu. A nutri speranțe că o singură 
structură poate ține sub control acest 
mecanism este o abordare greșită. Iată 
de ce AMDM depune eforturi constante 
pentru a populariza raportarea reacțiilor 
adverse. Chiar în luna septembrie am 
desfășurat o campanie în acest sens, prin 
care am încercat să creștem nivelul de 
conștientizare al populației în privința 
sesizării efectelor secundare, provocate 
de medicamente. Și vreau să vă spun 
că numărul raportărilor care ajung la 
AMDM crește constant, an de an, adică 
suntem pe calea cea bună. 

De asemenea, vrem să încurajăm 
comunicarea între asociațiile de pacienți 
diagnosticați cu diverse maladii cu me-
dicii, inclusiv pe tema farmacovigilenţei, 
ceea ce lipsește cu desăvârșire la noi. 

Pe viitor planificăm să implementăm 
practica colegilor de peste Prut, unde 
raportarea reacțiilor adverse de către 
medici este stimulată prin acordarea 
unor credite care contribuie la alcătuirea 
punctajului profesional.

Marketingul în industria 
farmaceutică este un subiect extrem 
de sensibil, inclusiv în Moldova. 
Cum ne putem asigura că farmacia 

AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE ARE DIN 
IULIE 2019 UN NOU DIRECTOR GENERAL. ESTE VORBA DESPRE DR. 
ZINAIDA BEZVERHNI, UN PROFESIONIST CU O VASTĂ EXPERIENȚĂ 
ÎN SISTEMUL SANITAR, CARE A ACTIVAT ANTERIOR ÎN CADRUL 
CONSILIULUI EUROPEI ȘI ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII. 
ZINAIDA BEZVERHNI VINE DIN COMUNITATEA ȘTIINȚIFICĂ, FIIND 
ULTIMA DISCIPOLĂ A EMERITULUI ACADEMICIAN VASILE PROCOPIȘIN. 
de Irina Roșca

INTERVIU CU DR. ZINAIDA BEZVERHNI,  
DIRECTOR GENERAL AL AGENȚIEI MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
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rămâne, totuși, sora medicinei, nu fiica 
comerţului? 

Promovarea medicamentelor este o re-
alitate a pieței de astăzi, însă trebuie să ne 
asigurăm că acest proces este reglementat 
în mod adecvat, că influența potențială 
asupra deciziei de tratament, asupra re-
zultatelor și costurilor este conștientizată, 
echilibrată și susținută în mod corespun-
zător de dovezi validate științific.

Avem un Regulament de promovare 
etică a medicamentelor, care este, pe 
de o parte, o reflectare a preocupării 

constante a Agenției pentru asigura-
rea condițiilor optime de activitate pe 
piață, pe de altă parte, pentru situația 
pacienților, care trebuie să se afle în 
centrul atenției tuturor actorilor din 
sistemul de sănătate. Avem un obiec-
tiv comun – asigurarea clarității și 
obiectivității informației atât la nivelul 
profesioniștilor din domeniul medical, 
cât și la nivelul populației, care este 
principalul beneficiar al acestor categorii 
de produse. Întru realizarea acestuia, în-
demnul meu este stabilirea și menținerea 

unui dialog constructiv între autorități și 
companii, pacienți și mass-media. 

Colegii vă descriu ca pe un manager 
ambițios. Dincolo de prioritățile din 
viitorul apropiat, vă gândiți la vreun 
proiect pe care, odată implementat, să 
îl considerați o realizare profesională 
deosebită?

Nu aș vrea să anticipez lucrurile – 
tot ce pot să vă spun e că mi-aș dori ca 
instituția pe care o conduc să ajungă să 
se ocupe și de evaluarea tehnologiilor 
medicale. 
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Aș dori să începem discuția 
cu câteva detalii referitoare 
la ce este Dita Estfarm.
Dita Estfarm este 

distribuitorul naţional Nr.1 pe piaţa 
farmaceutică din Republica Moldova, 
care oferă servicii integrate de import, 
distribuție și retail pentru produse 
farmaceutice. 

În ultimii 15 ani, Dita Estfarm este 
lider pe piaţa farmaceutică din Republica 
Moldova și din 2013 intră în TOP 10 
importatori din ţară. Compania distribuie 
peste 7000 de produse farmaceutice 
şi parafarmaceutice la nivel naţional 
de la peste 250 de furnizori locali și 

internaționali, către peste 800 de clienţi 
– farmacii private, farmacii de spitale şi 
extrabugetare, lanțuri de farmacii și clinici 
private, alte depozite farmaceutice. În 
prezent, în companie activează peste 300 
de angajați. Compania este fondatorul și 
acționarul majoritar al celui mai mare lanţ 
de farmacii - „Farmacia Familiei”, cu peste 
180 de farmacii la nivel naţional. Este 
o companie orientată PRO-CALITATE, 
funcţionând conform regulilor de bună 
practică de distribuţie (GDP) şi normelor 
ISO 9001:2008. În 2008, Dita Estfarm a 
deschis cel mai modern centru logistic 
din Republica Moldova, proiectat şi 
construit conform celor mai înalte 

„Depunem efort 
ca Dita Estfarm 
să fie asociată cu 
sănătatea, calitatea 
și prevenția” 

Politici  
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INTERVIU CU GRIGORE MORARU,  
DIRECTOR COMERCIAL ȘI DEZVOLTAREA AFACERII, DITA ESTFARM 

ÎN ANII 90, ODATĂ CU APARIȚIA PRIMELOR FARMACII PARTICULARE, A 
APĂRUT ȘI NECESITATEA DISTRIBUȚIEI PRODUSELOR FARMACEUTICE. ÎN 
PEISAJUL DOMINAT DE COMPANIILE DE STAT, ÎN 1995, APARE PE PIAȚA 
DIN REPUBLICA MOLDOVA DITA ESTFARM. AȘA AU FOST PUSE BAZELE 
UNEI COMPANII CARE VA ÎNREGISTRA O RATĂ SPECTACULOASĂ DE 
CREȘTERE PE PIAȚA MOLDOVENEASCĂ. DITA ESTFARM ESTE UN BRAND 
CARE A CĂPĂTAT NOTORIETATE, CARE A DEVENIT UN JUCĂTOR DE TOP 
PE PIAȚA NAȚIONALĂ ȘI S-A DEZVOLTAT ÎNTR-UN PUTERNIC GRUP, 
PENTRU IMPORT ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE FARMACEUTICE. 
GRIGORE MORARU, DIRECTORUL COMERCIAL AL COMPANIEI, NE-A 
POVESTIT DESPRE STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMPANIEI ȘI 
AVANTAJELE OFERITE ATÂT FARMACIILOR, CÂT ȘI PACIENȚILOR DE CĂTRE 
DITA ESTFARM, CARE A DEVENIT DEJA FOARTE CUNOSCUTĂ LA NIVEL 
NAȚIONAL. de  Inga Pasecinic

standarde internaţionale cu utilaje de 
ultimă generaţie și linie semiautomată de 
colectare a comenzilor de la compania 
austriacă KNAPP. Anual, depozitul este 
auditat de către parteneri, companii 
farmaceutice cu renume mondial, cum ar 
fi Bayer, Abbott, Novo-Nordisk etc. 

Ce oferă cetățenilor distribuitorul 
naţional Nr. 1 pe piaţa farmaceutică  
din Republica Moldova? 

Compania Dita Estfarm prestează un 
spectru complet de servicii - înregistrare, 
import, marketing, promovare, distribuție 
și farmacovigilență, dispunând de toată 
infrastructura necesară și având un 
personal calificat pentru un astfel de gen 
de activitate.

Dita Estfarm este veriga de legătură 
între producător și pacient. De serviciile 
noastre beneficiază producătorii din 
industria farmaceutică, farmaciile, 
medicii, spitalele și pacienții. Portofoliul 
nostru conține atât produse inovative, 
cât și generice, indigene și străine. 
În domeniul distribuției de produse 
farmaceutice, Dita Estfarm furnizează 
medicamente și produse specifice 
farmaciilor și instituțiilor medicale șase 
zile pe săptămână în toată republica și de 
trei ori pe zi în raza municipiului Chișinău 
către toți clienții. 

La ce nivel de business a ajuns  
Dita Estfarm? 

Dita Estfarm are în spate aproape 25 
de ani de munca susținută. Nu a fost ușor, 
dar am trecut peste lunga și complicata 
perioadă de tranziție și peste toate 
momentele dificile printr-o dezvoltare 
organică. Dita Estfarm este o afacere 
moldovenească 100%, un exemplu pentru 
orice antreprenor cu aspirații. Încercăm să 
diversificăm foarte mult activitatea Dita 
Estfarm pentru că distribuția clasică nu 
mai are viitor și trebuie să oferi mult mai 
multe lucruri producătorilor și jucătorilor 
de pe piață. 

Care sunt cotele de piață pe cele două 
mari linii de business pe care  
le aveți? 

Este dificil să estimezi cota de piață 
în Republica Moldova atâta timp cât, din 
păcate, marile companii internaționale 
de monitorizare a acestei piețe încă își 
definitivează formulele de calcul pentru 
țara noastră. Dar, din datele prezentate de 
către parteneri și din estimările noastre, 
putem spune că cota de piață a companiei 
noastre este de peste 40%.
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Care este punctul forte al Dita Estfarm 
în competiția cu ceilalți competitori, 
unii extrem de puternici, pe piața 
moldovenească?

Este greu de spus, în condițiile în 
care în ultimii ani piața de produse 
farmaceutice s-a consolidat destul de 
puternic. Companiile care au rămas pe 
piață au avut câteva puncte forte în cadrul 
cărora se distanțează organizarea, care a 
fost mult mai bună ca a celorlalți. Revenind 
la Dita Estfarm, vă pot spune că punctele 
forte sunt organizarea, procesele bine 
definite, analiza continuă a rezultatelor și 
corectitudinea plăților față de producători. 

Profesionalismul, cultura 
organizațională și motivațională, 
spiritul de echipă și pregătirea de înaltă 
calitate a angajaților sunt calitățile ce 
ne caracterizează. Cea mai importantă 
investiție care continuă să se facă la Dita 
Estfarm ține de resursele umane, de altfel, 
cel mai important atu al companiei. Există 
angajați care sunt în cadrul companiei încă 
de la deschidere, din 1995, dar și mulți 
tineri. Asigurăm pregătirea continuă a 
angajaților, în diverse domenii de interes 
sub îndrumarea unor specialiști cu o 
vastă experiență și o calificare înaltă. Nu 
în ultimul rând, suntem preocupați de 
îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
angajați. Un alt punct forte al Dita Estfarm. 

Cum apreciați într-un singur cuvânt 
evoluția companiei pe care o conduceți 
în anul 2019? Acum, după jumătate de 
an, cum arată realizările în raport cu 
obiectivele de la începutul anului?

Stabilitate. Dita Estfarm este o companie 
solidă, care nu și-a încheiat procesul de 
dezvoltare. Îmbunătățirea activității pentru 
a oferi servicii profesioniste, creșterea 
cifrei de afaceri, consolidarea poziției pe 
piața moldovenească de distribuție de 
medicamente, dezvoltarea portofoliului de 
produse au fost și vor fi prioritare pentru 
noi. Astfel, în condițiile în care piața 
stagnează, evoluția companiei este pe un 
trend ușor ascendent, iar astăzi suntem în 
linie cu tendințele pieței.

Dar, indiferent de traseul pe care-l 
are produsul de la noi și până la pacient, 

dezideratul nostru suprem este acela de a 
putea avea un impact pozitiv în viața cât 
mai multor oameni, ajutându-i astfel să-și 
mențină sănătatea.

Ca manager, ca profesionist cu 
experiență, care vă sunt provocările din 
domeniu și soluțiile potențiale?

E o concurență din ce în ce mai mare, 
inclusiv din cauza trendului demografic 
negativ. Fiecare vrea să-și facă programe de 
fidelizare a clienților. Bătălia este pe OTC-
uri și Suplimente alimentare. Am văzut în 
Europa că în supermarketuri există zone 
dedicate acestui tip de produse. Ar putea 
intra pe această piață giganți care au 
o putere de negociere mare față de 
furnizori. O altă provocare ține de 
vânzările on-line. 

Diagnosticarea tardivă 
este o problemă în Republica 
Moldova, iar farmaciile pot fi 
de ajutor, inclusiv în screening-
ul populației la diabet zaharat, 
HTA etc., pentru asta trebuie să 
implementăm teste simple de diagnostic 
care pot fi făcute în farmacii. 

Care sunt principalele puncte  
ale strategiei companiei dumneavoastră 
pentru viitor? 

Să dezvoltăm compania. Facem tot 
posibilul ca să apară produse noi. Ne vom 
continua extinderea pentru a acorda 
sprijin și servicii de calitate clienților 
noștri. Purtăm negocieri cu companii 
mari pentru a introduce produse noi. 
Împreună cu autoritățile trebuie elaborată 
o strategie pentru a mări accesibilitatea 
pacienților la tratamente inovative. 
Pentru asta ar fi necesar să invităm pe 
piața farmaceutică din Moldova marii 
producători de medicamente și să le 
explicăm că Republica Moldova nu trebuie 
văzută doar prin prisma volumului de 
business, dar este important să asigure și 
pacienții noștri cu tratamente inovative, 
de o generație nouă și cu o eficacitate  
mai înaltă.

Pe piața moldovenească suntem bine 
consolidați, avem o poziție puternică 
și ne dorim în continuare o dezvoltare 
semnificativă. Avem experienţă, dar nu 
pot spune că noi știm totul și că nu mai 
avem ce să învăţăm. Piaţa este tot timpul 
în mișcare. Vin provocări noi și trebuie 
să fii pregătit. Vom continua să investim 
în dezvoltarea echipei, pentru a putea 
depăși așteptările pacienților și 
clienților noștri. 



Compania Novo Nordisk a 
fost fondată în anul 1923, în 
Danemarca, la scurt timp 
de la descoperirea insulinei, 

devenind un lider mondial în tratamen-
tul diabetului zaharat. Una dintre cele 
mai mari companii scandinave după 
capitalizarea de piață, Novo Nordisk 
este specializată în domeniul diabetului, 
dar și-a extins portofoliul și în alte arii 
terapeutice, în special în boli rare. Novo 
Nordisk deține birouri în 79 de țări, are 
43.100 de angajați și furnizează circa 
jumătate din totalul insulinelor la nivel 
global, cea ce înseamnă că 27,7 milioane 
de pacienți din toată lumea sunt utiliza-
tori ai acestor produse. Conform relatări-
lor reprezentanților companiei, insulina 
rapidă modernă insulinum aspart este 
cea mai prescrisă moleculă din clasa ei, 
a insulinelor rapide. Compania daneză 
a reinvestit în activități de cercetare și 
dezvoltare 12,5% din cifra de afaceri 
din 2018, ceea ce reprezintă aproape 2 
miliarde de euro.

În Republica Moldova, Novo 
Nordisk este prezentă din 1997. 
Novo Nordisk are în acest 
moment în portofoliu medi-
camente care se adresează 
bolilor cronice cu cea mai 
mare prevalență la nivel 
global: diabet, obezitate, 
boli cardiovasculare. De 
altfel, fiind unul dintre 
liderii pe segmentul 
insulinelor, viziunea 
companiei este aceea 
de a oferi produse de 

calitate și accesibile prin 
crearea unor parteneria-
te de succes, bazate pe 
transparență și comuni-
care eficientă.  

Care este 
angajamentul Novo 
Nordisk pentru 
sănătatea publică, 
performanță și 
evoluție? 

Conform datelor 
Federației Internaționale 
de Diabet, una din două 
persoane care trăiesc 
în prezent cu diabet 
zaharat de 

tip 2 este nediagnosticată, 
iar mai puțin de 1 din 4 

membri ai familiei au 
acces la programe de 
educație pentru dia-
bet. De aceea, consider 

că trebuie să avem 
o abordare bazată 
pe o colaborare 
eficientă în problema 

diabetului referitor 
la educație, preven-

ţie, stabilirea unui 
diagnostic precoce şi a 

unui tratament eficient, 
care să conducă 

la prevenirea 
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Calitate, acces și parteneriate  
de succes – factori cheie în lupta 
cu diabetul și alte boli cronice
de  Inga Pasecinic

INTERVIU CU CORNEL AGACHI, 
BUSINESS UNIT MANAGER  
NOVO NORDISK, REPUBLICA MOLDOVA
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riscurilor apariției bolii și la o calitate 
a vieţii cât mai bună a persoanelor care 
suferă de această afecțiune.

Din cauza incidenței din ce în ce mai 
ridicate și a complicațiilor bolii, diabetul 
vizează nu doar persoana cu diabet sau 
medicul său, ci fiecare familie în parte, 
medicii de familie, endocrinologii, alți 
specialiști implicați în managementul 
diabetului, companii și autorități. Sun-
tem toți responsabili față de pacienții 
care suferă de diabet, să contribuim 
la îmbunătățirea stării de sănătate și a 
calității vieții acestora.

Câte persoane suferă de diabet  
în Republica Moldova?

Diabetul zaharat și complicațiile 
sale reprezintă una din cauzele princi-
pale de deces în lume, iar în Republica 
Moldova ocupă locul VII în structura 
mortalității. Anual, în țara noastră se 
depistează cu diabet zaharat mai mult 
de 10 mii de persoane, dintre care circa 
70 sunt copii. Fiecare a treia persoană 
cu orbire și insuficiență renală suferă de 
diabet și 70% din cazurile de amputații 
ale picioarelor sunt cauzate de această 
boală. Astăzi în țară avem înregistrate 
cu diabet peste 100 de mii de persoane, 
dintre care cca 400 de copii. Motivul 
pentru care sunt atât de puține persoane 
diagnosticate cu diabet este același în 
Republica Moldova ca și la nivel global. 
Acesta se explică prin regula jumătăților, 
care spune că din două persoane cu 
diabet zaharat doar una este depistată și, 
de regulă, diagnosticarea se face relativ 
târziu în evoluția bolii, atunci când deja 
apar complicațiile. Și aceasta pentru 
că diabetul este o boală perfidă, care 
nu doare și nu se vede, dar ucide prin 
complicațiile sale.

Multe persoane cu DZ 2 care trec  
de la antidiabetice orale la insulină  
au o reticență față de aceasta. Ce ne 
puteți spune despre insulinizare?

Din păcate, pentru mulți pacienți 
trecerea de la antidiabetice orale la 
insulină reprezintă un pas înfricoșător: li 
se pare că își vor schimba dramatic stilul 
de viață, vor trebui să facă prea multe 
injecții, și nu vor mai putea avea parte de 
lucruri plăcute. 

Aceste temeri fac ca insulinoterapia 
să fie administrată prea târziu, când 
complicațiile diabetului au avansat, afec-
tând dramatic calitatea vieții, ajungând-
se, uneori, chiar la deces. În cazul unui 

diabet cu o vechime foarte mare, survine 
momentul când rezerva de insulină 
a pacientului devine insuficientă. În 
unele cazuri apare nevoia de insulinizare 
precoce – introducerea insulinoterapiei 
mai devreme în evoluția bolii, astfel încât 
funcția pancreatică să fie menținută 
pentru mai mult timp. În cazul în care 
pacienții cu glicemii foarte mari continuă 
să rămână pe medicația orală, încep să 
apară complicațiile grave ale diabetului: 
infarct, orbire, amputații etc.

Sunt de părerea că este foarte impor-
tant să se explice pacientului, încă de la 
diagnosticarea diabetului, că ar putea 
surveni un moment în parcursul bolii 
în care se va impune tratamentul cu 
insulină, care nu dă dependență, și care, 
în diabetul de tip 2, poate duce la ame-
liorarea bolii, cu posibilitatea revenirii 
ulterioare la hipoglicemiante perorale, în 
unele cazuri.

Pe o piața plină de provocări, 
precum cea a Republicii Moldova,  
cât este de important să oferi produse 
care se diferențiază de restul?

Concurența este bună atunci când 
cel care beneficiază este în primul rând 
pacientul. Mai presus de orice, este 
important să se ia în considerație, în 
primul rând, nevoile şi aşteptările reale 
ale pacienţilor. Aș vrea să mă refer la un 
raport de consens între Asociația Ame-
ricană de Diabet și Asociația Europeană 
pentru Studiul Diabetului, lansat la 
finele lui 2018, în care se recunoaște că 
pacientul cu diabet zaharat tip 2 trebuie 
să beneficieze de îngrijire integrată, 
continuă, adaptată și personalizată pe 
toată durata vieții. Obiectivele care stau 
la baza abordării integrate a pacientului 
constau în prevenirea complicațiilor 
bolii și optimizării calității vieții, acestea 
fiind și principiile esențiale care stau la 
baza produselor Novo Nordisk. Obiec-
tivul nostru, în Republica Moldova, este 
să facem posibil accesul pacienților la 
medicamente de calitate înaltă, pentru 
că pacienții moldoveni au dreptul să 
beneficieze de aceleași standarde terape-
utice ca și cetățenii din restul țărilor din 
regiune și din Europa.

Cum arată viitorul Novo Nordisk în 
ceea ce privește investițiile și inovația?

Datorită experienței în tratamentul și 
controlul diabetului, Novo Nordisk abor-
dează diabetul zaharat ca pe o problemă 
globală de sănătate publică, pentru 

gestionarea căreia e nevoie de mai mult 
decât de medicamente. Compania Novo 
Nordisk își propune atât dezvoltarea de 
medicamente biologice inovatoare, cât și 
acțiuni în strânsă colaborare cu pacienții, 
factorii de decizie, specialiștii din dome-
niul medical în vederea creșterii gradu-
lui de conștientizare a acestei maladii 
cronice și a complicațiilor sale, pentru 
îmbunătățirea prevenției prin educație și 
extinderea accesului la terapii inovatoa-
re, astfel contribuind la creșterea duratei 
și calității vieții. Novo Nordisk are în 
plan facilitarea accesului pacienților la 
medicamente inovative care pot pre-
veni complicațiile, la prețuri accesibile 
sistemului de sănătate din Republica 
Moldova. 

Cum pot să colaboreze companiile 
farmaceutice cu autoritățile pentru a 
aborda problemele de sănătate?  

Colaborarea și comunicarea trebuie să 
pornească de la premisa că toți suntem 
parteneri, cu obiective comune, dar și cu 
obiective individuale. Cred că trebuie să 
avem o comunicare funcțională, care să 
asigure cadrul necesar pentru un sistem 
de sănătate eficient. Ministerul, pentru 
că este autoritatea publică centrală res-
ponsabilă de politica de sănătate, trebuie 
să fie coordonatorul acestui proces. O 
comunicare ideală este una bazată pe 
transparență deplină, atât din partea 
autorităților statului, cât și din partea 
industriei farmaceutice, dar și pe predic-
tibilitate și pe activitate onestă, loială și 
de totală încredere reciprocă.

Doresc să felicit echipa de la Ministe-
rul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
pentru profesionalismul cu care abordea-
ză provocările din sistem. Am observat 
o deschidere către dialog și comunicare 
cu toți jucătorii din sistem și o abordare 
pragmatică a problemelor existente, cu 
obiectiv foarte clar de îmbunătățire a 
sistemului de sănătate în beneficiul paci-
entului din Republica Moldova. 
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Dublarea speranței de 
viață în secolul 20 a fost 
posibilă și prin utilizarea 
antibioticelor1, numeroase 

proceduri medicale practicate în prezent 
sunt posibile datorită medicamentelor 
antibacteriene.

Alături de valoarea intrinsecă a 
antibioticelor, valoarea pentru sănătatea 

publică a acestora trebuie percepută prin 
prisma unor multiple aspecte2,5:

reducerea răspândirii la nivel de 
societate a infecțiilor - tratamentul unui 
pacient conduce la scăderea incidenței bolii

diversitatea moleculelor antibacte-
riene – se reduce presiunea de selecție a 
sușelor rezistente și este întârziată apariția 
rezistenței bacteriene

confera extravaloare – multiple 
proceduri chirurgicale și medicale se 
bazează pe profilaxia cu antibiotice 
eficace.

La începutul Mileniului III, experţii 
din întreaga lume recunosc fenomenul 
rezistenţei bacteriene ca un fenomen 
global, care ameninţă fundamentul medi-
cinei moderne prin pierderea eficacitații 
antibioticelor ca instrumente profilactice 
și terapeutice. 

Analize sistematice ale modului de 
prescriere a antibioticelor în perioada 
2007-2017 au reliefat faptul ca prescripto-
rii sunt încrezători în beneficiile optimi-
zării prescrierii de antibacteriene. Totuși, 
aceștia sunt sceptici asupra interconexiu-
nii între prescrierea exagerată și rezistența 

DESCOPERIREA PENICILINEI ÎN 1928 A MARCAT ÎNCEPUTUL REVOLUȚIEI 
ANTIBIOTICOTERAPIEI, PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE 1950 - 1970 SE 
REMARCĂ PRIN DESCOPERIREA A MULTIPLE NOI CLASE DE ANTIBIOTICE, 
CU MECANISME DE ACȚIUNE COMPLEXE. ULTERIOR, DUPĂ 1980, 
ABORDAREA DEZVOLTĂRII DE NOI ANTIBIOTICE A CONSTAT MAI ALES ÎN 
MODIFICAREA CELOR EXISTENTE CU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROPRIETĂȚILOR 
FARMACODINAMICE ȘI FARMACOCINETICE. 

ANTIBIOTICELE 
evoluție și 

soluție
de  

Dr. Mihaela Moșneguțu,  
Senior Manager Medical 

Antibiotice SA

Politici  
de Sănătate | POLITICI FARMA

noiembrie 2019  27

Bibliografie
1. Adedeji W.A., The treasure 
called antibiotics, Ann Ibd. Pg. 
Med 14(2), 2016.

2. *** https://www.ohe.
org/news/assessing-value-
new-antibiotics-additional-
elements-value-health-
technology-assessment

3. E.M. Krockow et al. 
Balancing the risks to 
individual and society: 
a systematic review and 
synthesis of qualitative 
research on antibiotic 
prescribing behaviour in 
hospitals, Journal of Hospital 
Infection 101 (2019) 428e439.

4. Rex J. H., Outterson K. 
Antibiotic reimbursement in 
a model delinked from sales:a 
benchmark-based worlwilde 
approach, The Lancet 
Infectious Disease 16(4):  
500-505.

5.  ***Briefing. Valuing  
new antibiotics in the 
context of AMR: challanges 
and action. Office of Health 
Economics, 2017.

bacteriană, iar modificarea comporta-
mentului de prescriere este considerată 
inutilă în lupta cu rezistența bacteriană 
în complexitatea ei. Creșterea riscurilor in-
dividuale ale pacienților a fost considerată 
ca fiind factorul decisiv pentru prescrierea 
mai conservatoare antibioticelor.

De aceea, abordarea rezistenței bacte-
riene necesită evaluarea corectă a riscului 
individual imediat în corelație cu riscul 
colectiv pe termen lung, prin urmare 
reducerea incertitudinilor în diagnosticare 
și modificarea percepției asupra riscurilor 
de inducere a rezistenței bacteriene sunt 
elemente fundamentale pentru eficienti-
zarea practicilor de prescripție.3

Combaterea rezistenței bacteriene este 
un domeniu multidisciplinar, dimensiunea 
socială fiind recunoscută cel mai frecvent 
prin educație și creșterea nivelului de 
conștientizare la nivelul factorilor decizio-
nali, profesionistilor în domeniul sănătății, 
dar și a pacienților și publicului larg. 

Antibioticele și controlul infecțiilor 
constituie un ansamblu similar unei 

infrastructuri de urgență: laboratorul de 
microbiologie reprezintă detectorul de 
semnal, medicii reprezintă personalul de 
intervenție, iar antibioticele reprezintă 
instrumentul de luptă. Toate aceste 
elemente implicate necesită o bună 
definire și corelare astfel încât să fie 
asigurată funcționalitatea întregii 
infrastructuri.4

Antibioticele Mileniului III este un 
program de comunicare și dezvoltare a 
bunelor practici de la diagnosticul micro-
biologic la antibioticoterapie, prin care ne 
dorim să atragem atenția asupra fenome-
nului de rezistență la antimicrobiene și a 
necesității identificării și implementării 
soluțiilor pentru păstrarea eficacității 
acestora. 
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Susținem  
Guvernul în 
furnizarea 
oportunităților 
pentru tineri,  
femei și bărbați 
în realizarea 
drepturilor lor 
reproductive

Care este misiunea UNFPA 
în Republica Moldova și  
în lume?
Fondul Națiunilor Unite pen-

tru Populație (UNFPA) este Agenția ONU 
care promovează drepturile și sănătatea 
sexuală și reproductivă în 155 de țări și 
teritorii. Scopul organizației este de a 
reduce mortalitatea maternă, a preveni 
violența în bază de gen și de a asigura ca 
toate femeile, bărbații și tinerii să aibă 
acces la mijloace de planificare famili-
ală, pentru a-și putea realiza drepturile 
reproductive.

În R. Moldova, UNFPA își focusează 
activitatea în special asupra tinerilor și 
persoanelor vulnerabile, pentru a asigura 
că atât sistemul de sănătate, cât și cel de 
educație abordează drepturile și sănăta-
tea reproductivă. De asemenea, sprijinim 
îmbunătățirea calității datelor statistice la 
nivel național și local, în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniu.  

Cooperarea UNFPA cu Republica 
Moldova se bazează pe Programul său 
de Țară pentru anii 2018-2022. Care 
sunt obiectivele Programului actual?

INTERVIU CU RITA COLUMBIA, 
REPREZENTANTA FONDULUI ONU 
PENTRU POPULAȚIE (UNFPA)  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Programul de Țară 
UNFPA asistă Guvernul 
R. Moldova în atingerea 
Obiectivelor de Dezvolta-
re Durabilă (ODD), axate, 
în special, pe sănătatea 
femeilor, egalitatea de gen și calitatea 
datelor statistice. Acoperirea teritorială 
a Programului este națională. Angaja-
mentul nostru de bază este reducerea cu 

1/3 a sarcinilor nedorite la 
adolescente. Peste 2,000 de 
fete adolescente cu vârsta de 
10-19 ani nasc în fiecare an 
în Republica Moldova, ceea 
ce este de două ori mai mult 

decât în țările europene. Maternitatea 
timpurie aduce multe provocări în viața 
fetelor, afectându-le educația și sănăta-
tea. Totodată, pentru a salva viețile feme-

de Irina Roșca

RITA COLUMBIA,  

REPREZENTANTA FONDULUI  

ONU PENTRU POPULAȚIE (UNFPA)   
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ilor, UNFPA sprijină eforturile naționale 
de consolidare a screening-ului cervical, 
care ajută la prevenirea cancerului de col 
uterin, numit și «ucigașul tăcut». Munca 
noastră nu ar avea rezultate fără o bază 
de date dezagregată, care oferă dovezi și 
ajută la monitorizarea activităților. 

În ultimii ani, cadrul legal privind 
drepturile și sănătatea sexuală 
și reproductivă s-a îmbunătățit 
considerabil. Cum apreciați  
progresele? 

Într-adevăr, Republica Moldova 
este una din primele țări din regiune 
care, cu susținerea UNFPA și OMS, a 
elaborat și aprobat Programul național 
privind sănătatea şi drepturile sexuale 
şi reproductive pentru anii 2018-2022 
(DSSR), care este aliniat la Agenda 2030 
și la Programul de acțiune al Conferinței 
Internaționale pentru populație și 
dezvoltare de la Cairo (ICPD). 

Acest document urmărește să asigure 
accesul universal la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă (SSR), inclusiv 
în cazul situațiilor umanitare, pentru 
persoanele de toate vârstele, etniile și din 
toate localitățile, inclusiv pentru tinerii 
și femeile cu dizabilități. Totodată, Pro-
gramul urmărește îmbunătățirea calității 
serviciilor, aplicând abordări bazate pe 
drepturile omului și centrate pe nevoile 
pacienților. 

O altă componentă importantă este 
informarea și educarea populației și 
coordonarea intersectorială în acest 
domeniu. Documentul are un plan de 
acțiune ce conține costurile estimate 
ale intervențiilor, cu o linie bugetară 
dedicată pentru achizițiile centralizate 
din bugetul de stat ale contraceptivelor 
pentru grupurile vulnerabile. 

UNFPA apreciază, de asemenea, că 
aspectele de sănătate sexuală și repro-
ductivă sunt bine reflectate și în alte 
Strategii și documente de politici. Legea 
privind sănătatea reproducerii, elaborată 
cu sprijinul UNFPA și OMS și adoptată în 
2012,  este aliniată la fel recomandărilor 
internaționale.

UNFPA se angajează să continue aces-
te progrese și să depună eforturi pentru 
a se asigura că toate persoanele din R. 
Moldova, în special cele mai vulnerabi-
le, se bucură de drepturi și de sănătate 
reproductivă.

Care sunt barierele care împiedică 
realizarea accesului universal 

la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă în țara noastră?

În pofida rezultatelor bune obținute, 
capacitățile asistenței medicale primare 
de a estima necesitățile de contraceptive 
pentru grupurile vulnerabile rămân a 
fi încă insuficiente. Unele categorii de 
persoane nu conștientizează pe deplin 
că au dreptul la contraceptive moderne 
pe gratis la nivelul cabinetului medicului 
de familie. O altă problemă este accesul 
redus la servicii de planificare familială 
și contraceptive moderne pentru tinerii 
din zonele rurale.   

În același timp, oamenii de vârstă 
reproductivă cu venituri medii nu își pot 
permite întotdeauna să plătească pentru 
contraceptive, deoarece aceste produse 
nu sunt incluse în lista medicamentelor 
compensate.

În plus, piața contraceptivelor 
moderne din Republica Moldova este 
una relativ mică și sectorul comercial 
privat nu este interesat să extindă 
spectrul contraceptivelor moderne, 
inclusiv înregistrarea noilor mijloace de 
contracepție la nivel național, cum ar fi 
implantul sau prezervativul feminin.

Este important ca personalul medical 
să poată oferi consiliere în planificarea 
familială, bazată pe drepturile omului 
și centrată pe client, deoarece multe 
femei și tineri se incomodează să solicite 
mijloace contraceptive. 

Cererea de contraceptive moderne 
este relativ scăzută, inclusiv din cauza 
că informațiile și educația privind 
aceste subiecte nu sunt suficiente. 
Educația pentru sănătate, inclusiv cea 
reproductivă, este opțională în școli, iar 
mulți tineri sunt privați de dreptul lor de 
a fi educați în această privință. Subiectele 
legate de drepturile și sănătatea sexuală 
și reproductivă sunt încă tabu în 
societate.

Vorbind despre educație, tinerii 
se mai confruntă cu accesul redus la 
educația sexuală comprehensivă. Ce 
măsuri esențiale trebuie întreprinse 
pentru a depăși această problemă?

Este adevărat că politicile R. Moldova 
sprijină dreptul tinerilor la educație 
pentru sănătate, inclusiv sexuală și 
reproductivă. Cu toate acestea, tabuurile 
și concepțiile greșite în jurul acestui 
subiect rămân să persiste în familie și 
în societate. În consecință, adolescenții 
și tinerii au acces limitat la educația 

pentru sănătate, iar acest fapt duce la 
comportamente riscante.

Având în vedere bunele practici care 
funcționează în alte țări, Republica Mol-
dova trebuie să investească în educația 
pentru sănătate obligatorie în școli. 
Școala joacă un rol decisiv în oferirea unei 
educații sexuale comprehensive, care 
duce la protejarea sănătății și bunăstării 
tinerilor. Pentru a fi eficientă, informația 
trebuie ajustată la specificul cultural și 
la particularitățile de vârstă și de gen ale 
elevilor. Nu în ultimul rând, societatea 
trebuie să combată tabuurile existente 
în acest domeniu și să sporească accesul 
adolescenților și tinerilor la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă priete-
noase, inclusiv la contraceptive moderne.

În 2019, comunitatea globală 
marchează 25 de ani de la CIPD.  
Ce semnifică aceasta? 

În 2019, comunitatea internațională și 
Republica Moldova sărbătoresc 25 de ani 
de la Conferința internațională pentru 
populație și dezvoltare de la Cairo, unde 
179 de guverne au adoptat un Program de 
acțiune revoluționar, care a emancipat 
femeile și fetele, punând accent pe drep-
tul și alegerea liberă a fiecărei persoane 
de a-și planifica familia și viața. Au fost 
realizate progrese incredibile de atunci, 
totuși mulți oameni rămân în urma pro-
gresului obținut. 

În perioada 12-14 noiembrie 2019, 
guvernele din Kenya și Danemarca 
împreună cu UNFPA co-organizează 
Summit-ul de la Nairobi dedicat CIPD25, 
o conferință de nivel înalt pentru mobi-
lizarea voinței politice și angajamentelor 
financiare, în vederea realizării depline 
a promisiunilor CIPD. Aceste angaja-
mente țintesc trei obiective majore: Zero 
necesități nesatisfăcute în servicii de 
planificare familială; Zero decese mater-
ne care pot fi prevenite și Zero cazuri de 
violență sexuală și practici dăunătoare 
împotriva femeilor și fetelor.

Delegația R. Moldova este şi ea prezen-
tă la lucrările Summit-ului de la Nairobi, 
iar UNFPA sprijină actorii cheie, cum ar fi 
Guvernul, Parlamentul, societatea civilă, 
mediul academic și tinerii, să desfășoare 
consultări naționale și să se asigure că 
toate aspectele critice legate de domeniul 
drepturilor și sănătății sexuale și repro-
ductive sunt abordate și incluse în fluxul 
global de angajamente și acțiuni.

Vă mulţumim!  



Ce înseamnă un sistem bun de sănătate, din punct 
de vedere al accesului la servicii de medicale ?  
Putem compara România și Republica Moldova  
din acest punct de vedere?

Atât sistemul din România, cât și cel din Republica 
Moldova au provenit dintr-un model care era tipic pen-
tru statele comuniste și există încă asemănări. Evident, 
un sistem bazat pe asigurări de sănătate poate să ofere 
accesul rezonabil la servicii medicale si medicamente 
dacă ține cont de câteva elemente. În primul rând, 
trebuie definit în mod realist un pachet de bază de 
servicii, în al doilea rând trebuie să existe o finanțare 
care să acopere toate categoriile care beneficiază de 
servicii medicale, inclusiv a celor care nu își pot plăti 
aceste asigurări de sănătate. Trebuie, însă, să existe 
această filozofie prin care toată lumea, chiar dacă la 
nivel simbolic, plătește ceva pentru sănătate, pentru 
că sănătatea nu este gratuită, implică nu numai costuri 
legate de plata personalului sau de reabilitarea unor 
clădiri. Sunt costuri mari legate de dotările tehnice, de 
investigații, de medicamente, și atunci sistemul trebuie 
să fie compensat, trebuie să fie echilibrat. Este bine 
ca sistemul de asigurări de sănătate să poată avea un 
nivel de venituri care se depășească cel puțin cu o mică 

marjă cheltuielile, iar excedentul să poată fi investit de 
către administratorii sistemului de asigurări de sănă-
tate, fie că discutăm de asigurările de tip public sau de 
asigurări de tip privat. 

S-a observat că, în foarte multe dintre țările cu 
sisteme de sănătate avansate, banii au fost fructificați, 
au adus venituri și există, în momentul de față, resurse 
care pot finanța sistemul de sanatate pentru o peri-
oadă lungă în alte țări, chiar dacă ar lipsi contribuțiile 
pentru o anumită perioadă. Și asta arată că există o 
înțelegere, și nu numai atât, ci și un nivel al colectării 
veniturilor în sistemul de asigurări de sănătate care 
permite acest lucru. 

În România avem o colectare redusă, sunt puțin 
peste 5 milioane de contributori la asigurarile de sănă-
tate, însă beneficiarii sunt mult mai mulți, și probabil 
că ar trebui să ne gândim foarte bine la definirea pa-
chetului de servicii de sănătate de bază și la creșterea 
bazei de contribuției pentru sistemul de asigurări de 
sănătate, pe de o parte, iar pe de altă parte, la modul în 
care sunt gospodăriți banii, care este  esențial, iar cele 
două trebuie să meargă în paralel. Legat de Republica 
Moldova, știu că accesul la servicii de sănătate nu este 
foarte simplu. Contribuția personală pentru acces la 
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O populație 
sănătoasă 
este cea care 
generează 
creșterea 
economică
de Valentina Grigore
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servicii de sănătate și, mai ales, la medi-
camente este importantă pentru cetățenii 
din Republica Moldova. 

Cum se poate atinge ținta OMS  
de îmbunătățire a accesului la servicii 
de sănătate și medicamente până  
în anul 2030?

Acest lucru trebuie să se realizeze prin 
politici publice care să nu împovăreze 
oamenii financiar. Dacă ei sunt împovărați 
din punct de vedere financiar atunci când 
apelează la serviciile de sănătate, vor avea 
o problemă în a asigura bunăstarea lor și a 
familiilor lor și pot ajunge chiar în situația 
unei sărăcii extreme din cauza cheltuielilor 
pe care le fac cu sănătatea. Există un palier 
de siguranță pe care îl recomandă OMS: 
cheltuielile individuale ale populației cu 
serviciile de sănătate în afara sistemului 
de asigurări să nu depășească 15% din 
valoarea acestor servicii. Dacă ajungem în 
zona de 30%, în statele cu sisteme slabe 
de sănătate, care nu reușesc să asigure 
cetățenilor acces corespunzător la servicii, 
foarte multe dintre familiile care apelează 
la serviciile de sănătate sunt aruncate în 
sărăcie din cauza cheltuielilor pe care le fac 
pentru plata acestora.

Sănătatea este un drept universal al 
oamenilor, el este stipulat în Carta OMS și 
în multe dintre constituțiile țărilor mem-
bre. Practic, o populație sănătoasă este cea 
care generează creșterea economică, iar 
lucrul acesta trebuie foarte bine cântărit. 
Țările cu sisteme de sănătate puternice 
au demonstrat că au și sisteme econo-
mice performante, iar țările cu sistem de 
sănătate cu un acces foarte redus pentru 
populație sunt și cele rămase în urmă din 
punct de vedere economic. 

Cât de importanță este prevenția  
în economia unui sistem de sănătate?

Dezvoltarea politicilor preventive este 
esențială pentru a asigura sustenabilita-
tea sistemelor de sănătate. Dacă vrem să 
putem asigura resursele pentru o populație 
care este îmbătrânită - crește speranța de 
viață, sporul natural este negativ și se nasc 
tot mai puțini copii, numărul persoanelor 
vârstnice este tot mai mare - atunci trebuie 
găsite soluții pentru ca sistemul să poată 
fi finanțat. Iar această soluție este legată 
de dezvoltarea unei culturi a serviciilor 
medicale preventive, încât afecțiunile să 
fie prevenite sau depistate foarte timpuriu, 
când consecințele sunt reduse, și durata 
vieții sănătoase să fie apropiată de durata 
medie de viață. Sistemele la care vrem să 

facem referire, sistemele performante din 
țările din Europa de Vest și din America de 
Nord, reușesc să prelungească durata vieții 
sănătoase, care este și activă în același 
timp. Este normal pentru o societate în 
care populația este sănătoasă până la vârste 
înaintate ca aceasta să fie integrată social și 
active din punct de vedere al pieței muncii. 
Sunt câteva direcții care cred că trebuie 
să constituie un element de discuție în 
elaborarea politicilor de sănătate atât în 
România, cât și în Republica Moldova. 

Prevenția este o activitate medicală care 
duce la apariția unor rezultate palpabile pe 
termen mediu sau pe termen lung. Sunt și 
situații în care prevenția își arată imediat 
rezultatele, cum ar fi, de exemplu, vaccina-
rea antigripală. Sunt calcule care arată că, 
pe de o parte, evităm boală, iar, pe de altă 
parte, costurile economice sunt evitate și 
acest lucru este un bun exemplu pentru 
dezvoltarea unei politici de prevenție. Însă 
alte tipuri de prevenție își fac loc mult mai 
greu, pentru că nu creeaza o presiune așa 
de mare asupra celor care decid în dome-
niul politicilor de sănătate. Gândiți-vă că o 
politică preventivă, de exemplu, de încu-
rajare a unei anumit tip de alimentație, de 
încurajare a activității fizice, duce, în timp, 
la reducerea incidenței bolilor cardiovas-
culare sau bolilor pulmonare, la reducerea 

obezității, însă efectul se va constata în 
10- 20 de ani. Dar oamenii, de obicei, 
solicită prima dată un acces mai bun la 
medicamente și îmbunătățirea condițiilor 
de spitalizare. Este justă această solicitare 
și atunci cei care administrează sistemul 
trebuie să prioritizeze: la ce răspund mai 
întâi? Trebuie găsită o soluție, astfel încât 
aceste politici preventive să fie imple-

mentate permanent și pe termen lung. 
Soluțiile de prevenție pot fi ierarhizate, 
nu toate au aceeași valoare. Spre exemplu, 
discutăm despre screeningul cancerului 
de col uterin, al cancerului mamar sau al 
cancerului colorectal - sunt acțiuni care 
și-au dovedit eficiența în foarte multe țări, 
unde au scăzut costurile pentru sistemul 
de sănătate, au îmbunătățit calitatea și 
durata vieții celor care afectați. Dar trebuie 
cuplat, dacă ne referim la cancerul de col 
uterin, cu vaccinarea împotriva infecției cu 
papillomavirus, care își va produce efecte 
în 10- 15 ani, iar fetele care au fost sau sunt 
vaccinate în această perioadă cu siguranță 
nu vor mai avea riscul de a face cancer de 
col uterin. Sunt țări care au demonstrat 
acest lucru: de exemplu, în Australia, care 
a început vaccinarea acum 10- 11 ani,  se  
observă că la întreaga cohortă de fete 
vaccinate nu au mai apărut deloc lezi-
uni precanceroase, care ar putea duce la 
apariția acestei boli necruțătoare la femei și 
care în România produce aproape 2.000 de 
decese în fiecare an.

Pentru că sănătatea înseamnă 
costuri, cum se poate ține o evidență 
strictă a pacienților și, implicit,  
a cheltuielilor?

Avem un pas foarte important de făcut 
în România și cred că și în Republica Mol-
dova: trebuie să rezolvăm odată problema 
registrelor naționale pentru afecțiunile 
care sunt mari consumatoare de resurse 
pentru sistemele de sănătate. Mă refer la 
programele de oncologie, programele de 
diabet, programele pentru boli rare, pen-
tru că aceste registre reprezintă, de fapt, 
o evidență strictă a pacienților care au 
nevoie de tratament ca să poți să faci și o 
estimare a resurselor de care ai nevoie. Că 
dacă ajungi la concluzia că 50 de pacienți 
au nevoie de un medicament pentru o 
boală rară și după ce pornești progra-
mul constați că sunt 200 de bolnavi, se 
schimbă datele problemei și nu ai resurse 
să acoperi tratamentul tuturor. Și atunci 
trebuie să existe o foarte bună corelație a 
activităților medicale, în general, cu aces-
te registre. În momentul în care identifici 
un pacient cu o anumită afecțiune, el 
trebuie inclus în acel registru ca să știi ce 
ai de făcut și să aloci resursele în funcție 
de nevoia reală. Registrul este o radiogra-
fie, într-un anumit moment, a patologiilor 
importante din țara respectivă și, implicit, 
a resurselor care trebuie alocate pentru 
tratamentul acestor pacienți. 

„SĂNĂTATEA 
ESTE UN DREPT 
UNIVERSAL AL 
OAMENILOR, EL 
ESTE STIPULAT 
ÎN CARTA OMS ȘI 
ÎN MULTE DINTRE 
CONSTITUȚIILE 
ȚĂRILOR MEMBRE.“



Dacă ar fi să aducem în discuție punctele tari pe 
care le cei din Republica Moldova, care ar fi acestea?

Ei au o prognoză foarte bună din partea 
Ministerului Sănătății privind medicamentele pe 
care trebuie să le aducă pentru anul următor. Există 
predictibilitate iar acest lucru asigură stabilitate 
în multe programe și implicit sunt scăderi ale 
prețurilor pentru că ei le negociază foarte bine, 
organizează licitațiile la timp. lucrurile sunt mult 
mai bine organizate decât la noi iar acest lucru ajută 
foarte mult. Vă dau un exemplu: dacă organizăm în 
octombrie o licitație pentru anul următor, pentru un 
anumit medicament pentru care avem cantități bine 
știute, vom obține un preț foarte bun, o eficiență și o 
predictibilitate a aprovizionării lunare cu foarte mare 
acuratețe. Dar dacă noi obținem această cantitate și 
aceste informații din partea Ministerului Sănătății 
prin martie, aprilie, mai, așa cum se întâmplă la 
noi în România,  deja anul în curs este în risc de 
discontinuitate. Și  prețurile sunt mult mai mari 
pentru că obligăm producătorii să ne dea din costurile 
altor țări, costurile nostre sunt mai mari pentru că 
trebuie aduse din alte țări acele medicamente, trebuie 
reetichetate și orice producător va specula momentul 
atunci când este o situație de criză. 

Deci sunt lucruri care stau într-o țară mai bine, în 
alta, mai rău, dar cred că ne putem ajuta reciproc unii 
pe ceilalți să învățăm din modelele de business. Putem 
să facem și schimb de experiență inclusiv dacă ne 
trimitem oameni reciproc în cele două depozite și chiar 
și la nivel ministerial putem să învățăm din experiența 
pozitivă a fiecărei țări. 

Portofoliul de medicamente pe care îl 
gestionează fiecare țară depinde și de puterea 
economică a statului respectiv?

Absolut. Republica Moldova are o medicație bazată 
majoritar pe medicamentele cu iz generic pentru că 
și costurile acestora sunt mult, mult mai scăzute față 
de cele originale. Protocoalele din această țară sunt 
unele nu tocmai actualizate, accesul la medicamente 
de ultimă generație este destul de îngrădit, însă 
medicația necesară obligatorie pe care trebuie să o 

aibă spitalele este asigurată foarte clar și foarte eficient 
ceea ce asigură o stabilitate a sistemului sanitar și a  
aprovizionării. 

Sunt situații în care putem spune că este 
o piedică pentru noi faptul că suntem o țară 
europeană, cu obligațiile și acordurile care vin la 
pachet cu acest statut? Și mă gândesc acum la banii 
pe care i-a dat România pentru a-și trata pacienții 
de Hepatita C, față de cât a alocat Republica 
Moldova pentru aceeași problemă.

Cu Hepatita C a fost o altă problemă. Câteva țări 
s-au autodeclarat defavorizate și au beneficiat din 
partea producătorului de produse la costuri foarte, 
foarte mici. Moldova, Mongolia și alte țări de acest gen 
au reușit să facă acest acord și primeau o medicație 
la un preț de circa 2000 de dolari în timp ce noi, în 
România, trebuia să includem în program un cost 
de peste 60.000 de euro pentru același tratament. 
Diferența a fost una exprimată mai mult în număr de 
pacienți: în timp ce noi reușeam să tratăm un pacient, 
cu aceleași costuri ei reușeau să trateze 35 de pacienți. 
Nu știu care au fost motivele pentru care România 
nu s-a declarat la acel moment țară defavorizată ca 
să aplicăm aceeași procedură, dar știu că acest lucru 
ne-a afectat foarte tare. Costurile sunt mari pe acest 
program, din fericire medicamentele sunt eficiente, 
dar parcă ne-am fi dorit să avem și mai mulți pacienți 
tratați. Dar se apropie momentul expirării patentului, 
iar în România se poate introduce inclusiv genericul 
produsului respectiv și vom putea avea și noi, la costuri 
reduse, un tratament eficient pentru pacienți.  

Vedem cum fiecare țară încearcă să-și asigure 
independența pe cât mai multe paliere. România ce 
face din acest punct de vedere?

Din punctul meu de vedere România ar trebui 
să aibă independență pe cel puțin câteva subiecte. 
Unul dintre ele ar fi cel al vaccinurilor, al doilea ar fi 
cel al unei mari părți din produsele oncologice, cele 
care sunt pe programele naționale și nu în ultimul 
rând această fabrică de plasma și produse din sânge. 
Dacă ne gândim că sunt principalele vârfuri de lance 
ale importurilor de medicamente, atât la noi cât 

32  www.politicidesanatate.ro32  www.politicidesanatate.ro

Republica Moldova are o 
predictibilitate aproape 
imposibilă pentru România

de Roxana Maticiuc 
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și în Republica Moldova, cred că o fabrică din 
fiecare, pe teritoriul României, nu ar fi o investiție 
riscantă, ci una de viitor. 

Revenind la Republica Moldova, există acolo 
politici de sănătate care ar putea fi implementate 
și aici?

Cea mai mare și cea mai bună ar fi aceea a 
predictibilității pe care noi o ignorăm și care devine 
inaplicabilă din considerente multiple. Am solicitat 
în octombrie Ministerului Sănătății necesarul 
pentru anul următor pentru un anumit produs, 
dar am primit răspunsul abia în luna martie. Ceea 
ce a urmat este ușor de intuit: am găsit o cantitate 
limitată, insuficientă și la prețuri foarte mari. 

Are Unifarm rolul și puterea pe care ar trebui 
să le aibă la noi în țară?

Rolul îl are, dar puterea încă nu este la nivelul la 
care ar trebui să fie. Rolul Unifarm este de reglare 
a pieței. Din păcate nu tindem să acaparăm piața. 
Intervenția Unifarm ar trebui să fie punctuală, 
dar mecanismul de preț și de calcul al prețului 
medicamentelor în România forțează 
Unifarm să se ocupe de produse din ce în ce 
mai multe. Unifarm trebuie să intervină 
atunci când o mică perioadă de timp, un 
producător nu poate să satisfacă nevoia 
României sau de a regla un preț atunci 
când mai mulți producători exagerează 
în ceea ce privește prețul, forțând 
statul român să ridice prețurile în 
mod artificial.  Faptul că mecanismul 
de preț este reglat pe acea regulă 
a minimului dintr-un coș de 12 
țări europene ne face să avem în 
România țara cu cele mai mici 
prețuri dar fără medicamente 
pe piață, a împins Unifarm să 
crească portofoliul de produse 
pe autorizații de nevoi speciale de 
peste 10 ori ceea ce nu ne duce în cea 
mai bună direcție. Treptat, din ce în ce mai 
mulți producători se retrag pe considerente de 
profitabilitate a produsului. Deci este clar că nu 
noi trebuie să intervenim în piață din ce în ce 
mai mult, ci să se lucreze la acest mecanism 
de calcul al prețului. Câteva măsuri s-au luat 
și lucrurile oarecum s-au reglat. Vorbesc aici 
despre suspendarea taxei clawback pentru 
imunoglobuline și discuțiile pe aplicarea 
unei taxe clawback diferențiate. În acest 
moment producătorul ajunge să plătească 
o taxă clawback pentru prețul la raft, în loc 
să plătească o taxă clawback pentru ieșirea 
produsului de la el din fabrică, suportând 
astfel atât adaosul distribuitorului, cât și pe cel 
al farmaciei, un lucru incorect care cumulat cu 
taxa în sine și cu impozitarea duc la o ineficiență 
economică a produsului. 

INTERVIU CU  
ADRIAN IONEL, 
MANAGER 
UNIFARM
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CENTRUL MEDICAL CARDIOPRIMA 
A DEVENIT UN LOC IMPORTANT PE 
HARTA MEDICALĂ DIN REPUBLICA 
MOLDOVA. CLINICA ȘI-A LANSAT 
ACTIVITATEA ÎN ANUL 2014 ȘI 
ESTE PRIMA CLINICĂ PRIVATĂ 
CU SPECIFIC CARDIOLOGIC DIN 
REGIUNE. CARDIOPRIMA OFERĂ 
SERVICII DE ÎNALTĂ CALIFICARE ÎN 
DOMENIUL CARDIOLOGIEI ȘI ÎN 
ALTE SPECIALITĂȚI TERAPEUTICE 
NECESARE ÎN CONDUITA 
PACIENTULUI CU PATOLOGIE 
CARDIOVASCULARĂ. TIMP DE 
CINCI ANI, SPECIALIȘTI NOTORII 
ÎN DOMENIUL CARDIOLOGIEI 
AUTOHTONE SOLUȚIONEAZĂ 
CAZURI COMPLEXE CU METODE 
MODERNE DE DIAGNOSTIC ȘI 
SOLUȚII EFICIENTE DE TRATAMENT, 
FIIND CÂT MAI APROAPE DE 
PACIENT. de Inga Pasecinic

Politici  
de Sănătate | EXCELENŢĂ MEDICALĂ

Servicii medicale
Misiunea clinicii constă în 
practicarea cardiologiei în 
condiţii de maximă com-

petenţă și siguranţă în vederea stabilirii 
diagnosticului, a selectării şi aplicării 
strategiei terapeutice optime pentru 
fiecare pacient în parte. 

Activitatea Centrului medical Cardio-
Prima este axată pe profilaxia, diagnos-
ticul și tratamentul afecțiunilor cardiace 
și al complicațiilor acestora. Examenele 
medicale includ consultație cardiologică și 
un spectru larg de metode de diagnostic: 
ecocardiografie, test de efort, monitorizare 
ambulatorie a electrocardiogramei (Holter 
ECG), monitorizare ambulatorie a tensiunii 
arteriale (Holter TA), electrocardiografie 
(ECG), testul mesei înclinate - Tilt-test etc.

Una dintre specializările-cheie ale 
Centrului medical CardioPrima este Ser-
viciul de aritmologie. Aritmiile cardiace 
includ atât variantele inofensive, cât și 
cele care pot duce la apariția accidente-
lor vasculare cerebrale, a insuficienței 

cardiace și chiar prezintă un risc vital. 
Sub egida unor aritmologi notorii, în 
cadrul departamentului, pacienților cu 
aritmii le sunt oferite serviciile necesare 
pentru diagnosticare, tratament și supra-
veghere de durată.

În Centrul de control al anticoa-
gulării orale pacienții cu risc înalt de 
complicații tromboembolice (cu proteze 
valvulare, fibrilație atrială, tromboze 
venoase sau trombofilii), care necesită 
administrarea anticoagulantelor orale, 
beneficiază de monitorizarea și corecția 
tratamentului. 

Pe parcursul activității clinicii, au 
fost lansate și noi servicii cardiologice 
de  specializare îngustă, unice pentru 
Republica Moldova.

În cadrul Serviciului de diagnostic 
și tratament al sincopelor, pentru a 
exclude sincopele cardiace care sunt 
cele mai periculoase, pacienții sunt 
evaluați inițial prin teste de diagnostic 
cardiologic: electrocardiografie, 
monitorizare Holter ECG, test de efort, 

CardioPrima – prima clinică de cardiologie 
din Republica Moldova – 5 ani de activitate

DIN INIMĂ PENTRU 
INIMILE OAMENILOR
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ecocardiografie. Afectarea cardiacă fiind 
exclusă, evaluarea continuă cu teste 
pentru excluderea cauzelor cerebrale și 
neuro-cardiogene – consult neurologic, 
electroencefalografie, monitorizare 
Video-EEG, TILT-test – investigație 
esențială în evaluarea sincopelor mediate 
neural, prin hipotensiune ortostatică 
sau în documentarea sindromului de 
tahicardie ortostatică posturală.

La Centrul medical CardioPrima 
funcționează Serviciul de management 
al patologiei cardiovasculare în 
sarcină. Bolile de inimă preexistente sau 
apărute în timpul sarcinii pot prezenta 
un risc atât pentru mamă, cât și pentru 
făt. În cadrul clinicii, femeile însărcinate 
pot fi tratate alegându-se cea mai 
eficientă și inofensivă medicație și li se 
selectează conduita optimă de naștere.

Serviciul de examinare cardiolo-
gică a sportivilor vine în întâmpinarea 
tuturor celor interesați să ducă un stil de 
viață activ, prin testarea sănătății inimii 
și performanței la efort înainte de înce-
perea activității sportive sistematice și 
intense, dar și a sportivilor profesioniști, 
care doresc să efectueze un screening 
cardiologic, să aprecieze performanța la 
efort, sau să facă o examinare cardiologi-
că complexă în cazul scăderii toleranței 
la efort sau a apariției simptomelor de 
afectare cardiacă.

Pentru a veni în ajutorul sănătății 
inimii pacienților care suferă de boli 
oncologice, CardioPrima a lansat 
Serviciul de Cardio-Oncologie. Adesea, 
medicamentele utilizate în tratamentul 
cancerului pot afecta funcția normală 
a inimii sau pot agrava o boală cardiacă 

cunoscută. Pentru a reduce riscul 
complicațiilor cardiace, pacienții care 
necesită tratament antineoplazic trebuie 
să fie monitorizați și tratați de către 
cardiolog.

Sindromul de apnee obstructivă de 
somn afectează calitatea vieții și poate 
determina dezvoltarea hipertensiunii 
arteriale rezistente la tratament, 
infarctului miocardic, aritmiilor 
cardiace, diabetului zaharat, iar prin 
somnolența diurnă pe care o cauzează 
poate duce la accidente rutiere și de 
muncă. Prin Serviciul de somnologie 
de la CardioPrima sindromul de apnee 
de somn (SASO) poate fi diagnosticat 

prin poligrafie cardiorespiratorie și se 
selectează metoda optimă de tratament, 
astfel prevenind complicațiile sale.

Evenimentele sociale 
CardioPrima participă ca partener la con-
grese naționale și internaționale, simpozi-
oane, expoziții de profil și se implică activ 
în evenimentele sociale. Astfel, Cardio-
Prima a fost prima instituție medicală din 
țară care a inițiat celebrarea Zilei Mondiale 
a Inimii, sărbătoare devenită pe parcursul 
ultimilor cinci ani o tradiție frumoasă 
pentru instituție. Acţiunile organizate cu 
acest prilej îşi propun să evidenţieze fac-
torii de risc în afecţiunile cardiovasculare, 
precum şi modul în care pot fi prevenite 
acestea. În cadrul fiecărui eveniment,sute 
de participanți au posibilitatea să-și testeze 
sănătatea inimii verificându-și tensiunea 
arterială, nivelul de glucoză în sânge, efec-
tuând electrocardiograma și beneficiind de 
consultația cardiologului. 

Echipa medicală
În Centrul medical CardioPrima activează 
echipa profesorului Aurel Grosu, un grup 
de profesioniști în cardiologie, echipați 
cu utilaj modern şi pregătiți pentru a 
rezolva diverse cazuri clinice, pacienților 
oferindu-li-se confortul maxim, calea 
cea mai scurtă și soluția cea mai rapidă în 
rezolvarea unor probleme complexe de 
sănătate. 
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Radioterapia ghidată 
prin rezonanță magnetică 
– o șansă în plus pentru 
bolnavii de cancer

INTERVIU CU PROF. DR. 
ENIS OZYAR, ACIBADEM
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RECENT, ÎN CADRUL SPITALULUI ACIBADEM MASLAK DIN ISTANBUL, A 
FOST PUS ÎN FUNCȚIUNE PRIMUL APARAT DE RADIOTERAPIE GHIDATĂ 
PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ. ESTE VORBA DESPRE CEA MAI NOUĂ 
TEHNOLOGIE DIN RADIOTERAPIE, DESTINATĂ TRATĂRII CU O PRECIZIE 
SPORITĂ A MAI MULTOR TIPURI DE TUMORI MALIGNE. PROF. DR. ENIS 
OZYAR, COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI DE RADIOTERAPIE 
ONCOLOGICĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ACIBADEM 
MEHMET ALI AYDINLAR, DESCRIE, PE LARG, MODUL CUM FUNCȚIONEAZĂ 
RADIOTERAPIA GHIDATĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ ȘI BENEFICIILE 
ACESTEIA PENTRU PACIENȚI. de  Inga Pasecinic 

Ce presupune noua 
tehnologie din radioterapie 
pe care o aplicați la ora 
actuală în Spitalul Maslak 

ACIBADEM?
Noua tehnologie, care combină 

rezonanța magnetică în acceleratorul 
liniar, ne permite să vedem foarte bine 
tumoarea în timpul tratamentului și să 
o tratăm cu mai multă precizie. Această 
tehnologie este disponibilă doar în 20 de 
centre din lume, zece în SUA  și alte zece 
în Japonia, Coreea de Sud, Dubai, Istanbul, 
Roma, Germania (Heidelberg), Franța, 
Olanda (Amsterdam) și Danemarca. Mai 
există un aspect important al acestei noi 
tehnologii: să presupunem că avem un 
pacient cu o tumoare și că trebuie să stabi-
lim un plan de tratament cu 30 de ședințe. 
La început, facem un CT care ne oferă 
informații despre poziția tumorii, organe-
le din vecinătate și apoi facem planul de 
tratament. Până acum, aplicam același plan 
pentru fiecare ședință de tratament. Dar 
știm că în zona abdomenului, a toracelui, 
tumorile și organele interne se mișcă, își 
modifică poziția, ceea ce făcea până acum 
radioterapia extrem de dificilă. Acum, cu 
ajutorul rezonanței magnetice încorporate 
în accelerator, obținem de fiecare dată 
imaginea precisă a tumorii. Dacă structu-
rile tisulare critice și-au modificat poziția, 
ajustăm planul de tratament și aplicăm 
tratamentul conform noilor poziționări. 
Astfel, personalizăm în funcție de datele 
obținute fiecare ședință de tratament. Vor-
bim, practic, despre radioterapia adaptati-
vă, e un algoritm foarte nou. 

Care sunt beneficiile acestui tip de 
abordare pentru pacient? De ce este atât 
de importantă precizia radioterapiei?

Practic, controlăm mai bine zona de 
tratament și avem mult mai puține efecte 
adverse. De exemplu, planul inițial de 
tratament pentru un pacient cu cancer 
pancreatic inoperabil poate fi modificat 

în fiecare zi a tratamentului imediat după 
transpunerea organelor sănătoase, cum ar 
fi duodenul, stomacul și intestinele, care 
sunt situate în apropierea tumorii pancre-
atice și au toleranță scăzută la radiații. Da-
torită scanării RMN simultane și continue, 
modificările la locul tumorii și în țesuturile 
sănătoase pot fi determinate cu precizie.

Realizați și o mai bună protejare 
a țesuturilor sănătoase din jurul 
tumorilor?

Această tehnologie ne permite să 
abordăm tumori care nu puteau fi tratate 
prin radioterapie, cum sunt cele localizate 
la nivelul pancreasului. Cu tehnologiile mai 
vechi, nu puteam livra o cantitate optimă 
de radiații către 
pancreas din 
cauza țesuturilor 
sau organelor 
din jur. Dar cu 
această tehnolo-
gie, putem aplica 
doze mai mari, 
datorită moni-
torizării mult 
mai precise a 
zonei de tratat. Un alt aspect al noii tehno-
logii este următorul: rolul pacientului este 
extrem de important în timpul tratamen-
tului. Echipa de medici îi arată pacientului 
un ecran unde poate vedea tumoarea care 
trebuie tratată, iar pacientul se mișcă astfel 
încât tumoarea să fie poziționată precis 
în dreptul dispozitivului de radioterapie. 
Prin inspirare și expirare, pacientul își 
ajustează ritmul astfel încât tumoarea să se 
poziționeze cât mai precis în raza de acțiune 
a aparatului. Astfel, colaborăm mai bine cu 
pacientul, ceea ce este foarte important. Un 
alt aspect la fel de important este că, dato-
rită acestei tehnologii, numărul de ședințe 
de tratament se poate reduce. De exemplu, 
înainte era nevoie de 30 de ședințe pentru 
unele tumori, acum putem aplica cinci 
fracțiuni, adică cinci ședințe. Adică, perioa-

da terapiei s-a redus de la două luni la două 
săptămâni, un lucru extrem de benefic pen-
tru pacienții care vin din străinătate ca să se 
trateze la ACIBADEM. Principalele indicații 
pentru acest tip de radioterapie ghidată 
prin rezonanță magnetică sunt cancerul de 
sân (anumite tipuri și localizări), cancerul 
de plămâni (anumite cazuri), cancerul 
hepatic, metastazele hepatice, cancerul 
pancreatic, tumorile abdominale și tumo-
rile de prostată.

De câți ani se folosește deja această 
tehnologie?

Această tehnologie se folosește din 
2015. Prima oară, s-a folosit în Statele 
Unite, la Washington.

Care sunt indicațiile pentru acest 
tip de tratament? De această nouă 
tehnologie pot beneficia și copiii 
diagnosticați cu cancer?

Pacienții care pot beneficia cel mai 
mult de caracteristicile dispozitivului 
sunt cei cu oligometastaze în abdomen 
și torace, metastaze hepatice, tumori pri-
mare, cancere pancreatice neoperabile cu 
metastaze, metastaze suprarenale, tumori 
la prostată care nu necesită radioterapie 
pelviană, doze de radioterapie extrasă în 
urma radioterapiei externe (tumori gine-

cologice, abdominale, pelviene). 
Această tehnologie se poate folosi și 
în cazul copiilor.

Aplicarea tehnologiei depinde 
de mărimea tumorii?

Nu dimensiunea 
tumorii decide opor-
tunitatea aplicării 
radioterapiei ghidate 

prin rezonanță mag-
netică, ci indicația de 
tratament.

Având în vedere dezvoltarea 
deosebită a tehnologiei, cum vedeți 
viitorul radioterapiei?

Astăzi, o nouă eră este foarte aproape 
de început în tratamentul tumorilor care 
sunt localizate în părțile mobile ale corpu-
lui. Astfel, metodele invazive, complicate 
și scumpe nu mai sunt necesare. Estimez 
că, în zece ani, radioterapia ghidată prin 
rezonanță magnetică va fi folosită pe 
scară largă, înlocuind tehnicile invazive, 
complicate și costisitoare, iar numărul 
aparatelor va crește. Dar va fi nevoie de 
timp pentru a se extinde pentru că este de 
trei ori mai scumpă decât acceleratoarele 
liniare clasice. Aceasta este problema care 
trebuie depășită. 



38  www.politicidesanatate.ro

Povestiți-ne puțin despre noutățile în domeniul 
ortopedic. Încotro se îndreaptă această ramură 
medicală?

Trendul general în ortopedie-traumatologie este acela 
de chirurgicalizare a majorității afecțiunilor pentru a 
obține o recuperare cât mai rapidă și a evita imobilizarea. 
Cele peste 2 milioane de proteze totale de șold, implantate 
anual în lume, îmbunătățesc substanțial calitatea vieții 
unor pacienți cu handicap locomotor grav. Chirurgicali-
zarea înseamnă, pe de o parte, implanturi din ce în ce mai 
performante, mai adaptate unui anumit tip de leziune și, 
pe de altă parte, extinderea chirurgiei minim invazive la 
mai multe articulații și mai multe afecțiuni. La ora actuală, 

putem spune că, din punct de vedere profesional și tehnic, 
suntem în pas cu tot ceea ce se practică în țările avansate. 

Care sunt cele mai frecvente probleme cu care 
se prezintă pacienții la Spitalul multidisciplinar 
Repromed+?

Desfășurându-mi activitatea într-un spital perfor-
mant, maladiile și traumatismele aparatului locomotor și 
ale coloanei vertebrale sunt pe primul plan. Realmente, 
chirurgia ortopedică, o recunosc şi americanii, este, între 
specialităţile chirurgicale, a doua ca dificultate, dar şi 
din punctul de vedere al costurilor. Aşa că aici s-a făcut 
o dotare cu echipament modern. Însă și afecțiunile cro-
nice (în special, coxartrozele/gonartrozele) reprezintă o 

Chirurgia  
minim-invazivă,  
prezentul  
și viitorul  
ortopediei
PROF. DR. GHEORGHE CROITOR ESTE MEDIC SPECIALIST ÎN ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE ȘI DIRECTOR 
MEDICAL AL SPITALULUI MULTIDISCIPLINAR REPROMED +, UNUL DINTRE CELE MAI PERFORMANTE SPITALE 
PRIVATE, ÎN CADRUL CĂRUIA SUNT DISPONIBILE CELE MAI REVOLUȚIONARE ȘI INOVATOARE METODE 
DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL AFECȚIUNILOR LOCOMOTORII. PROF. DR. GHEORGHE CROITOR ARE O 
EXPERIENȚĂ DE PESTE 40 DE ANI ÎN ORTOPEDIE ȘI O PASIUNE PENTRU PROFESIA PE CARE O PRACTICĂ, PE CARE 
O TRANSPUNE ÎN ACTIVITATEA DE ZI CU ZI, ATÂT ÎN INTERACȚIUNEA CU PACIENȚII, CÂT ȘI CU REZIDENȚII SĂI. 
ÎN INTERVIUL PE CARE NI L-A ACORDAT, PROF. DR. GHEORGHE CROITOR NE-A POVESTIT DESPRE TENDINȚELE 
ACTUALE ÎN ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE, DESPRE ULTIMELE METODE DE TRATAMENT REALIZATE CU SUCCES, 
DAR ȘI DESPRE FAPTUL CĂ, ÎN POFIDA PREJUDECĂȚILOR, PACIENȚII MOLDOVENI AU ÎN PREZENT ACCES LA 
TEHNOLOGIILE DE ULTIMA ORĂ ÎN ORTOPEDIE LA REPROMED +, UN SPITAL CU UN STANDARD RIDICAT DE 
OPERABILITATE ȘI COMPLEXITATE, RELAȚII CORECTE ÎNTRE COLEGI, DAR ȘI PACIENȚI, CARE PLEACĂ ZÂMBITORI 
ȘI CEL MAI IMPORTANT, CARE ÎȘI REZOLVĂ PROBLEMA MEDICALĂ. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU PROF. 
DR. GHEORGHE 
CROITOR, DIRECTOR 
MEDICAL, SPITALUL 
MULTIDISCIPLINAR 
REPROMED +
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componentă importantă a activității noas-
tre. Deși zilnic ni se adresează un număr 
mare de pacienți cu diverse patologii ale 
aparatului locomotor pentru diagnostic 
și tratament, având o dotare deosebită a 
blocului operator și un serviciu de anes-
tezie-reanimare performant, ne axăm mai 
mult pe tratamentul chirurgical. Deja au 
fost efectuate intervenții chirurgicale pen-
tru fractură de bazin, fracturi ale oaselor 
tubulare lungi, hernii vertebrale, tumori 
osoase benigne, hallux valgus etc. Totuși, 
cei mai mulți sunt pacienții cu afecțiuni 
degenerativ-distrofice ale articulațiilor 
mari și, îndeosebi, cei cu afecțiuni ale 
șoldului și genunchiului.  

Care afecțiune a articulației  
coxo-femurale este întâlnită mai des?

Una din cele mai des întâlnite afecțiuni 
ale acestei articulații este coxartroza, o 
afecțiune degenerativă, care reprezintă 
degradarea lentă, progresivă și ireversibilă a 
cartilajului articular, cu schimbări secun-
dare în osul subcondral, capsula articulară 
și mușchii periarticulari. Aceste schimbări 
duc la limitarea mișcărilor și dereglarea 
mersului (șchiopătatul), principala mani-
festare fiind durerile invalidante. 

Care sunt primele semne ale apariției 
coxartrozei?

Primele semne apar, de 
regulă, după un efort fizic. 
Durerea este una de tip meca-
nic și apare în zona inghinală, 
dar poate să iradieze și din partea laterală a 
șoldului sau a coapsei. 

La apariția acestei maladii contribuie 
diferiți factori congenitali sau dobândiți. 
Aici pot fi două situații – una când cartila-
jul normal este supus la solicitări excesive 
precum se întâmplă la cei ce muncesc fizic 
greu, la unii sportivi profesioniști, la cei cu 
displazie de dezvoltare a șoldului. A doua 
situație vizează persoanele la care este di-
minuată rezistența cartilajului la solicitări-
le mecanice obișnuite, precum se întâmplă 
la pacienții cu diferite artropatii inflama-
torii sau metabolice. În ambele situații, 
cartilajul articular începe a se subția, până 
la dispariție completă, cauzând dureri la 
solicitările articulare (mișcare, mers) dar 
în unele cazuri și în repaos. 

Cu toate că această afecțiune este, de re-
gulă, apanajul oamenilor în vârstă, de peste 
65-70 de ani, în ultimul timp, se adresează 
persoane tinere cu vârsta de 40-50 de ani 
cu coxartroză, ca și consecință a osteone-
crozei de cap femural. 

Tehnologiile din spatele 
artroplastiilor de șold și de genunchi se 
numără printre cele care au cunoscut cel 
mai mare avânt în ultimul timp. Ce ne 
puteți spune despre acestea? Sunt cele 
mai noi tehnologii de acest tip accesibile 
în cadrul Spitalului multidisciplinar 
Repromed + și pacienților din Republica 
Moldova?

Artroplastia (înlocuirea unei articulații) 
reprezintă vârful tehnic în ortopedie atât 
prin diversitatea de implanturi existente, 
cât, mai ales, prin rezultatul funcțional, de 
cele mai multe ori excelent postoperator. 
La ora actuală avem acces la orice variantă 
de protezare existentă pe plan mondial, fie 
prin programul național de protezare, fie 
prin achiziția directă de către pacient. 

Ce metode de tratament preferați 
pentru pacienții cu probleme la 
genunchi?

În funcție  de caracterul și stadiul 
evolutiv al afecțiunii selectăm și metoda 
de tratament. În stadiile incipiente ale 
afecțiunilor degenerative-distrofice și 
în fracturile simple, de regulă, tratăm 
conservator. Practicăm pe larg puncțiile 
articulare, injectarea intraarticulară a an-
tiinflamatorilor steroidieni și substanțelor 
vascoelastice pe bază de acid hyaluronic. 

Pentru afecțiunile mai 
avansate și fracturile cu 
deplasarea fragmentelor, 
practicăm tratamentul 

chirurgical începând cu artroscopiii, 
osteotomii și terminând cu endoprote-
zarea totală. În prezent, suntem unica 
instituție din Republica Moldova unde se 
efectuează endoprotezarea personalizată 
a genunchiului, care actualmente este cea 
mai performantă și precisă intervenție de 
protezare. Avem experiență de protezare 
a ambilor genunchi în cadrul unei singure 
intervenții, este un singur caz, dar acesta e 
abia începutul.

Ce prezintă osteonecroza capului 
femural?

Aceasta prezintă un infarct la nivelul 
țesutului osos al capului femural care își 
pierde rezistența și favorizează apariția 
fracturii de impresie cu dereglarea 
congruenței articulare și dezvoltarea într-
un scurt timp a unei coxartroze invalidante.

În stadiile în care se manifestă, oste-
onecroza necesită, de cele mai multe ori, 
intervenție chirurgicală pentru prote-
zarea șoldului. Pacientul poate încerca 
un transfer de condrocite sau infiltrații 

cu substanțe vascoelastice. Din păcate, 
acestea se utilizează pentru ameliorarea 
durerii, nu pentru tratarea afecțiunii. 
Metoda cea mai eficientă pentru tratarea 
coxartrozei rămâne intervenția chirurgi-
cală. În caz că la capul femurului nu s-au 
produs fracturi de impresie, practicăm cu 
succes injectări de celule stem. 

Care sunt cauzele apariției  
infarctului osos?

Pe primul plan stă vascularizația de tip 
terminal a capului femural unde nu există 
anastomoze vasculare și unde alimentarea 
cu sânge a țesutului osos este foarte sensi-
bilă la diferiți factori, precum administrarea 
de hormoni steroidieni în doze mari, alcoo-
lismul, hiperlipidemiile, hipercoagulabilita-
tea sanguină, tabagismul, traumatismele cu 
mobilizarea microembolilor grăsoși în patul 
sanguin etc. Majoritatea din cele enumerate 
sunt factori care nu pot fi controlați, deci 
nu se poate efectua o profilaxie a acestei 
maladii.

În ce  constă tratamentul cu celule 
stem și care este eficacitatea lui?

Clasic, acesta constă în producerea 
sub control roentgen-TV a unei găuri din 
regiunea marelui trocanter spre focarul de 
necroză a capului femural, aceasta duce la 
decompresia osului, dispariția durerilor, 
revascularizarea și refacerea capului femu-
ral. În acest scop, la Repromed+ se folosește 
un instrumentar performant, elaborat la 
clinica Mayo din SUA. Acesta, împreună 
cu decompresia minim invazivă, permite 
injectarea celulelor stem sau a plasmei 
bogate în trombocite în focarul de necroză, 
ceea ce poate duce la refacerea completă a 
capului femural. 

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat și ați vrea să-l enunțați?

Cel mai important lucru pe care l-am 
învățat este faptul că am înțeles că în 
chirurgia de performanță trebuie să lucrezi 
în echipă bine antrenată după protocoa-
le naționale. În acest context, pregătirea 
profesională a echipei și dotarea tehnico-
materială sunt primordiale. 

De asemenea, am învățat să folosesc cu 
eficiență maximă resursele de care dispun 
în fiecare moment: cunoașterea și pricepe-
rea în domeniu, dar și logistica medicală 
modernă. Asemănător activității piloților 
de linie sau a militarilor, ortopedia presu-
pune un antrenament intens și dezvoltarea 
continuă a capacitații de reacție și de adap-
tare în cazuri speciale, pentru că fiecare 
pacient în parte este un caz special. 
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Un adevărat 
parteneriat 
pentru viață

Igor Curov, directorul medical al 
Institutului de Medicină Urgentă:
„Pe parcursul colaborării noastre cu 
compania BB-Dializă am reușit să 
îmbunătățim substanțial condițiile și 
calitatea actului medical în mun. Bălți 
prin deschiderea centrului pentru 200 de 
pacienți aflați la dializă cronică, am reușit 
să deschidem un centru pentru 100 de 
pacienți la Institutul de Medicină Urgen-
tă, cu 16 aparate moderne de dializă, am 
reușit să devenim parteneri de încredere. 
Sunt fericit că astăzi avem posibilitatea de 
a oferi asemenea condiții și pentru 100 de 

pacienți din Cahul și din regiunea de sud 
a Republicii Moldova. Este un adevărat 
parteneriat pentru viața pacienților care 
beneficiază de dializă.” 

Gheorghe Bulat, directorul B. Braun 
Avitum România:
„Sunt onorat și mă bucură să fiu alături 
de partenerii noștri de la „BB-Dializă” în 
misiunea începută în 2016 de a facilita 
accesul la tratament pentru cât mai mulți 
pacienți cu insuficiență renală cronică 
din Republica Moldova. După extinderea 
la Bălți din 2018 și inaugurarea unui nou 

centru la Chișinău în luna iulie, astăzi 
avem ocazia de a asista la deschiderea 
Centrului de Dializă din Cahul. Ca de 
fiecare dată, compania B. Braun a pus la 
dispoziția partenerilor noștri aparate și 
tehnologii de ultimă generație care să 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
pacienților beneficiari de servicii de dia-
liză în centrele BB-Dializă. Felicit întreaga 
echipă „BB-Dializă” și le urez mult succes 
în activitate.”

Dmitri Onufreiciuc, director general 
„BB-Dializă” SRL:
„Odată cu deschiderea Centrului BB-Diali-
ză din Cahul am realizat una din misiunile 
principale ale proiectului, asigurarea 
la nivel național cu servicii de dializă 
aliniate la standarde europene de înaltă 
calitate. Fiind centrați în exclusivitate pe 
nevoile pacienților, necesităților lor fiind 
la baza elaborării strategiei de dezvoltare 
a companiei, am reușit să deschidem încă 
un centru care să depășească așteptările 
pacienților. Ei și-au dorit un Centru per-
formant mai aproape de casă, noi le-am 
oferit mai mult. Inclusiv pentru că suntem 
foarte atenți la alegerea partenerilor, 
companii cu reputație, care și-au conso-

PACIENȚII DIN REGIUNEA DE SUD A ȚĂRII AU ACCES LA SERVICII 
MODERNE DE DIALIZĂ ÎN CADRUL UNUI CENTRU PERFORMANT. LA 
CAHUL A FOST LANSAT UN CENTRU DE DIALIZĂ MODERN. CEREMONIA 
DE INAUGURARE A CENTRULUI „BB-DIALIZĂ” DIN CAHUL A AVUT 
LOC PE 18 SEPTEMBRIE 2019 CU PARTICIPAREA OFICIALITĂȚILOR DIN 
CADRUL INSTITUȚIILOR MEDICO-SANITARE PUBLICE, A ADMINISTRAȚIEI 
INSTITUTULUI DE MEDICINĂ URGENTĂ, MANAGEMENTULUI B.BRAUN 
AVITUM ROMÂNIA ȘI A ADMINISTRAȚIEI COMPANIEI DE PROIECT 
„BB-DIALIZĂ” SRL. CENTRUL DE DIALIZĂ DIN CAHUL ESTE AL PATRULEA 
CENTRU DESCHIS ÎN CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-
PRIVAT, ASTFEL FIIND ASIGURAT ACCESUL LA SERVICIUL DE DIALIZĂ DE 
ÎNALTĂ CALITATE LA NIVEL NAȚIONAL. de Irina Roșca

„SERVICIILE PRESTATE DE CENTRELE 
BB-DIALIZĂ DEPĂȘESC AȘTEPTĂRILE 
PACIENȚILOR A CĂROR VIAȚĂ 
DEPINDE DE APARATUL DE 
SUBSTITUȚIE A FUNCȚIILOR RENALE”
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lidat eforturile pentru a presta servicii, 
aparate, medicamente, farmaceutice etc. 
de o calitate indubitabilă”.
Centrul de Dializă Cahul asigură pacien-
ţilor dializaţi un tratament individualizat, 
bazat pe o diagnosticare regulată.”

Petru Cepoida, director medical 
BB-Dializă SRL: 
„Calitatea înaltă a terapiei de substituţie 
a funcţiei renale se bazează pe selectarea 
individualizată a metodei de tratament 
dialitic (hemodializă sau hemodiafiltrare) 
efectuată cu consumabile germane la 

aparate de dializă de ultimă generaţie, 
precum şi pe administrarea argumen-
tată în baza rezultatelor analizelor de 
laborator a stimulatorilor eritropoezei, 
preparatelor de fier intravenos, fixatorilor 
de fosfor, formelor activate de vitamina 
D3, calcimimeticilor, medicamentelor 
metabolice (vitamine, L-carnitină), altor 
preparate patogenetice şi simptomatice.”

Adrian Tănase, doctor habilitat în 
medicină, Preşedintele Societăţii 
Urologilor din R. Moldova, expertul 
Companiei de Proiect: 

„După demararea proiectului parteneria-
tului public-privat pentru serviciile de di-
aliză din R. Moldova, care a fost inițiat în 
anul 2016, numărul pacienților tratați s-a 
majorat cu circa 30% și a crescut de la 488 
în anul 2015, la 688 în anul 2018. Numai în 
Centrele „BB-Dializă” din Chișinău, Bălți 
și Cahul beneficiază de tratament circa 
600 de pacienți, ce constituie peste 85% 
din numărul total de pacienți dializați pe 
țară. Odată cu deschiderea Centrului de 
Dializă din Cahul, indicele tratamentului 
specializat cu dializă în R. Moldova va 
constitui 228-230 de pacienți la 1 milion 
de locuitori, comparativ cu 196,6 la înce-
putul anului curent. Acești indici carac-
terizează o creștere vădită în ultimii ani a 
serviciului de dializă din R. Moldova, care 
în anul 2015 a fost de 137 de pacienți la 1 
milion de populație. Creșterea numărului 
de „locuri la dializă” ne apropie de indicii 
de acoperire cu servicii de dializă din 
țările Europei de Est.”

Servicii care depășesc  
așteptările pacienților
Serviciile medicale prestate în Centrul 
„BB-Dializă” din Cahul sunt identice 
cu cele din Centrul de Excelență din 
Chișinău, iar grație dotării cu 16 aparate 
de dializă de ultimă generație, Centrul 
poate deservi circa 100 de pacienți cu 
insuficiență renală cronică în stadiul 
terminal.

Serviciile medicale oferite în Centrul 
„BB-Dializă” din Cahul sunt completate de 
servicii de consiliere psihologică, servicii 
dietetice cu o masă ajustată la regimul 
specific al pacientului dializat. Astfel au 
fost îmbinate armonios componentele 
unui serviciu medical excelent: personal 
profesionist, echipament medical de ul-
timă generație și o atmosferă prietenoasă 
pentru pacienți.

Extrem de important este faptul că toți 
pacienții vor beneficia de transport do-
miciliu-centru de dializă-domiciliu, 
absolut gratuit. Fiind un centru exclu-
siv privat, totuși pentru pacienții din R. 
Moldova accesul la servicii este asigurat 
gratuit, în baza poliței de asigurare me-
dicală obligatorie.

Misiunea companiei „BB-Dializă” SRL 
este asigurarea la nivel național cu servicii 
de dializă centrate pe nevoile pacienților cu 
insuficiență renală cronică în stadiul termi-
nal. Sloganul companiei este “Partnership 
for life” /”Parteneriat pentru viață”. 
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TREBUIE SAU NU VACCINAT 
COPILUL? ÎNAINTE DE VACCINAREA 
COPILULUI ORICE PĂRINTE SE 
ÎNTREABĂ DACĂ E NEVOIE DE O 
PREGĂTIRE ANUMITĂ PENTRU 
ACEST MOMENT. MEDICUL 
IMUNOLOG, VALENTINA SMEȘNOI, 
DIN CADRUL CENTRULUI MEDICAL 
CLINICA SANTE CHIȘINĂU, SUSȚINE 
CĂ REGULA DE AUR ÎNAINTE DE 
VACCINARE ESTE VERIFICAREA 
STĂRII DE SĂNĂTATE A COPILULUI. 
de Irina Roșca

Cine este medicul imunolog? 
Este o specialitate relativ 
nouă, însă extrem de nece-
sară atunci când este vorba 

despre imunitatea vulnerabilă a pacien-
tului. Atunci când se planifică vaccinarea 
copiilor, care este extrem de necesară 
în vederea evitării contaminării cu boli 
periculoase pentru organismul uman, 
pentru a nu fi victima unor eventuale 
complicații postvaccinare, este bine să fie 
consultat  medicul imunolog. Specialis-
tul va oferi explicații detaliate referitor 
la planul de investigații și, în funcție de 
rezultatele analizelor, va da verdictul.

În Republica Moldova a început 
să apară un trend negativ privind 
vaccinarea. Ce ne puteți spune la acest 
subiect?

În țările dezvoltate rata de acoperire cu 
vaccinuri este de peste 90%. Cred că Re-
publica Moldova ar trebui să tindă să fie ca 
orice țară dezvoltată. Fiecare tip de vaccin 

Când este 
contraindicată 
VACCINAREA 
COPIILOR
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DR. VALENTINA SMEȘNOI, 
MEDIC IMUNOLOG, 
CENTRUL MEDICAL 
CLINICA SANTE
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are particularităţile lui, pe care medicii tre-
buie să le cunoască. Ca orice medicamente, 
vaccinurile au şi reacţii adverse, care pot fi 
minimalizate dacă bebelușul a trecut toate 
investigațiile necesare, s-a constatat că este 
sănătos și prin urmare este pregătit pentru 
vaccinare. Profesioniştii în domeniul 
sănătăţii trebuie să cunoască și sunt datori 
să explice beneficiile şi riscurile vaccinării, 
dar şi pe cele ale refuzului vaccinării. Este 
important să înțelegem de ce este bună 
vaccinarea și să ne concentrăm asupra 
bolilor care pot fi prevenite cu ajutorul 
unui vaccin.

Fiecare tip de vaccin are particularităţile 
lui, pe care medicii trebuie să le cunoască. 
Ca orice medicamente, vaccinurile au şi 
reacţii adverse. Din păcate, societatea e 
mai preocupată astăzi de riscurile asoci-
ate vaccinării decât de riscurile asociate 
contractării bolilor pe care vaccinurile le 
previn, suntem martorii mişcării antivacci-
niste, cu scăderea ratei de imunizare, care 
permite reapariţia bolilor respective. Pro-
fesioniştii în domeniul sănătăţii trebuie să 
cunoască și sunt datori să explice benefi-
ciile şi riscurile vaccinării, dar şi pe cele ale 
refuzului vaccinării. Schemele de vaccinare 
se modifică frecvent, astfel profesioniştii în 
domeniul sănătăţii trebuie să îşi actualize-
ze cunoştinţele despre vaccinuri sistematic 
şi frecvent, din surse  credibile din punct 
de vedere științific. 

Care este setul de investigații 
medicale și analize de laborator care 
trebuie făcute înainte de vaccinarea 
bebelușilor?

Copilul trebuie să fie sănătos. Înainte 
de vaccin medicul pediatru trebuie să ve-

rifice dacă bebelușul nu se află în debutul 
unei viroze. Este obligatoriu să se facă 
o analiză generală a sângelui și sumar 
urină. De asemenea, părinții trebuie să 
anunțe obligatoriu medicul dacă copilul 
este alergic, dacă are intoleranță la 
lactoză sau oricare alt produs. Copiii cu 
dermatite trebuie examinați cu deosebită 
atenție.

Copiii cu citomegalovirus, 
virus herpetic pot face complicații 
neurologice de la vaccin?

La fel de important este ca medicul 
de familie să fie informat dacă mama în 
timpul sarcinii a contractat infecții virale. 
Dacă în anamneză mama zice că în peri-
oada sarcinii a avut o infecție virală, cum 
ar fi citomegalovirusul sau alte infecții, 
trebuie să se verifice obligatoriu dacă 
aceste infecții nu s-au transmis și la copil. 
Dacă, de exemplu, copilul este infectat 
cu citomegalovirus, virus herpetic, s-a 
depistat o cantitate anumită în urină, s-a 
stabilit că virusul este activ, atunci copilul 
nu poate fi vaccinat, deoarece pot apărea 
complicații neurologice. Vaccinul se face 
numai după ce copilul este tratat. Dacă 
copilul este sănătos, atunci riscul apariției 
reacțiilor la vaccin scade semnificativ.

De menționat că la Clinica Sante este 
acum activ un pachet de analize pentru 
bebeluși, în care sunt incluse practic 
toate investigațiile de laborator necesare 
înainte de vaccinarea copilului, inclusiv 
analiza la citomegalovirus care se face 
din urina bebelușului. În plus beneficiați 
și de o consultație gratuită a medicului 
pediatru. Pentru detalii puteți suna la 
022 66 72 66.

Când trebuie elaborat un calendar 
individual de vaccinare?

Îngrijirea copilului de după vaccinare 
este la fel de importantă ca și pregătirea 
de dinainte. În ziua în care s-a făcut 
vaccinarea nu se face baie copilului, ca să 
nu fie supraîncălzit. Prin vaccin în corpul 
copilului se introduc anticorpi, organis-
mul încearcă să lupte și răspunde printr-
o stare de subfebrilitate, dacă se mai face 
o băiță fierbinte, temperatura corpului se 
ridică la 38 de grade și mai mult.

În cazul în care vaccinarea a fost 
amânată în legătură cu îmbolnăvirea 
copilului, medicul va elabora un calen-
dar individual de vaccinare. Organis-
mul uman are trei etape ale dezvoltării 
imunologice, de la zero la trei ani, de la 
trei la șapte ani și de la șapte la 13. Până 
la vârsta de un an, copiii nu au sistemul 
imun format. În perioada de până la un 
an, în corpul copilului circulă o mulțime 
de anticorpi materni, el fiind protejat 
într-o măsură oarecare. Deoarece mama 
a fost vaccinată, are anticorpi pentru 
vaccinările standarde, și copilul supor-
tă mai ușor vaccinurile. Când este mai 
mare, copilul are deja anticorpi proprii și 
reacția la același vaccin poate fi diferită.

Imunizarea este una dintre cele mai si-
gure modalități de protejare a organismu-
lui împotriva unor boli. În zilele noastre, 
nu mai auzim de cazuri de îmbolnăvire cu 
tetanos, difterie, cu toate că, cu nici 100 
de ani în urmă, toate aceste boli se soldau 
cu deces. Mai nou, avem cazuri de deces 
al copiilor cu oreion, cu rujeolă din cauză 
că nu a avut loc imunizarea. Îndată ce rata 
imunizării scade la 90, 85%, la o distanță 
de cinci ani, apar cazuri de îmbolnăvire 
acolo unde a fost scăpată vaccinarea. 

Rețeaua Națională de Centre  
Medicale Clinica Sante numără  
peste 80 de medici consultanți și face 
peste 800 de investigații de laborator  
cu 10% reducere. Pentru detalii nu ezitați 
să apelați linia verde – 022 66 72 66.

Pentru programare la medicul  
imunolog Valentina Smeșnoi sunați  
la 0 78 11 99 55. Centrul Medical Clinica 
Sante, Chișinău, str. Ismail nr. 84. 

Pachet de 
analize pentru 
diagnosticarea 
patologiilor  
la bebeluși
 HEMOLEUCOGRAMA + VSH
SUMAR DE URINĂ
IGE TOTAL
 ADN CITOMEGALOVIRUS, 
CALITATIV, ÎN URINĂ
 ADN VIRUS EPSTEIN BARR, 
CALITATIV, ÎN RACLAJ 
ORO-FARINGIAN
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HIPERURICEMIA –  
o tratăm sau nu o tratăm?

Cu ce este asociat un nivel 
mare de acid uric?
Nivelul crescut al acidului 
uric este asociat cu guta 
sau artrita gutoasă. O altă 

cauză a hiperuricemiei este rata crescută 
a cancerului sau tratamentelor efectuate 
pentru a stopa evoluția lui. Acest lucru 
poate conduce la o acumulare de acid uric.

Printre factorii care pot cauza hiperu-
ricemie sunt: medicamentele diuretice, 
consumul excesiv de alcool, genetica, 
hipotiroidismul, imunosupresoarele– 
medicamentele care suprimă sistemul 
imunitar, niacina sau vitamina B12, warfa-
rina, obezitatea, psoriazisul, insuficiența 
renală, sindromul de liză tumorală.

Mai este posibil ca o persoană să aibă 
prea puțin acid uric în sânge, care este un 
simptom al unei patologii hepatice sau 
renale. De asemenea, nivelul scăzut al aci-
dului uric este un simptom al sindromului 
Fanconi, dar și un factor protector pentru 
bolile cerebrovasculare.

Care sunt valorile normale ale 
acidului uric în sânge?

Aproximativ 1 din 5 persoane are un 
nivel excedent al acidului uric. Cu toate 

acestea, dintre ele nu toate dezvoltă 
gută sau nefrolitiază renală sau boală 
cardiovasculară. Potrivit Kapetanovic și 
coautorilor, rezultatele studiului atestă 
că 1.275 de participanți – sau 3,8% - au 
dezvoltat gută pe o perioadă de urmărire 
medie de 28,2 ani. Printre participanții 
cu hiperuricemie, 14,7% dintre bărbați 
și 19,5% dintre femei au dezvoltat în 
cele din urmă gută. În comparație cu 
participanții cu cel mai scăzut nivel de 
acid uric seric, datele statistice ajustate la 
vârstă în rândul bărbaților au crescut de 
la 2,7 la 6,4, iar la femei de la 4,4 la 13,1, 
pe măsură ce nivelurile inițiale ale aci-
dului uric au crescut. Această constatare 
a inclus o interacțiune semnificativă din 
punct de vedere statistic. În plus, IMC, 
trigliceridele și comportamentul riscului 
de alcoolism masculin au fost puternic 
asociate cu uratul seric la începutul stu-
diului printre bărbați și femei. 

 La femei, valorile normale ale acidului 
sunt: 2,4-6,0 mg/dl
 La bărbați, valorile normale ale 
acidului sunt: 3,4-7,0 mg/dl
 La copii, valorile normale ale acidului 
sunt: 2,0-5,5 mg/dl

Poate fi considerat acidul uric un 
marker de prognostic pentru afecțiunile 
cardiovasculare?

Creșterea nivelurilor de acid uric seric 
este comună la pacienții cu hipertensiune 
arterială, rezistență la insulină, obezitate 
și boli cardiovasculare. Mai mult decât 
atât, acidul uric ca factor de risc cardi-
ovascular a fost abordat în numeroase 
studii prospective și de cohortă.

Studiile epidemiologice au arătat ca 
acidul uric în concentrații ridicate prezice 
dezvoltarea de afecțiuni renale croni-
ce, accidente vasculare cerebrale, iar o 
recentă metaanaliză a raportat că acidul 
uric este asociat cu prezența hipertensiu-
nii arteriale, diabet și sindrom metabolic. 
Relația dintre boala coronariană și acidul 
uric rămâne totuși controversată, iar 
la pacienții cu insuficiență cardiacă s-a 
confirmat că nivelurile crescute de acid 
uric prezic o creștere a morbidității și 
mortalității.

Există o relație între nivelul crescut al 
acidului uric și hipertensiunea arterială?

Legătura dintre acidul uric și hiperten-
siunea arterială a fost inițial descrisă la 
începutul anilor ’60, atunci când studi-
ile prospective au arătat că 26% dintre 
pacienții hipertensivi netratați, cu funcție 
renală normală, au prezentat niveluri plas-
matice crescute de acid uric. Acest procent 
a crescut la 58% la cei cărora li s-au admi-
nistrat medicamente antihipertensive. De 
asemenea, a fost înregistrat în special la 
cei care utilizau diuretice (70%). Nivelurile 
crescute de acid uric la toți pacienții, atât 
normotensivi, cât și hipertensivi, au fost 
legate de deteriorarea vasculară a rinichi-
lor, de obicei, din cauza aterosclerozei. Pe 
de altă parte, există o susținere din ce în ce 
mai mare a ideii că hiperuricemia, cel puțin 
la anumite populații, stimulează apariția 

LA NIVEL MONDIAL, PREVALENȚA HIPERURICEMIEI A CRESCUT 
SUBSTANȚIAL ÎN ULTIMELE DECENII. CREȘTEREA PROGRESIVĂ A 
NIVELURILOR SERICE DE ACID URIC POATE FI LEGATĂ DE PREVALENȚA 
ÎN CREȘTERE A EXCESULUI DE GREUTATE ȘI OBEZITATE, PRECUM ȘI DE 
CREȘTEREA CONSUMULUI DE ZAHĂR – BĂUTURI ÎNDULCITE, ALIMENTE 
BOGATE ÎN PURINE ȘI ALCOOL. ÎN ULTIMELE DECENII S-A REEVALUAT 
RELAȚIA DINTRE NIVELURILE CRESCUTE ALE URAȚILOR PLASMATICI ȘI 
RISCUL CRESCUT DE HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ, ALȚI FACTORI DE RISC 
CARDIOVASCULAR ȘI BOLI RENALE. ÎN CELE CE URMEAZĂ, CONF. UNIV. 
DR. LUCIA MAZUR-NICORICI ELUCIDEAZĂ RELAȚIA DINTRE ACIDUL 
URIC ȘI MALADIILE CARDIOVASCULARE, DAR ȘI MANAGEMENTUL 
PACIENTULUI CU HIPERURICEMIE. de Inga Pasecinic
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hipertensiunii arteriale prin generarea 
unei cascade inflamatorii, în care apare 
disfuncția endotelială, proliferarea muscu-
laturii netede și dezvoltarea arteriosclero-
zei renale aferente.

Experiența acumulată a demonstrat 
că HTA este una dintre afecțiunile cel 
mai des întâlnite la persoanele cu gută, 
afectând până la 74% din pacienții cu 
artropatie gutoasă, potrivit celor mai re-
cente estimări ale National HealthandNu-
tritionExaminationSurvey (2017). În plus, 
nivelurile excedente ale TA sunt indepen-
dent asociate cu guta, ca urmare a fluxului 
sanguin renal redus și a rezistenței siste-
mice vasculare renale crescute, alături de 
scăderea excreției renale de urați.

Pe cine, când și cum tratăm în caz  
de hiperuricemie? 

Tratamentul farmacologic pentru 
hiperuricemie asimptomatică implică un 
anumit risc, nu este considerat benefic 
sau rentabil și, în general, nu este reco-
mandat. Cu toate acestea, acești pacienți 
pot fi sfătuiți cu privire la schimbările de 
stil de viață, modificările în dietă, redu-
cerea aportului de alcool și exercițiu, care 
poate scădea nivelul de acid uric. Excepția 
este într-un cadru oncologic, în care 
pacienții care primesc tratament citologic 
pot primi profilaxie împotriva nefropatiei 
acute a acidului uric.

Scenariile clinice în care hiperuricemia 
poate fi simptomatică sunt guta, calculii 

de acid uric sau nefropatia acidului uric. 
Allopurinolul este agentul antihiperuri-
cemic utilizat pe scară largă. Metabolitul 
major al allopurinolului este oxipurinolul 
și atât allopurinolul, cât și oxipurinolul 
sunt inhibitori competitivi ai enzimei 
xantina oxidazei. Candidații ideali pentru 
tratamentul cu allopurinol sunt  pacienții 
cu insuficiență renală, nefrolitiază sau 
gută tophacee și pacienții cu risc de 
apariție a nefropatiei acidului uric.  

Deși allopurinolul poate fi utilizat 
în aproape orice stare hiperuricemică, 
condițiile menționate mai sus sunt indicații 
mai specifice pentru utilizarea allopurino-
lului. Doza obișnuită de întreținere pentru 
adulți este de 200-300 mg/d. Durata lungă 
de înjumătățire a oxipurinolului face posi-
bilă administrarea unei doze zilnice. Foarte 
important, ajustați doza la persoanele cu 
insuficiență renală cronică, deoarece se 
observă o incidență mai mare a efectelor 
adverse dacă doza nu este ajustată, sau 
urmați următoarea recomandare a EULAR 
–febuxostatul.

Care sunt concluziile practice 
cu privire la efectele cardio-
renalealeaciduluiuric?

Anumite medicamente antihipertensi-
ve ar putea duce la o scădere a incidenței 
de gută la pacienții hipertensivi care 
prezintă risc crescut de a dezvolta guta. 

Medicamentele antihipertensive pot, 
totuși, influența dezvoltarea episoadelor 
acute de gută la pacienții hipertensivi, 
losartanul și blocantele canalelor de 
calciu având cel mai mare efect de scădere 
a tensiunii arteriale datorită proprietăților 
lor uricozurice.

Tratamentul cu inhibitorii xantin 
oxidază poate fi foarte eficient în scăderea  
acidului uric intracelular, deoarece aceștia 
vor bloca producția intracelulară, precum 
și scăderea lor extracelulară. Evidențele 
actuale atestă că utilizarea de allopuri-
nol poate influența benefic decurgerea 
afecțiunilor cardiovasculare. 

Dovezile cu privire la relația dintre 
concentrațiile serice ridicate de acid 
uric și hipertensiune și alți factori de 
risc cardiovascular s-au extins. În plus, 
datele recente sugerează, de asemenea, 
că hiperuricemia ar putea crește riscul de 
a dezvolta boli renale și cardiovasculare. 
Studii suplimentare sunt necesare pentru 
a evalua rolul exact al reducerii acidului 
uric în cazul unor evenimente cardio-
renale. 
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Auzim frecvent despre 
diagnosticul de anemie,  
cu precădere în cazul 
copiilor. În ce constă  

această afecțiune?
Conform estimărilor experților OMS, 

ea afectează aproximativ 2 miliarde de 
oameni, inclusiv 800 de milioane de femei 
și copii.  Este afecțiunea care provoacă 
circa 9% din povara globală a anilor trăiți 
cu dizabilitate. Prevalența este ridicată în 
țările în curs de dezvoltare, însă rămâne 
crescută și în țările cu un nivel înalt de 
industrializare. 

În practica clinică, screening-ul defici-
tului de fier se bazează pe hemoglobină, 
un indicator în stadiul tardiv al DF, stadiul 
anemic sau cum este bine cunoscut – ane-
mia feriprivă. Pentru confirmarea defi-
citului de fier este necesar să fie estimat 
nivelul feritinei serice, prin urmare rămâne 
subestimată incidența și prevalența reală a 
deficitului de fier la toate etapele. 

În ultimul timp se discută mult despre 
nutriție și tulburări nutriționale. Care 
sunt grupurile de risc pentru anemia 
feriprivă? 

Grupele de risc pentru dezvoltarea DF 
includ trei categorii principale de cauze: 
aport redus de produse cu conținut de fier 
biodisponibil, necesități sporite de acest 
microelement și pierderi mari de fier. 

La grupul de risc care primește puțin 
fier cu produsele alimentare se referă 
vegetarienii, pentru că fierul din pro-
dusele vegetale se absoarbe în cantități 
reduse și este mai puțin biodisponibil în 
comparație cu fierul de origine anima-
lieră. Atât copiii de vârstă fragedă, cât și 
adulții care folosesc în rația alimentară 
preponderent produse lactate, fac și ei 
parte  din grupul de risc pentru dezvolta-
rea deficitului de fier. Un alt capitol care 
trebuie abordat referitor la aportul redus 
de fier este ce și cum combinăm în timpul 
mesei. Din aceste considerente, trebuie 
să elucidăm aspectul produselor care 
au influență negativă și reduc absorbția 
fierului biodisponibil. Prin urmare, abuzul 
de produse precum tărâțele, sfecla, mor-
covul, soia, ceaiul, cafeaua, cașcavalurile, 
leguminoasele, laptele, dar și excesul de 
proteine și grăsimi animaliere vor reduce 
din absorbția fierului alimentar. Pe de altă 
parte, un șir de produse sporesc absorbția 
de fier, spre exemplu, vitaminele C, A, B

2
, 

B
6
; carbohidrații, precum fructoza, lactoza, 

glucoza, amidonul; acizii organici (citric, 
malic, oxalic); 50 g de carne sporeşte ab-
sorbţia fierului din legume de două ori, 100 
g de peşte sporeşte absorbţia fierului din 
legume de trei ori. 

În grupa a doua de risc pentru DF sunt 
incluse persoanele cu necesități sporite 
de fier – prematurii, sugarii, adolescenții, 
în special fetele și gravidele. Pierderile 
sistematice de sânge, atât fiziologice, cât 
și patologice, includ persoanele în cauză 
în grupul de risc înalt în ceea ce privește 
deficitul de fier. Astfel, femeile care suferă 
de polimenoree sau meno-metroragii, per-
soanele cu esofagită de reflux, ulcer cronic, 
rezecții vaste gastrice, colită cronică, 
diverticuloză, polipoză, hemoroizi, diateze 
hemoragice, tumori etc. sunt suprave-
gheate în mod special de către medicii de 
familie, conform prevederilor Protocoale-
lor Clinice Naționale. Unii autori afirmă că 
deficitul de fier este cea mai răspândită și 
frecventă tulburare nutrițională din lume, 
însă alți cercetători constată că asocierea 
mai multor factori de risc duce la dezvol-
tarea deficitului de fier, nu doar aportul 
scăzut de produse sărace în fier. 

Care sunt manifestările clinice ale 
acestei afecțiuni?

În cadrul deficitului de fier preanemic 
manifestările clinice sunt subtile, din aces-
te considerente adresabilitatea la medici 
este redusă sau lipsește. Suspectarea defici-
tului de fier se realizează în baza semnelor 
clinice ale sideropeniei: piele uscată, unghii 
fragile și/sau stratificate, păr friabil, stoma-
tită şi glosită frecvente, ragade, uscăciune 
în gură, disfagie sideropenică, garguimen-
te intestinale, diaree, constipații, fisuri 
calcanee, gusturi şi mirosuri perverse. 
Sindromul anemic este comun pentru mai 
multe anemii și apare în stadiul anemic 
al deficitului de fier, mai mult decât atât, 
semnele clinice sunt variate și se întâlnesc 
în diferite stări patologice. Medicii sunt 
vigilenți, pentru că în vâltoarea accelerării 
și tehnologizării în secolul XXI, multe din-
tre semnele sindromului anemic precum 
paliditatea și/sau uscăciunea tegumentelor 
și mucoaselor, oboseala precoce, deruta-
rea, amețelile, durerile de cap, slăbiciunile, 
tremorul, palpitațiile, tahicardia etc. pot fi 
întâlnite separat sau sunt „sub prag” și nu 
se încadrează în sindrom. Pentru cliniciști 
în aspect de diagnostic diferențiat un 

Anemia 
feriprivă  
sau  
deficitul  
de fier?
ACTUALMENTE, UNA DIN 
PROBLEMELE DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ DE BAZĂ ESTE 
RĂSPÂNDIREA ANEMIILOR PE 
ÎNTREG GLOBUL PĂMÂNTESC, 
DEFICITUL DE FIER (DF) 
FIIND CONSIDERAT DREPT 
CEA MAI FRECVENTĂ CAUZĂ 
DETERMINANTĂ. PALOARE, 
OBOSEALĂ, PALPITAȚII, PĂR 
FRAGIL SAU IRITABILITATE. 
ACESTEA SUNT DOAR CÂTEVA 
DINTRE SIMPTOMELE 
CE INDICĂ O ANEMIE. 
DESPRE NOUTĂȚILE ÎN 
PREVENIREA, DIAGNOSTICUL 
ȘI TRATAMENTUL ANEMIEI 
FERIPRIVE NE RELATEAZĂ 
DR. LORA GÎȚU, ASISTENT 
UNIVERSITAR, CATEDRA 
DE MEDICINĂ DE FAMILIE, 
UNIVERSITATEA DE 
STAT DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIȚANU”. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU DR. LORA GÎȚU, 
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DE MEDICINĂ DE FAMILIE, 
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MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIȚANU” 
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rol crucial îl are colectarea minuțioasă a 
anamnesticului și evidențierea semnelor 
sideropeniei, inclusiv obiectiv. În cazul în 
care, din varia motive (lipsă sau adresabi-
litate tardivă), se omit etapele prelatentă și 
latentă ale deficitului de fier, trebuie efec-
tuat un diagnostic diferențiat al anemiei 
feriprive cu alte forme de anemii microci-
tare și hipocrome. 

Care sunt aspectele profilaxiei și 
tratamentului anemiei feriprive?

Tratamentul anemiei feriprive este sim-
plu, însă în același timp și anevoios. Facto-
rul limitativ principal al profilaxiei anemiei 
feriprive este reprezentat de complianța re-
dusă a pacienților. Aceasta este cauzată de 
efectele adverse asociate suplimentării cu 
fier, care pot fi ușor înlăturate prin metode 
de consiliere și recomandări suplimentare 
oferite pacienților. Administrarea acestui 
microelement este de lungă durată, mai 
mult de 6 luni, uneori dozele profilactice 
și pentru toată viața, dacă nu pot fi rezol-
vate și persistă pierderi sanguine. Un rol 
important, pentru creșterea complianței 
la tratament, îi revine medicului de 
familie. El va realiza o consiliere sau un 
interviu medical, centrat pe pacient  cu 
alegerea personalizată a remediilor po-
trivite, cu controlul reacțiilor adverse, cu 
verificarea dinamicii pozitive a tabloului 
clinic și feritinei serice.

Restabilirea saturației cu fier în orga-
nismul uman este specifică și depinde de 
vârstă, factorii de risc, toleranță, eficacitate 
și complianță. În prezent, în literatura mo-
dernă și în cercetările de ultimă oră cu grad 
înalt de dovadă, se discută două aspecte 
ale profilaxiei deficitului de fier, prin 
metoda de suplimentare și prin cea 
de fortificare. 

Metoda clasică de 
suplimentare cu 
preparate care 
conțin fier în 

diverse săruri, rămâne în continuare cea 
mai potrivită și eficientă. Dacă e să vorbim 
despre metodele de profilaxie după trata-
rea anemiei, aici e nevoie de administrarea 
preparatelor de fier bivalent pentru a supli-
ni rezervele fierului în organism. Se discută 
varia forme de administrare cu scop pro-
filactic: câte un comprimat de două ori pe 
săptămână, sau  câte un comprimat pe zi în 
perioada zilelor menstruale, sau săptămâ-
nal realizat în instituții de învățământ sub 
supravegherea profesorilor etc. 

De asemenea, reactivitatea crescută 
a formelor clasice de fier face ca acestea 
să fie vulnerabile la interacțiunea cu 
alți compuși, motiv pentru care anumiți 

constituenți alimentari le pot limita 
absorbția. Tocmai de aceea, nu este 
preferată administrarea împreună cu 
alimentele, care ar putea conduce la o 
mai bună tolerabilitate digestivă. Spre 
exemplu, fitații prezenți în compoziția ce-
realelor, taninurile întâlnite printre altele 
în ceai, calciul din produsele lactate sau 
polifenolii din legume și fructe pot limita 
substanțial absorbția fierului.

De asemenea, formele clasice de fier 
interacționează cu anumite clase de me-
dicamente. Printre preparatele medica-
mentoase a căror absorbție este limitată 
de formele clasice de fier se numără: 
quinolonele, levodopa, metildopa,  peni-
cilamina și tetraciclinele.

O metodă alternativă de profilaxie 
primară a deficitului de fier o prezintă for-

tificarea produselor alimentare cu acest  
microelement. Un consum adecvat 

de produse fortificate cu fier (linte, 
făină de grâu și porumb, fulgi și alte 
derivate din cereale) a demonstrat 
îmbunătățirea statutului de micro-

nutrienţi și poate fi utilizat concomi-
tent și ca profilaxie a recidivelor. Alți 

cercetători atestă că, dovezile sunt prea 
incerte pentru a concluziona că această 

metodă reduce riscul de anemie și deficit 
de fier la populația generală. Sigur este că 
suplimentarea țintită, fortificarea alimen-
telor sau ambele pot controla deficiența 
de fier în rândul populației.

Rămâne în continuare o dilemă și 
o provocare pentru cercetarea cost-
eficienței suplimentării și fortificării cu 
fier, estimarea poverii financiare asupra 
sistemelor de sănătate ale țărilor sărace, 

orientarea spre abordarea profilactică 
a persoanelor cu deficit de fier 

prelatent și latent, sporirea 
complianței la trata-

mentele îndelun-
gate etc. 
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RINITA ALERGICĂ  
ce trebuie să știm

Ce este rinita alergică și care sunt factorii  
provocatori ai acesteia?
Rinita alergică (sau rinoconjunctivita alergică)  
reprezintă o inflamație cronică a mucoasei 
nazale și/sau oculare, cauzată de expunerea 

la alergeni, la subiecții anterior sensibilizați. Inflamația 
apare din cauza unui răspuns imun, mediat de imunoglo-
bulinele E, la contactul repetat cu diverși alergeni (polen, 
acarienii prafului de casă, fungi, unele alimente sau 
medicamente, înțepături de insecte). 

Rinita alergică poate fi clasificată în două tipuri: rinită 
alergică sezonieră, numită și „febra fânului”, cauzată de 
polen și fiind dependentă de perioada de polenizare a 
plantelor, și rinita alergică perenă, cauzată de acari-
eni, fungi sau animale de companie, simptomele fiind 
prezente tot anul. Din punctul de vedere al severităţii 
şi persistenţei simptomelor, precum şi al afectării cali-
tăţii vieţii, a fost propusă o clasificare a rinitei alergice 
în intermitentă sau persistentă, respectiv uşoară sau 
moderat-severă. 

Polenul plantelor este cel mai frecvent alergen 
inhalator de mediu, implicat în etiologia rinitelor 
alergice. În perioada de primăvară-vară, alergenele 
responsabile sunt polenurile de ierburi, arbori și 

RINITA ALERGICĂ ESTE LA ORA ACTUALĂ PRINTRE CELE MAI FRECVENTE 
PATOLOGII ALERGICE. FIIND O PROBLEMĂ IMPORTANTĂ DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ LA NIVEL GLOBAL, EA AFECTEAZĂ 10-40% DIN POPULAȚIA 
GENERALĂ. DEȘI PARE EXAGERATĂ, ESTE O PROBLEMĂ REALĂ 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI, DE CELE MAI MULTE ORI, PERSISTĂ 
TOATĂ VIAȚA. COMPARATIV CU ALTE CONDIȚII MEDICALE, RINITA 
ALERGICĂ NU ESTE O BOALĂ GRAVĂ, NEFIIND ASOCIATĂ CU 
MORBIDITATE SEVERĂ ȘI MORTALITATE. CU TOATE ACESTEA, 
POVARA BOLII ȘI COSTURILE EI SUNT IMPORTANTE, PRIN CREȘTEREA 
NUMĂRULUI DE ADRESĂRI LA MEDIC, ÎN SPECIAL ÎN PERIOADA 
DE VÂRF A SEZONULUI DE POLEN, CREȘTEREA CONSUMULUI DE 
MEDICAMENTE, SCĂDEREA PRODUCTIVITĂȚII LA MUNCĂ SAU LA 
ȘCOALĂ. DR. VICTORIA BROCOVSCHII RELATEAZĂ CE TREBUIE SĂ 
CUNOAȘTEM ȘI CUM SĂ GESTIONĂM ACEASTĂ PROBLEMĂ DE 
SĂNĂTATE. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU DR. VICTORIA BROCOVSCHII, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, MEDIC ALERGOLOG
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graminee. În perioada iulie-octombrie, cei mai agresivi alergeni 
inhalatori sunt polenul de ambrozie și polenul de pelin, peri-
oadă în care se produce și se eliberează în atmosferă cea mai 
mare cantitate de polen alergizant. Stațiile de monitorizare a 
concentrației polenului în atmosferă generează zilnic hărți, care 
pot orienta atât medicii, cât și pacienții referitor la concentrația 
de polen în fiecare zi și la probabilitatea agravării simptomelor în 
zilele cu concentrații crescute de polen în aer.

Agresivitatea polenului crește pe an ce trece, din cauza expu-
nerii la poluanții atmosferici, așa se poate explica prevalența în 
creștere a rinitei alergice și agravarea simptomelor în ultimii ani.

Cum se manifestă rinita alergică?
Simptomele clasice sunt rinoreea, obstrucţia nazală, pruritul 

nazal şi strănutul în salve, simptomele apar odată cu expunerea 
la alergenii sensibilizanți. Simptomele oculare sunt de asemenea 
frecvente (lăcrimare și prurit ocular). Alte simptome mai pot 
fi: prurit la nivelul urechilor și palatului, anosmie, iritabilitate, 
tulburări de somn. Tusea însoțită de dispnee și/sau wheezing 
trebuie să fie un semnal de alarmă în vederea astmului.

Rinita alergică reduce calitatea vieții multor pacienți, afec-
tând calitatea somnului, a funcției cognitive, provocând iritabi-
litate și oboseală.  Comorbiditățile importante (astmul, eczema, 
sinuzitele sau otitele), afectarea calității vieții și a performanței 
sunt factorii care influențează starea de bine și prognosticul 
pacientului cu rinită alergică. 

Rinita alergică este un factor de risc important pentru dezvol-
tarea astmului. Coexistența rinitei și astmului poate fi explicată 
prin continuitatea mucoasei căilor respiratorii superioare și 
inferioare (united airway disease), astfel că 15-38% dintre paci-
enţii cu rinită alergică prezintă şi astm, iar 6-85% din pacienţii 
astmatici prezintă şi simptome nazale. 

Ce include algoritmul de diagnostic al rinitei alergice?
Acesta include, în primul rând, istoricul medical detaliat 

(sezonalitatea simptomelor, variațiile circadiene, dependența de 
anumite perioade sau locuri, agravarea simptomelor în prezența 
animalelor de companie/praf/fungi), alte comorbidități alergice.

Evaluarea simptomelor clasice de rinită (rinoree, obstrucţie 
nazală, prurit nazal și ocular, strănut) și documentarea alergeni-
lor (teste cutanate prick, evaluarea imunoglobulinelor E alergen 
specifice serice, diagnostic pe componente moleculare în unele 
cazuri), precum și testele funcționale respiratorii pentru exclu-

derea astmului, sunt indispensabile. Consultul ORL va exclude 
alte cauze de simptome nazale (polipi nazali, deviație de sept, 
alte tipuri de rinită).

Ce recomandări le dăm pacienților cu rinită alergică?
Deciziile terapeutice în rinita alergică sunt îndreptate către 

măsurile de evitare a expunerii la alergeni, tratament farmacolo-
gic și imunoterapie specifică.

Școlarizarea pacienților este parte componentă în arsenalul 
terapeutic al pacientului alergic. Evitarea sau minimalizarea 
expunerii la alergeni este foarte importantă pentru succesul 
tratamentului, însă în sezonul de polenizare este foarte greu de 
redus expunerea la acest alergen, dar pot fi luate câteva măsuri 
de profilaxie: 

 nu se aerisesc locuințele atunci când e vânt;
 afară se poartă ochelari de soare și părul prins; 
 se stă mai mult în locuință, dacă este posibil; 
 se folosesc filtre de polen în mașină; 
 se schimbă hainele cu care s-a ieșit afară, hainele nu se 
depozitează în dormitor; 
 se doarme cu geamul închis, se spală părul înainte de 
somn; 
 nu se țin plante înflorite în casă; 
 nu se consumă produse pe bază de polen și ceaiuri de 
plante; 
 se citește cu atenție ce conțin alimentele sau cremele 
utilizate.

Cum controlăm simptomele rinitei alergice?
Algoritmul pentru controlul simptomelor rinitei alergice se 

bazează pe recomandările ghidului ARIA (Allergic Rhinitis and 
its Impact on Asthma), se recomandă ca cel mai bun control să 
fie obţinut cât mai curând posibil pentru a îmbunătăţi simpto-
mele şi a crește aderenţa la tratament.

Alegerea farmacoterapiei pentru pacienţii cu rinită alergică 
depinde de mai mulţi factori (vârsta, simptomele predominante 
și severitatea lor, dar și nivelul de control al bolii). Medicaţia de 
primă linie include antihistaminice H1 non-sedative per os sau in-
tranazal, corticosteroizii intranazali, anti-leucotriene și stabiliza-
tori de membrană mastocitară, în monoterapie sau în combinații 
pentru cazurile moderat-severe. Decongestionantele intranazale 
sunt recomandate doar pentru o perioadă de maxim 10 zile. 

Antihistaminicele sedative nu au demonstrat eficiență 
crescută în tratamentul rinitei alergice comparativ cu cele non-
sedative, dar și efectele adverse sedative importante le limitează 
mult utilizarea. Pentru obținerea unui efect terapeutic mai rapid, 
în cazurile severe, dozele de antihistaminice non-sedative se 
pot crește până la cvadruplare, pentru o perioadă scurtă de timp, 
revenind apoi la dozele standard. Deși mulți pacienți adminis-
trează tratamentul doar la nevoie, ghidurile recomandă admi-
nistrarea continuă a medicației pe toată perioada de expunere la 
alergeni.

Imunoterapia alergen-specifică este în exclusivitate pre-
rogativa alergologului, fiind indicată la pacienţi cu alergen 
documentat și simptome moderate sau severe de rinită, care nu 
pot fi controlate cu măsurile de evitare a expunerii la alergeni şi 
terapia farmacologică standard, cu sau fără conjunctivită. Scopul 
imunoterapiei este de a „reeduca” sistemul imun către toleranţă, 
făcând astfel să nu mai apară simptome la contactul cu alerge-
nul, durata tratamentului fiind de 3-5 ani. 

Fig. 1.    Concentrația  
de polen de ambrozie     

Fig. 2.  Concentrația de 
polen de pelin (22 august 2019) 
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Prevenirea și 
managementul 
neuropatiei diabetice 
PRIN ABORDAREA 
INTEGRATĂ A 
PACIENTULUI

Cât de eficient este 
Programul Național de 
Diabet din Republica 
Moldova?

Estimările Federației Internaționale de 
Diabet (IDF Atlas ediția a 8-a) cu referire la 
Republica Moldova iau în calcul aproape 
190 de mii de persoane cu diabet și o cifră 
de 77 200 de persoane nediagnosticate, 
ceea ce reprezintă un adevărat pericol 
pentru sănătatea publică.

E foarte bine că avem un Program 
Național de Diabet, care asigură un nivel 
satisfăcător de tratament al persoanelor 
cu diabet, în special datorită compensării 
de către Compania Națională de Asigurări 
în Medicină a medicației antidiabetice. 

Programul prevede o abordare  multidisci-
plinară integrată, de la diagnostic la asigu-
rarea accesului la un tratament esențial. În 
același timp, există mari rezerve legate de 
implementarea componentei de prevenție, 
indispensabilă în țările cu politici de 
sănătate pe termen lung, prevenție axată în 
special pe educație și informare. 

Pentru prevenția și controlul diabe-
tului ar trebui să se implice medicul de 
familie, specialistul și pacientul. Dar, din 
păcate, avem o lipsă de specialiști, chiar 
dacă  repartiția geografică a pacienților 
este mai mult sau mai puțin uniformă, 
distribuția specialiștilor este inegală. Cu 
toate acestea, cred că se fac progrese. Acum 
10 ani, pacienții aveau acces mai limitat 

la medicamentele compensate de calitate 
pentru tratarea diabetului. Realitatea este 
undeva la mijloc, poate fi și mai bine, dar 
s-au obținut și rezultate bune.

Pentru a contribui eficient la creșterea 
gradului de educare cu privire la diabet 
și complicațiile acestuia, avem nevoie de 
sprijinul întregii comunități medicale – 
medici de familie, endocrinologi, cardio-
logi, pediatri, medici rezidenți și studenți 
la medicină, al autorităților responsabile 
în domeniu,  precum și al asociațiilor de 
pacienți. 

Ce ne puteți spune despre Serviciul 
Endocrinologic din Republica Moldova?

În Republica Moldova nu există spe-
cialitatea de medic diabetolog, din care 

SIMPOZIONUL ”ACTUALITĂȚI ÎN NEUROPATIA 
DIABETICĂ”, CARE A AVUT LOC ÎN SEPTEMBRIE 
2019 LA CHIȘINĂU, A AVUT DREPT SCOP 
PREZENTAREA UNOR MOMENTE-CHEIE 
PRIVIND DIAGNOSTICUL, MONITORIZAREA 
ȘI TRATAMENTUL NEUROPATIEI DIABETICE. 
EVENIMENTUL A REUNIT SPECIALIȘTI ÎN 
DOMENIUL NEUROPATIEI DIABETICE ȘI 
PICIORULUI DIABETIC, DAR A REALIZAT 
ȘI O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ A 
NEUROPATIEI DIABETICE DIN PERSPECTIVA 
MEDICULUI NEUROLOG, CARDIOLOG, 
OFTALMOLOG, PSIHIATRU, UROLOG, 
DERMATOLOG, CHIRURG, RADIOLOG SAU 
MEDIC DE FAMILIE. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU ASISTENT UNIV. DR. ZINAIDA ALEXA,  
DOCTOR ÎN MEDICINĂ, MEDIC CATEGORIE SUPERIOARĂ
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motiv evidența și tratamentul pacientului 
diabetic sunt efectuate de către medicii de 
familie și medicii specialiști endocrinologi. 

Din cauza numărului insuficient de 
medici endocrinologi (astăzi în țară acti-
vează doar circa 100 de specialiști), acum 
doi ani, s-a decis de a include medicii de 
familie la etapa de screening, de inițiere a 
tratamentului hipoglicemiant noninsuli-
nic, de screening inițial al complicațiilor, 
precum și monitorizarea diabetului zaharat 
tip 2. Medicul endocrinolog fiind obligat să 
monitorizeze persoanele cu diabet zaharat 
tip 1, gestațional și cei cu diabet zaharat  
tip 2 tratați cu insulină. 

Ce acțiuni de fortificare a 
capacităților întreprindeți în acest sens?

De regulă, Societatea Endocrinologilor 
organizează ședințele lunar, iar proble-
mele ce vizează diabetul sunt dezbătute 
în perioada toamnă-iarnă, fiind în special 
incluse în manifestările organizate de Ziua 
Mondială a Diabetului – 14 noiembrie. 

În colaborare cu Societatea de neuro-
patie diabetică din România am reușit să 
organizăm în septembrie un eveniment 
cu genericul „Actualități în neuropatia 
diabetică”.

Tema conferinței a fost dedicată neu-
ropatiei diabetice care este o complicație 
gravă a diabetului, întâlnită frecvent.  În 
ciuda acestui fapt, de cele mai multe ori 
diagnosticul este stabilit târziu și trata-
mentul este necorespunzător.

Simpozionul a avut drept scop pre-
zentarea unor momente-cheie legate de 
diagnosticul, monitorizarea și tratamentul 
neuropatiei diabetice  nu doar pentru 
medicii endocrinologi, dar și pentru alte 
specialități (medici de familie, neurologi, 
chirurgi), asigurând prezența unui public 
multidisciplinar inclusiv participarea me-
dicilor rezidenți de diferite specialități.  

În afară de schimbul de experienţă și 
bune practici dintre medici, cum putem 
reduce această epidemie de diabet?

La capitolul prevenție primară a dia-
betului zaharat este necesar de menționat 
nivelul de educație al populației din Repu-
blica Moldova în ceea ce privește sănătatea. 
Este îmbucurător faptul că, din an în an, 
observăm tot mai multe persoane care 
adoptă un stil de viață sănătos, ceea ce ar 
presupune o alimentație corectă, practica-
rea exercițiilor fizice, precum și renunțarea 
la deprinderile dăunătoare. 

Însă trebuie să constatăm cu regret 
că marea majoritate a populației nici nu 

cunoaște care ar fi principiile unui stil de 
viață sănătos, fie din cauza condițiilor 
socio-economice, fie  din lipsă de interes 
pentru această problemă.

În acest caz, este necesar să se fortifice 
activitățile de colaborare intersectorială, 
cum ar fi sistemul de educație, mass-
media, experții în sănătate publică și 
comunitatea medicală, pentru a promova 
mai activ stilul de viață sănătos.

Schimbarea nivelului de cultură 
pentru sănătate (inclusiv alimentară) 
este necesar să se efectueze din fragedă 
copilărie, din care motiv susțin ideea de 
predare în grădinițe, școli, licee, instituții 
de învățământ mediu și superior a orelor 
suplimentare privind stilul sănătos de viață 
și rolul acestuia în menținerea sănătății.

Care este situația în ce privește 
neuropatia diabetică și piciorul diabetic 
în Republica Moldova? 

În privința situației reale a neuropa-
tiei diabetice și a piciorului diabetic din 
Republica Moldova este foarte greu de 
pronunțat, deoarece la momentul actual 
nu dispunem de o bază de date bine pusă 
la punct în ceea ce privește raportările 
statistice.  

Am putea menționa o analiză efec-
tuată la IMSP Spitalul Clinic Republican 
„Timofei Moșneaga” în cadrul secției de 
endocrinologie. Astfel încât, pe par-
cursul anului 2018, marea majoritate a 
pacienților cu diabet zaharat internați în 
secție aveau complicații neurologice. Din 
1927 de persoane cu diabet zaharat tratate 
pe parcursul anului 2018, 1681 de persoa-
ne au fost diagnosticate cu polineuropatie 
diabetică, ceea ce reprezintă circa 87%. În 
secțiile de chirurgie ale instituției au fost 
internate circa 436 de persoane cu ma-
nifestări ale piciorului diabetic (ulcerații, 
gangrene), 157 de persoane dintre acestea 
au suportat amputații. 

Aceste date reprezintă situația din cea 
mai mare instituție medicală din republică, 
însă datele din toate instituțiile nu sunt 
cunoscute în prezent. 

În ce măsură poate fi prevenită 
apariţia neuropatiei diabetice la 
pacienţii diabetici?

Neuropatia diabetică, ca de altfel și 
alte complicații cronice ale diabetului 
zaharat, pot fi prevenite în cazul în 
care persoana cu diabet va menține un 
control strict al bolii. 

Este demonstrat faptul că reducerea 
nivelului de glicemie la persoanele cu 

diabet zaharat tip 1 poate preveni apariția 
neuropatiei diabetice. În cazul persoane-
lor cu diabet zaharat tip 2, lucrurile par un 
pic mai complicate, deoarece reducerea 
glicemiei poate stopa evoluția neuropatiei 
diabetice, aici fiind implicați și alți factori, 
ca valorile spectrului lipidic și ale tensiu-
nii arteriale, precum și greutatea corpora-
lă. Atunci când vorbim despre un control 
strict al diabetului zaharat nu ne referim 
doar la valorile glicemice, dar și la valorile 
indicatorilor lipidici, tensiunii arteriale, 
greutății corporale și, nu în ultimul rând, 
la abandonarea deprinderilor dăunătoare.

În acest context, persoanele cu diabet 
care sunt responsabile de sănătatea pro-
prie trebuie să cunoască valorile țintă in-
dividuale ale HbA1c, LDL-colesterolului, 
TA și a IMC proprii pentru a evita apariția 
sau a stopa evoluția complicațiilor croni-
ce, inclusiv a neuropatiei diabetice.

Ce opțiuni  terapeutice există pentru 
pacienții cu neuropatie diabetică?

Managementul terapeutic al neuro-
patiei diabetice în Republica Moldova se 
efectuează în conformitate cu recoman-
dările ghidurilor internaționale (ADA, 
IDF). Prezența mai multor companii pe 
piața republicii oferă posibilitatea de a 
utiliza pe larg remediile medicamentoase 
recomandate în ghiduri. La persoanele cu 
diabet zaharat complicat cu polineuropatie 
se administrează tratamentul de durată 
cu acid alfa-lipoic, benfotiamină, iar în 
cazurile asociate cu durere neuropată se 
administrează pe larg duloxetina. 

Unica problemă e că aceste remedii sunt 
procurate de către pacienți, ceea ce creează 
uneori impedimente în administrarea de 
durată a acestor preparate. 

Abordarea multidisciplinară în 
prevenirea neuropatiei diabetice și a 
piciorului diabetic este indispensabilă. 
Ce rezultate avem în acest sens?

După cum am menționat anterior, am 
reușit deja să cooptăm în echipa ce se ocu-
pă de monitorizarea persoanei cu diabet și 
medicul de familie. Conform Protocolului 
Clinic Național privitor la screeningul 
complicațiilor, sunt clar stipulate etapele 
și termenele de efectuare a acestuia, și 
în acest context sunt antrenați și medicii 
specialiști în evaluarea anuală a persoanei 
cu diabet.

Pentru a obține un control satisfăcător 
al diabetului, este obligatorie o conlucrare 
intersectorială și este indispensabil lucrul 
în echipă. 
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Justificarea unui „continuum 
de îngrijire” a pacienților  cu 
hepatită cronică virală B și C 
în Republica Moldova

Care este situația infecțiilor 
cronice cu virusul hepatic B 
și C în Republica Moldova?
În Republica Moldova 

infecțiile cronice cu virusul hepatic B 
și C rămân o problemă de sănătate a 
populației apte de muncă. Astfel, con-
form Anuarului Statistic al Sistemului 
de Sănătate din Republica Moldova, din 
2017, aproximativ 3-4% din populația 
țării suferă de hepatită cronică virală și 
ciroză hepatică. Totuși, aceste date nu 
reflectă în întregime realitatea prevalenței 
infecției cronice virale B/C în Republica 
Moldova. Nu cunoaștem situația reală 
din mai multe motive, printre care: datele 
statistice se bazează în mare parte pe 
adresabilitatea populației, care este foarte 
redusă din cauza simptomaticii obscure a 
hepatitei cronice virale B și C, precum și 
din neconștientizarea acestei probleme.

Simptomele clinice apar doar la o treime 
dintre cei infectați cu VHB și la o pătrime 
dintre cei infectați cu VHC. Există trei căi 
principale de transmitere a VHB și VHC, 
și anume: verticală, orizontală și sexuală. 
În transmisie verticală, femeia însărcina-
tă transmite infecția copilului în timpul 
sarcinii sau nașterii. De asemenea, femeile 
însărcinate infectate pot transmite infecția 
soțului, copiilor și personalului medical 
sau paramedical în timpul travaliului. 
Traseul orizontal se face în principal prin 
transfuzia de sânge sau prin produse de 
sânge infectate, transplantul de organe 
de la o persoană infectată, hemodializă și 
prin administrarea intravenoasă de dro-
guri. Transmiterea verticală și orizontală 
sunt primele căi de transmitere a VHB 
și sunt responsabile pentru majoritatea 
infecțiilor cronice, inclusiv în rândul 
adulților cu cea mai mare rată de mor-
talitate. Prin urmare, acestea reprezintă 
partea prioritară a populației care trebuie 
orientată spre programe educaționale pen-
tru a-și spori cunoștințele despre infecțiile 
cu VHB și VHC.

Mai puțin de jumătate dintre adulții 
moldoveni cu infecție cronică virală B sau 
C sunt conștienți de infecția lor. Un studiu 
efectuat în două instituții medicale din țară 
(din Chișinău și Cahul) a determinat câțiva 
factori reflectori pentru o conștientizare 
mai bună. Astfel, pentru persoanele 
infectate cu VHB, factorii legați de o mai 
bună conștientizare au inclus educația 
superioară și niveluri anormale de alanină 
aminotransferază. Pentru persoanele 
infectate cu VHC, veniturile peste pragul 
sărăciei, istoricul de consum de droguri 
injectabile și prezența la membrii familiei 
a acestei infecții au fost legate de o mai 
bună conștientizare. Prin urmare, există 

oportunități pentru creșterea gradului de 
conștientizare prin educația populației 
și extinderea intervențiilor de screening 
existente pentru grupurile care sunt expuse 
riscului de infecții cu VHB/VHC.

Ce ne puteți spune despre 
managementul clinic al infecției cronice 
cu virusul hepatic B și C?

Infecția cronică virală B și C este 
responsabilă de circa 1,2 milioane de 
decese în fiecare an și este a șaptea cauză 
principală a mortalității la nivel mondial. 
Și totuși, progresele terapeutice schimbă 
rapid managementul clinic al acestor 
infecții cronice, în special al infecției cu 
VHC, care este din ce în ce mai curabilă. 
Pentru o mai bună „recoltă” de beneficii 
ale noilor terapii anti-VHB și anti-VHC se 
cere implementarea unui “continuum de 
îngrijire”, care începe cu screening-ul și, în 
final, atinge vindecarea. Screening-ul este 
calea de intrare în continuum și permite 
persoanelor identificate cu VHB sau VHC să 
fie tratate, iar persoanelor care nu au VHB 
să fie vaccinate. 

Care sunt impedimentele în îngrijirea 
adecvată a pacientului cu VHB/VHC în 
țara noastră?

Factorii care împiedică implementarea 
unui „continuum de îngrijire” adecvat al 
pacientului cu VHB/VHC în țara noastră 
sunt, după cum urmează:

 Lipsa de cunoștințe, de conștientizare și / 
sau refuzul pacientului de a fi testat 
pentru infecția VHB/VHC. 
 Lipsa infrastructurii regionale pentru 
testarea (în special determinarea viremiei 
prin PCR) și lipsa accesului la centrele de 
tratament regionale (aprobarea 
tratamentului se efectuează doar la 
nivelul unei comisii ministeriale 
republicane).

STATISTICILE LA NIVEL GLOBAL 
ARATĂ CĂ 70% DINTRE BOLNAVII 
DE HEPATITĂ NU ȘTIU CĂ AU 
BOALA, ACEASTA FIIND DE CELE 
MAI MULTE ORI ASIMPTOMATICĂ, 
FAPT CARE GENEREAZĂ PERICOLE 
MAJORE, ÎNTRUCÂT CEI AFECTAȚI 
POT TRANSMITE VIRUSUL ÎN 
ORICE MOMENT. DESPRE SITUAȚIA 
PRIVIND PREVENIREA, DEPISTAREA 
ȘI TRATAMENTUL PACIENȚILOR 
CU HEPATITĂ CRONICĂ VIRALĂ 
B ȘI C, DAR ȘI PERSPECTIVELE 
DE ERADICARE A ACESTEIA ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA AFLĂM 
DE LA CONF. UNIV. DR. ADELA 
ȚURCANU.  de Inga Pasecinic
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 Screening-ul sărac / testarea populației 
din grupele de risc doar la nivel de 
specialist infecționist sau 
gastroenterolog (deși în majoritatea 
țărilor europene a fost implementată 
strategia de testare inițială la nivel de 
medic de familie, o strategie care a 
demonstrat eficiență în depistarea 
pacienților asimptomatici).
 Supravegherea insuficientă a pacienților 
post-terapie antivirală (pacienții cu 
ciroză hepatică virală B/C, chiar dacă au 
obținut răspuns virusologic post-terapie, 
necesită a fi supravegheați în 
continuare).
Care sunt acțiunile-cheie care ar 

trebui întreprinse la nivel de politici 

naționale pentru eliminarea hepatitei 
cronice virale?

Odată cu disponibilitatea unor vaccinuri 
anti-VHB eficiente și a unor terapii  
anti VHC, eliminarea hepatitei cronice 
virale este un obiectiv pentru sănătatea 
publică atât în țara noastră, cât și pe plan 
internațional. 

Acțiunile-cheie pentru a rezolva 
lacunele actuale ale politicilor naționale ar 
fi bine să includă: 

 Acoperirea largă a populației cu teste-
expres pentru AgHBs și anti-VHC;
 Decentralizarea testelor confirmatorii 
pentru VHB (ADN VHB) și VHC (ARN 
VHC), precum și a evaluării gradului de 
fibroză hepatică;

 Aplicarea strategiei „depistat-tratat”, care 
presupune simplificarea diagnosticului, 
precum și administrarea unui tratament 
rapid (la 2-3 zile de la diagnosticare);
 Aplicarea unor tratamente de ultimă oră 
cu o rată înaltă de eficiență. Astfel, 
pentru hepatita cronică virală C sunt 
preferabile strategiile de tratament 
pan-genotipice (Sofosbuvir/Velpatasvir 
sau Glecaprevir/Pibrentasvir), iar pentru 
hepatita cronică virală B, regimul 
prelungit (mai mult de trei ani) cu 
analogii: Entecavir sau Tenofovir;
 Crearea unei campanii de acces la testare 
și tratament care se adresează copiilor și 
adolescenților; evaluarea și aprobarea 
accelerată a formulelor de tratament 
pediatrice;
 Și crearea unui registru medical digital 
unificat al pacienților cu boli hepatice 
cronice (virale și nonvirale). Platforma 
respectivă va permite supravegherea 
pacienților diagnosticați, precum și 
referirea lor la tratament cu vizite 
periodice de urmărire. Prin intermediul 
registrului se va putea stabili prevalența 
generală corectă a infecției VHB/ VHC în 
funcție de vârstă, sex și statut de 
rezident. 
Medicii de familie au un rol extrem 

de important în a face screening unui 
procent cât mai mare al populaţiei. 
Practic, ar trebui să facă un screening 
eşalonat tuturor pacienţilor pe care 
îi au pe liste. Pentru că numai în felul 
acesta putem cunoaşte numărul real al 
pacienţilor infectaţi cu virusul hepatitei 
C în Republica Moldova. Trebuie făcut un 
efort  de conştientizare şi de sensibilizare, 
pe de o parte, a medicilor de familie, pe 
de altă parte, trebuie informată populaţia 
pe toate căile de comunicare, astfel încât 
şi cetățenii să vină şi să solicite această 
testare. Numai în felul acesta vom putea 
diagnostica şi trata un număr mai mare  
de pacienţi.

Implementarea acestui „continuum de 
îngrijire” a pacienților cu hepatită cronică 
virală B și C va alinia țara noastră printre 
țările care și-au trasat tranșant scopul de 
a atinge eliminarea totală a VHC/VHB 
până în anul 2030. Astăzi, pentru țara 
noastră eradicarea infecțiilor hepatice în 
următorii zece ani este un proiect palpabil 
și realizabil. Și doar unificarea eforturilor 
structurilor administrative, specialiștilor, 
precum și ale întregii populații  pot contri-
bui la reușita acestui proiect. 
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Infecțiile asociate actului medical reprezintă 
cauza cea mai importantă de mortalitate, 
mai ales atunci când discutăm de pacienți 
aflați în stare critică sau imunocompromiși. 

Infecțiile respiratorii, septicemiile, infecțiile urinare, 
infecțiile de plagă sau infecțiile gastrointestinale sunt 
cele mai frecvente infecții nosocomiale. 

Infecțiile nosocomiale au devenit cu atât mai grave, 
cu cât în apariția lor au început să fie implicați germeni 
multirezistenți la antibiotice. Bacteriile multirezistente 
sunt responsabile de creșterea mortalității, dar și de o 
creștere exponențială a costurilor suportate de sistemele 
de sănătate. Atunci când privim costurile, nu trebuie să ne 
rezumăm doar la costul efectiv generat de actul medical 
(tratament medicamentos și/sau suportiv). Trebuie privit 
costul generat de creșterea duratei de spitalizare, mai ales 
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MAI VECHILE INFECȚII NOSOCOMIALE, 
ACTUALMENTE INFECȚII ASOCIATE ACTULUI 
MEDICAL, REPREZINTĂ CEL MAI DE TEMUT 
COȘMAR AL FIECĂRUI SISTEM MEDICAL ȘI 
IMPLICIT AL SPITALELOR, SECȚIILOR SAU 
MEDICILOR IMPLICAȚI ÎN MANAGEMENTUL 
PACIENȚILOR. NU PREZENȚA INFECȚIILOR 
ASOCIATE ACTULUI MEDICAL REPREZINTĂ 
PROBLEMATICA DE MANAGEMENT AL SISTEMELOR 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, CI PROPORȚIA ÎN CARE 
ACESTE INFECȚII APAR. NU EXISTĂ SISTEME 
MEDICALE CARE AU REUȘIT SĂ ELIMINE INFECȚIILE 
ASOCIATE ACTULUI MEDICAL, ÎNSĂ EXISTĂ 
PREOCUPĂRI CONSTANTE ȘI SUSȚINUTE MENITE 
SĂ REDUCĂ CÂT MAI MULT PROCENTUL ACESTOR 
INFECȚII ȘI IMPLICIT EFECTELE DEZASTRUOASE PE 
CARE LE DETERMINĂ ATÂT LA NIVELUL SISTEMELOR 
DE SĂNĂTATE, CÂT ȘI LOCAL SAU INDIVIDUAL. 
de Dr. Radu Țincu,Medic Primar ATI,Spitalul Clinic de Urgență 
București, Sef Lucrări UMF Carol Davila București 
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în sectoarele de terapie intensivă, dar 
și supraaglomerarea secțiilor de terapie 
intensivă care trebuie în majoritatea 
cazurilor să acorde servicii de terapie 
intensivă acestor pacienți. Prin această 
blocare pe o perioadă mult mai lungă de 
timp a locurilor disponibile din spitale 
pentru tratamentul infecțiilor nosocomi-
ale, alți pacienți nu pot beneficia de aceste 
servicii. În acest mod, dincolo de impactul 
economic al acestor infecții există și un 
impact socio-umanitar care nu poate fi 
neglijat. Prezența paciențiilor cu astfel 
de infecții în spitale determină un cerc 
vicios, prin care pacienții contaminați cu 
bacterii multirezistente devin surse de 
infectare pentru pacienții neinfectați care 
sunt extrem de receptivi la infecție prin 
faptul că au un status imunitar deficitar 
sau există breșe fizice în apararea orga-
nismului (pacienți operați, arși, prezența 
dispozitivelor medicale invazive). 

Infecțiile asociate actului medical sunt 
acele infecții care apar la un pacient inter-
nat în spital pentru o anumită patologie, 
alta decât cea infecțioasă. Din statisticile 
Organizației Mondiale a Sănătății, peste 
1.4 milioane de persoane prezintă infecții 
nosocomiale. Procentul de apariție al 
acestor infecții variază între 5-10% în 
țările dezvoltate, și ajunge până la 40% 
sau chiar mai mult în țările subdezvoltate.

Acceptarea faptului că există infecții 
asociate actului medical trebuie să repre-
zinte primul pas în strategiile de scădere 
a incidenței acestora. Din păcate de multe 
ori, spitalele se feresc să accepte procen-
tul real al acestor infecții, de teama unor 
repercursiuni legale sau a unei imagini 
nefavorabile. Acest tip de abordare nu va 
putea rezolva situația, dimpotriva o va 
agrava. Pentru a putea implementa în mod 
real măsuri de reducere a infecțiilor noso-
comiale, trebuie să acceptăm că acest tip 
de infecții există oriunde în lume. Cu cât 
procentul acestora este mai ridicat într-un 
sector, cu atât măsurile de intervenție vor 
fi mai intense și susținute, iar bugetele 
alocate vor fi suplimentate. 

O serie de factori pot influența 
apariția infecțiilor asociate actului 
medical. Vârsta pacientului reprezintă un 
criteriu. Astfel vârstele extreme sunt cele 
mai afectate.  Incidența acestor infecții 
este cu atât mai ridicată cu cât numărul 
de paturi din spital este mai mare. Un alt 
element important care poate cuanti-
fica riscul de apariție al acestor infecții 

îl reprezintă localizarea pacientului în 
spital. Astfel, incidența crește semnifi-
cativ atunci când pacientul este admis în 
secțiile de terapie intensivă, comparativ 
cu oricare altă secție din spital. Acest 
fapt nu înseamnă că secțiile de terapie 
intensivă sunt responsabile de această 
creștere a incidenței, ci mai degrabă de 
faptul că pacienții admiși în sectoarele 
de terepie intensivă sunt în stare critică, 
întrunind acele aspecte care țin de com-
promiterea imunității celulare/umorale, 
dar și a violării integrității barierelor 
naturale de protecție ale organismului. 

Infecțiile nosocomiale asociate 
dispozitivelor medicale
Adeziunea bacteriană pe suprafața 
dispozitivelor medicale reprezintă o 
realitate, astfel încât orice dispozitiv 
medical poate fi colonizat prin adeziune 
de bacteriile aflate pe suprafața aces-
tuia. Peste 60% din infecțiile asocia-
te actului medical se realizează prin 
contaminarea dispozitivelor medicale 
invazive. Unele bacterii aderente care 
se fixează la suprafața bio-materiale-
lor sunt capabile să producă anumiți 
exopolimeri gelatinoși insolubili care vor 
genera formarea biofilmului. Bacteriile 
cuprinse în acest biofilm vor fi protejate 

în fața răspunsului imun al gazdei, dar 
și al tratamentului antibiotic. În acest 
mod biofilmul creează un micro-habi-
tat protectiv pentru bacteriile aflate în 
interior. Prin faptul că biofilmul reduce 
concentrația antibioticelor în interior, 
creează premisele selectării de bacterii 
rezistente și oferă mediul ideal în care 
bacteriile pot să își perfecționeze meca-
nismele prin care să capete rezistență. 
Identificând faptul că prezență dispo-
zitivelor medicale și a bio-suprafețelor 
acestora reprezintă factori de risc în 
apariția infecțiilor nosocomiale, redu-
cerea formării biofilmului este esențială 
în încercarea de scădere a incidenței 
acestor infecții. 

Dispozitivele medicale “nobile”
Aplicarea pe suprafața unui dispozi-

tiv medical a unui aliaj format din 
metale nobile se pare că reprezintă o 
soluție prin care formarea biofilmului 
este blocată. Teoretic orice dispozitiv 
medical poate fi învelit în acest aliaj, 
însă, până în acest moment, tehnica este 
aplicată pentru sonde urinare, sonde de 
intubație și catetere venoase centrale. 
Alegerea acestor dispozitive medicale 
nu a fost întâmplătoare, considerând 
incidența infecțiilor asociate utilizării 
acestora, a gravității infecțiilor, dar și a 
costurilor de tratament.  

Acest tip de abordare este diferită de 
impregnarea dispozitivelor medicale cu 
argint ionic, în care dispozitivul medical 
elibereaza ioni de argint. În cazul 
aplicării aliajului de metale nobile (aur, 
argint, platină) nu se eliberează ioni de 
argint sau alte particule antimicrobine, 
astfel putem spune că aceste dispozitive 
sunt farmacologic inactive. Eficiența lor 
este determinată de apariția efectului 
galvanic. 

Blocarea formării biofilmului și 
reducerea secundară a infecțiilor, 
reprezintă o abordare preventivă. Prin 
reducerea infecțiilor asociate dispoziti-
velor medicale, se va înregistra o scădere 

a complicațiilor și mortalității asociate 
actului medical, o reducerea a utilizării 
antibioticelor. Prin scăderea necesarului 
de antibiotice se va realiza o reducerea a 
rezistenței bacteriene la antibiotice. 

Din punct de vedere economic, 
costurile generate de infecțiile asociate 
actului medical nu trebuie să se rezume 
doar la costul individual al pacientu-
lui. Este necesară o imagine mult mai 
largă în care trebuie să se regasească 
toate elementele care sunt pertubate de 
apariția acestor infecții, pornind de la 
pacientul infectat și ajugând la structu-
rile locale ale spitalului și finalizând cu 
sistemul public de sănătate, în totalita-
tea lui. 

„INFECȚIILE ASOCIATE ACTULUI  
MEDICAL REPREZINTĂ CAUZA CEA MAI 
IMPORTANTĂ DE MORTALITATEI.”
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Cancerul de col uterin este a 
treia neoplazie ca incidență 
în România, cu 3300 de ca-
zuri noi raportate de Globo-

can în anul 2018, fiind o problemă majoră 
de sănătate publică. Cele mai multe paci-
ente se prezintă în stadii local avansate ale 
bolii, în care tratamentul standard constă 
în radioterapie și chimioterapie conco-
mitentă, încorporând o etapă de brahi-
terapie ulterioară, cu viză curativă, ceea 
ce face să nu mai fie necesară intervenția 
chirurgicală. Brahiterapia este o tehni-
că de radioterapie ce utilizează o sursă 
radioactivă (cel mai adesea de Iridiu 192), 
care permite administrarea țintită a unei 
doze mari de radiații prin intermediul 
unor aplicatori specifici fiecărei localizări. 
În Institutul Regional de Oncologie din 
Iași putem oferi actualmente brahiterapie 
atât pacientelor cu cancer de col uterin, 

cât și pacientelor cu cancer de corp uterin, 
indicațiile fiind însă mult mai diverse, ca 
de exemplu, ca parte integrantă în trata-
mentul cancerului de prostată, al cance-
rului mamar, vulvar sau al sarcoamelor 
de extremități, posibilitatea extinderii 
activității departamentului pentru a oferi 
ca opțiune brahiterapia și acestor pacienți 
depinzând de dezvoltarea infrastructurii 
și logisticii deja existente. 

În ceea ce privește cancerul de col 
uterin, brahiterapia a înregistrat progrese 
majore în ultimii 10 ani în ceea ce privește 
acuratețea administrării dozei, fapt ce se 
traduce atât prin creșterea controlului 
local și a supraviețuirii pacientelor, dar 
și prin reducerea semnificativă a ratei 
complicațiilor tardive severe. Mai precis, 
brahiterapia ghidată imagistic (utilizând 
fie Imagistica prin Rezonanță Magnetică, 
fie Computer Tomograf) reprezintă în 

momentul actual standardul de aur în 
tratamentul cancerului de col uterin local 
avansat, fiind o metodă de tratament 
minim invazivă, care conferă șansa de 
vindecare, prezervând în același timp 
organele genitale interne ale femeii, cu 
toxicități semnificativ reduse comparativ 
cu chirurgia. Din acest motiv, ghidurile 
internaționale de tratament în cancerul 
de col uterin nu mai recomandă inte-
grarea chirurgiei în tratamentul acestor 
paciente. Utilizarea în continuare în unele 
centre din România a chirurgiei ca etapă 
terapeutică a cancerului de col uterin 
local avansat se explică prin încercarea de 
a substitui brahiterapia, care înregistrează 
carențe majore în materie de infrastruc-
tură, logistică și pregătire adecvată a 
personalului medical.

Considerăm că o situație similară se 
regăsește și în Republica Moldova, motiv 

SE ESTIMEAZĂ CĂ PESTE 50% DIN TOTALUL PACIENȚILOR ONCOLOGICI 
VOR NECESITA EFECTUAREA UNEI FORME DE RADIOTERAPIE PE 
PARCURSUL EVOLUȚIEI BOLII, FIE CA TRATAMENT EXCLUSIV, FIE CA PARTE 
INTEGRANTĂ ÎN TRATAMENTUL MULTIMODAL. DATORITĂ DISTRIBUȚIEI 
DIFERITE A NEOPLAZIILOR LA NIVEL GLOBAL, PRECUM ȘI, PROBABIL, A 
PREZENTĂRII ÎN STADII MAI AVANSATE A PACIENȚILOR ONCOLOGICI DIN 
ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, PARE SĂ EXISTE O INTENSIFICARE A 
NUMĂRULUI DE PACIENȚI ADRESAȚI PENTRU RADIOTERAPIE ÎN ACESTE 
REGIUNI. O PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ RĂMÂNE ÎNSĂ ACCESUL 
NEUNIFORM ȘI INECHITABIL AL ANUMITOR CATEGORII DE PACIENȚI 
LA SERVICII DE RADIOTERAPIE DE CALITATE ȘI, CHIAR MAI MULT, SE 
ESTIMEAZĂ CĂ APROXIMATIV 25% DINTRE PACIENȚII CARE AR PUTEA 
BENEFICIA PRIN ADMINISTRAREA RADIOTERAPIEI, NU AU ACCES LA 
ACEST TIP DE TRATAMENT. DIN ACEST MOTIV, STRATEGIILE DE ABORDARE 
A TRATAMENTULUI PACIENTULUI ONCOLOGIC TREBUIE ADAPTATE 
REALITĂȚILOR INFRASTRUCTURII ȘI LOGISTICII LOCALE, ȚINÂND CONT DE 
SITUAȚIA DEMOGRAFICĂ A REGIUNII, DE RESURSELE DISPONIBILE, DAR 
ȘI DE TIPUL DE NEOPLAZIE MAI PREVALENT. de Irina Georgiana Iftincăi, Medic 

specialist Radioterapie, Institutul Regional de Oncologie din Iași, România
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pentru care am decis să adresăm pro-
blema acestor carențe printr-un proiect 
comun de dezvoltare a infrastructurii și 
logisticii locale și de calificare a persona-
lului medical, în încercarea de a unifor-
miza accesul pacienților la un tratament 
potențial curativ. Dezideratele principale 
ale acestui proiect ambițios de colaborare 
transfrontaliera România – Republica 
Moldova sunt reprezentate de creșterea 
accesibilității la un tratament adecvat și, 
implicit, de reducerea ratei de mortalitate, 
prin crearea unei platforme integrate regi-
onale de brahiterapie. Proiectul prevede, 
printre altele, dotarea completă a două 
laboratoare de brahiterapie din regiunea 
transfrontalieră, crearea unor centre 
multidisciplinare de educație medicală 
continuă, uniformizarea practicii prin 
elaborarea unor ghiduri și protocoale spe-
cifice, precum și formarea personalului 

implicat în planificarea și administrarea 
tratamentului.

Colaborarea dintre Institutul Regional 
de Oncologie Iași și Institutul Oncologic 
din Chișinău se concretizează în prezent 
prin acordarea de asistență de specialitate 
în brahiterapie, dozimetrie, implemen-
tare plan tratament pentru personalul 
medical din Chișinău (medic, fizician, 
tehnicieni) pentru o perioadă de 6 luni 
(training realizat cu sprijinul Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică de 
la Viena -  IAEA), colaborare care sperăm 
să continue prin prezentul proiect, ce va 
reuni specialiști din cele două regiuni 
transfrontaliere în vederea unui schimb 
multidirecțional de experiență, de bune 
practici, care să permită dezvoltarea bi-
laterală și cooperarea pe termen lung, cu 
scopul alinierii la cele mai înalte standar-
de de tratament. 

APARATUL DE BRAHITERAPIE 
UTILIZAT ÎN INSTITUTUL REGIONAL 
DE ONCOLOGIE IAȘI
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RABIA - riscuri iminente și permanente 
pentru societate (Lyssa, turbare)

Ce este Rabia și de cine este 
provocată?

Este una din cele mai vechi 
boli ale omenirii, transmisă 

omului prin muşcătură de animale, ma-
nifestată ca o encefalită (encefalomielită) 
virală severă, întotdeauna fatală.

O descriere amplă a bolii este făcută 
de Celsius în I secol al erei noastre. În 
iulie 1885 savantul francez Louis Pasteur 
a testat cu succes vaccinul antirabic la 
350 de persoane, apoi la 726 (martie 
1886). Institutul de cercetări antirabice 
a fost înfiinţat la Odessa (1886), apoi în 
Bucureşti (1888). În 1890, Roux şi Nocard 
au stabilit că saliva animalelor infectate 
cu virus rabic devine virulentă cu 3-8 zile 
înaintea apariţiei primelor simptome de 
turbare.

Virusul rabic face parte din familia 
Rhabdoviridae, conţine ARN şi produce 
anticorpi specifici care par să protejeze 
împotriva bolii. Virusul rabic este foarte 
sensibil la căldură (la t0 – 52-580C – 
moare). Rezervorul de virus îl constituie 
animalele sălbatice (vulpi, lupi, mis-
treţi...) de la care, prin mușcătură, virusul 
se transmite la  animalele domestice 
(câini, pisici...) şi la om.

Rabia este răspândită pe tot globul, 
cu excepţia continentelor Australia 
şi Antarctica şi a câtorva ţări insulare 
(Marea Britanie, Japonia, Taiwan...). În 
ţările scandinave, rabia a fost eradicată 
prin vaccinarea câinilor şi carantinarea 

animalelor importate. Asia este conti-
nentul cu cel mai mare număr de cazuri 
de turbare la oameni, cu 35000 de decese 
anual (pe tot globul – 40000 anual). 90% 
din rabia umană provine de la muşcătura 
de câine. În Republica Moldova rabia s-a 
înregistrat în decembrie 2003 (Drochia, 
copil, 13 ani), august 2016 (Căușeni, 39 de 
ani), iulie 2019 (copil, 10 ani).

Care sunt căile de infectare cu 
rabie?

Virusul pătrunde în organism prin 
pielea sau mucoasa lezată (muşcătură, 
zgărieturi, plagă infectată), dar şi prin 
saliva animalelor. Se multiplică în muş-
chi şi în ţesutul interstiţial şi se propagă 
centripet la nivelul SNC, determinând 
o meningoencefalită, encefalomielită. 
La nivelul neuronilor induce apariţia 
corpusculilor eozinofili citoplasmatici 
Babes-Negri (formaţiuni patognomoni-
ce). Leziunile de mielită sunt identice 
cu cele de la nivelul encefalului. Centri-
fug, virusul rabic difuzează în glandele 
salivare, tegumente, mucoase, în toate 
organele.

Cum evoluează infecția la om?
Infecţia la om evoluează în mai multe 

faze clinice.
Incubaţia durează 20-60 de zile 

(extreme: opt zile – doi ani) în funcţie de 
localizarea plăgii (în cazul plăgilor la cap 
sau în zone bogate în nervi, la faţă, mâini 
– 8-15 zile) și cantitatea de virus. Copiii 
au o perioadă de incubaţie mai scurtă.

Faza prodromală (1-4 zile). Apar sem-
ne nespecifice la nivelul porţii de intrare 
(prurit, parestezii, dureri) şi generale 
(anxietate, febră, indispoziţie, cefalee, 
insomnie, mialgii, uneori vome, dureri 
abdominale, anorexie, sensibilitate la 
lumină, zgomot). Sunt caracteristice leu-
cocitoza, neutrofilia, aneozinofilia.

Perioada de stare (faza neurologică 
acută) cu durata de 2-7 zile. Boala pro-
gresează rapid (mişcări violente, agitaţie, 
excitaţie necontrolată, hiperactivitate, 
depresie, halucinaţii, confuzie, convul-
sii), se manifestă sub două forme: forma 
furioasă și forma paralitică. Aceste epi-
soade alternează cu perioade de linişte, 
cooperare, dar pot fi ușor declanşate cu 
stimuli vizuali, auditivi. 

Forma furioasă se manifesta prin 
excitaţie psihomotorie extremă, crize de 
furie, halucinaţii, HIDROFOBIE și AERO-
FOBIE, spasme musculare ale muşchilor 
feţei, gâtului, diafragmei, convulsii, 
hipersalivare, transpiraţii profuze, febră, 
tahicardie, respiraţie aritmică, anizoca-
rie. Moartea survine în 2-3 zile în stop 
cardio-respirator.

Forma paralitică evoluează în 20% din 
cazuri chiar din debut: somnolenţă,  apa-
tie, parestezii, paralizii flasce ascendente 
(tip Landry),  paralizii de nervi cranieni, 
tulburări respiratorii, cardiace. Conștiența 
este păstrată, după 3-6 (max. 8-10 zile) 
survine coma. Mai pot fi: vome, diaree, 
hemoragii, ileus paralitic.

REPUBLICA MOLDOVA OCUPĂ LOCUL DOI ÎN EUROPA DUPĂ NUMĂRUL CAZURILOR DE RABIE (TURBARE), 
ASTFEL IMPLICÂND RISCURI IMINENTE ȘI PERMANENTE PENTRU SOCIETATE. LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2019, 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA A FOST ADOPTAT UN PROGRAM GUVERNAMENTAL DE SUPRAVEGHERE, CONTROL 
ȘI ERADICARE A RABIEI LA VULPI PENTRU ANII 2019-2023. ÎN ANII 2017 ȘI 2018, ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
AU FOST ÎNREGISTRATE 128 DE CAZURI DE RABIE, DIN CARE PESTE 20% LA VULPI.  EPIDEMIOLOGII DIN 
ÎNTREAGA LUME SUBLINIAZĂ: RABIA POATE FI PREVENITĂ PRIN VACCINARE SAU PRIN ADMINISTRAREA 
VACCINULUI ÎN CEL MULT 24 DE ORE DE LA MUȘCĂTURA UNUI ANIMAL BOLNAV SAU CONTACTUL CU 
ACESTA, ÎN TIMP CE BOALA ESTE MORTALĂ. CONF. UNIV. DR. GALINA RUSU READUCE ÎN DISCUȚIE TOT CE E 
LEGAT DE ACEASTĂ PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ. de Inga Pasecinic

INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. GALINA RUSU, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, 
CATEDRA DE BOLI INFECȚIOASE PENTRU COPII USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”
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Cum decurge boala la copii?
La copii boala este frecvent atipi-

că: perioada de incubaţie mai scurtă, 
lipseşte furia, hidrofobia, domină forma 
paralitică, asemănător cu poliomielita, 
sau  mielita ascendentă. La copiii mari 
rabia evoluează tipic.

Care sunt criteriile de diagnostic ale 
rabiei? 

Diagnosticul se bazează pe criterii 
clinice, criterii epidemiologice (prezen-
ţa unei plăgi după muşcătura de câine, 
pisici, vulpi etc., contact cu produse 
provenite de la animale suspecte).

Diagnosticul de certitudine: izolarea 
virusului rabic din salivă, bioptate, alte 
secreţii biologice, identificarea antigene-
lor virale prin tehnica anticorpilor fluo-
rescenţi, PCR, evidenţierea corpusculilor 
Babeș-Negri (post-mortem), inoculare. 

Se constată că există un potențial de 
infectare de rabie crescut în următoarele 
situații: mușcături profunde și intense, 
mușcături multiple, mușcături localizate 
la cap, gât, pulpa degetelor, genitale, 
mușcături produse de animale sălbatice, 
mușcături produse de animale domestice 
nevaccinate, mușcături produse de ani-
male care decedează sau dispar ulterior, 
neefectuarea toaletei plăgii.

Care sunt metodele de tratament și 
profilaxie antirabică, în caz că acestea 
există?

Nu există tratament medicamentos 
etiologic al rabiei, tratamentul fiind unul 
simptomatic şi patogenic: sedative (dia-
zepam, barbiturate), reechilibrare hidro-
electrolitică şi acido-bazică, respiraţie 
asistată, asigurarea aportului energetic.

Odată ce boala se instalează, pacien-
tul nu mai poate fi salvat. Seroprofilaxia 
și vaccinarea sunt utile dacă sunt aplicate 
înainte de apariția primelor simptome 
ale turbării. Rabia este, de fapt, o encefa-
lită care duce la deces. 

Profilaxia post-expunere faţă de 
animalul muşcător include: supraveghe-
rea comportamentului animalului timp 
de 10-14 zile, şi faţă de plagă, aplicare 
imediată – spălarea minuţioasă cu 
apă şi săpun sau soluţie de detergent, 
apoi cu alcool, evitarea sau amânarea 
suturării plăgii, profilaxia antitetanică, 
la necesitate antibiotice.

Cea mai eficientă metodă de 
prevenire a rabiei este imunizarea 
pasivă cu imunoglobulină specifică 
antirabică umană (20UI/kg) în 

primele 12 – 72 ore după  
muşcătură. 

Imunizarea activă se 
face cu vaccin antirabic, 
administrat i. m. imediat 
după mușcătură (prima 
doză concomitent cu 
doza de imunoglo-
bulină antirabică, 
dar în alt loc (în 
zilele 0, 3, 7, 14 
şi 28). Vaccina-
rea se aplică 
şi copiilor şi 
gravidelor. 

După imu-
nizarea cu vaccin 
antirabic anticorpii 
specifici apar după a 7-a zi,  
dozele optime protectoare 
crescând după a 14-a zi.

Riscul rabiei este în funcţie 
de: riscul regional, sănătatea 
animalului cunoscut, suprave-
gheat 10-14 zile (a decedat sau a 
fost omorât), locul plăgii, animalul 
necunoscut sau sălbatic. 
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Depresia este cauza 
prevalentă de dizabilitate 
în rândul persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 15-45 

de ani. Tulburările depresive provoacă 
durere atât persoanei care are această 
problemă, cât și familiei, altor oameni 
apropiați.

Ce este depresia și cum deosebim 
simptomele depresive de o tulburare 
specific depresivă?

Prin definiție, tulburările depresive 
sunt un grup de maladii care afectea-

RITMUL ALERT AL SOCIETĂȚII MODERNE FAVORIZEAZĂ DEZECHILIBRUL 
VIEȚII NOASTRE: PERSONALE, FAMILIALE ȘI SOCIALE, AFECTÂND STAREA 
NOASTRĂ EMOȚIONALĂ, IAR DEPRESIA ESTE EXPRESIA CEA MAI COMUNĂ 
A ACESTOR PERTURBĂRI. STĂRILE DEPRESIVE SUNT UNELE DINTRE CELE 
MAI DEVASTATOARE TULBURĂRI MINTALE, CU O FRECVENȚĂ ÎNALTĂ LA 
POPULAȚIA GENERALĂ ȘI CU O INCIDENȚĂ ÎN CREȘTERE. 50-60% DINTRE 
PERSOANELE CU DEPRESIE NU PRIMESC AJUTOR SPECIALIZAT. NETRATATĂ 
LA TIMP, ACEASTA AFECTEAZĂ FUNCȚIONAREA PERSOANELOR, IAR 
IMPACTUL TULBURĂRILOR DEPRESIVE ASUPRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE ESTE 
ENORM, COSTURILE DE TRATAMENT LA ADRESABILITATE TARDIVĂ FIIND 
EXTREM DE MARI. de Inga Pasecinic

DEPRESIA  
– o realitate  

comună

INTERVIU CU DR. LUCIA CARP,  
MEDIC PSIHIATRU, DOCTOR ÎN 
MEDICINĂ, COORDONATOR CENTRU 
COMUNITAR DE SĂNĂTATE MINTALĂ, 
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ 
PUBLICĂ, ASOCIAȚIA MEDICO-
TERITORIALĂ BUIUCANI 
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ză corpul, starea de spirit și gândurile 
persoanei. În declanșarea acestor stări sunt 
implicați atât factori socio-ambientali, cât 
și cei genetici și biochimici.

În unele perioade ale vieții, putem trăi 
diferite simptome depresive. Sunt zile când 
suntem mai triști, mai îngândurați etc. Prin 
urmare, persoana poate trăi simptome 
depresive, dar este important să delimităm 
când simptomele depresiei întrunesc o 
tulburare specific depresivă. Și aici se iau 
în considerație severitatea simptomelor, 
durata acestora și cât de mult se distanțează 
persoana de activitățile de rutină. Prin 
diverse modalități de manifestare (episod 
depresiv, recurență depresivă, distimie, 
tulburare depresivă sezonieră, depresie din 
starea de doliu, depresie post-partum etc.), 
tulburarea depresivă generează probleme 
de viață, scăderea performanțelor, randa-
mentului la școală, la locul de muncă, în 
familie și dificultăți relaționale.

Depresia poate afecta orice vârstă: 
adolescența, tinerețea, viața matură, vârsta 
înaintată. Primele simptome ale tulbu-
rărilor depresive adesea sunt neglijate, 
diagnosticul fiind întârziat, astfel încât 
pacienții ajung să consulte specialistul 
după 6-10 ani de la debutul problemei.

Care sunt simptomele depresiei și  
cum se manifestă acestea?

Persoanele cu astfel de tulburări contu-
rează dispoziție deprimată în cea mai mare 
parte a zilei, fără motiv, prezentă continuu 
cel puțin în ultimele două săptămâni, obo-
seală, lipsa de energie, concentrare redusă, 
cogniție deficitară, pierderea încrederii în 
sine, pierderea interesului sau a plăcerii de 
a desfășura activitățile anterioare, senti-
mentul de gol interior, tulburări de somn, 
pierderea sau creșterea poftei de mâncare, 
adaos sau pierdere în greutate, sentimente 
de vinovăție, regret, greutate pe suflet, mo-
dificări ale activității psihomotorii în sensul 
agitației sau inhibiției, scăderea libidoului, 
la care se pot asocia gânduri recurente de 
moarte sau suicid. Intensitatea simptome-
lor depresiei variază de la stări ușoare până 
la severe. Deseori persoanele cu depresie 
figurează cu adresări în alte servicii de să-
nătate, dar rar când acestea sunt diagnosti-
cate în etapele incipiente ale maladiei.

Rezultatele multiplelor studii indică 
faptul că depresia are o prevalență înaltă 
în sectorul de asistență primară (până în 
25-30%), dar rămâne subdiagnosticată din 
diferite motive. Unul din argumente este că 
aceasta este în 70-80% de cazuri comorbi-

dă cu anxietatea ori tulburările somatofor-
me. Acestea sunt exprimate prin multiple 
fațete somatice (dureri și senzații neplăcute 
în coloană sau dureri osteo-articulare, dis-
confort toracic, abdominal, grețuri, durere 
și apăsare în piept, senzație de amețeală, 
furnicături sau amorțeală în brațe, picioare, 
slăbiciune, mușchi încordați, transpirații, 
tremurături, cefalee etc.). Practicienii le 
includ în simptome somatice inexplicabile, 
dar care sugerează oricare alte maladii, tra-
tamentele administrate fiind simptomatice 
și ineficiente.

Ce acțiuni ar trebui întreprinse pentru 
o abordare integrată a acestei probleme 
cu impact major asupra sănătății publice? 
Ce părere aveți referitor la colaborarea 
multidisciplinară?

Simptomele depresiei sunt diverse și 
variate, iar intensitatea și durata acestora 
impun diferite abordări: de la intervenții 
psihologice și psihoterapeutice până 
la asistență medicamentoasă. Terapiile 
psihologice (Terapia Cognitiv Compor-
tamentală) caută să modifice tiparele de 
gândire și comportamentele pacientului, 
iar terapiile medicamentoase antidepresive 
–  să îmbunătățească dispoziția, somnul și 
obiceiurile alimentare.

Astăzi, serviciile de sănătate mintală 
sunt orientate către prevenție, aceasta 

însemnând că este important ca simpto-
mele depresiei să fie recunoscute cât mai 
precoce.

În acest sens, medicii psihiatri și-
au câștigat deja teren mai aproape de 
asistența medicală primară, oferind servicii 
pacienților în Centrele Comunitare de 
Sănătate Mintală. Odată cu reforma inițiată 
în țară prin descentralizarea serviciilor 
psihiatrice și implementarea acestora în 
asistența primară, cu suportul proiectului 
moldo-elvețian MENSANA, o bună parte 
a medicilor de familie au fost instruiți în 

domeniul sănătății mintale, inclusiv în 
recunoașterea simptomelor depresiei, scre-
ening-ul acesteia, precum și în abordarea 
pacientului la acest nivel.

În aceste condiții, colaborarea cu medi-
cii de familie în depistarea timpurie a simp-
tomelor depresiei este esențială, deoarece 
anume asistența medicală primară este cea 
mai cost-eficientă formă de organizare, este 
poarta de intrare a pacientului în serviciile 
de sănătate, este medicina de prevenire, 
iar serviciile de sănătate mintală au fost 
deja implementate în asistența medicală 
primară.

Este importantă implicarea mai activă 
a medicilor de familie în diagnosticul 
acestor tulburări, mai cu seamă că deja sunt 
elaborate instrumente de screening pentru 
depresie și anxietate, la fel ca și protocoale-
le clinice standardizate.

În stările depresive ușoare și ușoare spre 
moderate, instruirea pacientului privind 
simptomele depresiei, cauzele acesteia, 
evoluția bolii, importanța practicării unui 
mod de viață sănătos, a exercițiilor fizice, 
structurarea activității zilnice echilibrate în 
plan personal, familial și profesional, poate 
debuta în cabinetul medicilor de familie. 
Tot aici este recomandat să se discute 
despre opțiunile de tratament, inclusiv 
medicamentos antidepresiv. Depresiile care 
nu răspund la tratament, cele cu evoluție 
severă, cu ideație suicidară, cu patologie 
psihiatrică asociată, depresiile post-partum 
sunt criterii pentru referirea pacienților la 
serviciile comunitare specializate.

Doar cu eforturi comune ale ser-
viciului de asistență primară și ale 
specialiștilor psihiatri, cu implicarea 
psihologilor și a psihoterapeuților, este 
posibilă îmbunătățirea managementului 
tulburărilor depresive. Obiectivele acestei 
colaborări sunt depistarea precoce a de-
presiei prin efectuarea screening-ului în 
cabinetele medicilor de familie, creșterea 
proporției persoanelor care primesc îngri-
jiri în funcție de severitatea simptomelor, 
reducerea numărului de persoane care 
trec prin episoade depresive majore și, în 
final, reducerea ratei suicidului.

Informarea populației, colaborarea cu 
serviciile de asistență medicală primară 
vor contribui ca pacienții cu depresie să 
exercite un rol activ de autoîngrijire, ceea ce 
constituie o sursă vitală și un suport social, 
așa încât acești pacienți să inițieze cât mai 
precoce și să întrețină tratamentul pentru 
depresie. 

„DEPRESIA 
POATE AFECTA 
ORICE VÂRSTĂ: 
ADOLESCENȚA, 
TINEREȚEA, VIAȚA 
MATURĂ, VÂRSTA 
ÎNAINTATĂ.“
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Rinosinuzitele  
fungice non-invazive. 

Ce este fungus ball?
Fungus ball, denumit și cu 
termenii vechi și nespecifici de 
„aspergiloză”, „aspergilom” și 

„micetom”, este o manifestare relativ mai 
puțin frecventă a rinosinuzitelor fungice, 
localizată, non-invazivă, deloc sau puţin 
agresivă și extramucozală.

Fungus ball apare la persoanele imuno-
competente normale, de obicei, la vârsta de 
60-70 de ani, deși în unele studii retros-
pective vârsta a variat în limitele a 14-87 
de ani. Există o predilecție considerabilă și 
constantă de sex feminin de aproximativ 
57-64%, cu un raport de 1,5-1,9:1.

Agentul patogen cel mai frecvent 
implicat (în ţările europene) este Asper-
gillus (în 90-96% din cazuri), în principal 
Aspergillus fumigatus, mai rar Aspergillus 
flavus, Aspergillus niger și Aspergillus 
nidulans. Pe locul doi se află speciile Mu-
corales. Mult mai rar sunt depistate alte 
specii de fungi: Cephalosporium, Candida 
albicans, Scedosporium apiospermum, 
Cladosporium. 

Cum se dezvoltă fungus ball sinuzal? 
Fiziopatologia fungus ball sinuzal ră-

mâne necunoscută. Afecțiunea se dezvoltă 
în două condiții: pătrunderea hifelor și 
sporilor fungici într-un sinus paranazal 
și crearea mediului care contribuie la 
creșterea fungilor. 

Au fost sugerate trei posibile teorii de 
dezvoltare a fungus ball: aerogenă, odon-
togenă și mixtă. Conform teoriei aeroge-
ne, cantități mari de spori de fungi din 
aer pătrund în sinusuri prin ostiumurile 
naturale, se înmulțesc și devin patogeni 
când sinusul devine un mediu anaerob. O 
cauză posibilă poate fi obturarea ostio-
meatală, accentuată de factori anatomici, 
devierea septului, hipertrofia cornetelor, 
care contribuie la stază în interiorul sinu-
surilor cu dezvoltarea unui mediu hipoxic 
și anaerob cu diminuarea pH-ului – o 
condiție favorabilă și ideală pentru pro-
liferarea fungilor și creșterea posibilității 
apariției unor reacții alergice. 

Calea odontogenă este o cale iatrogenă, 
în care colonizarea fungică a sinusului 
maxilar se produce printr-o comuni-
care oroantrală iatrogenă secundară la 
extracția dentară, prin leziuni parodontale, 
perforație de canal sau, cel mai frecvent, 
după tratament endodontic cu supra-
umplerea canalului dentar. Metalele din 
materialul endodontic, îndeosebi oxidul de 
zinc, titanul, plumbul, sărurile de calciu, 
bariul și sulful, introduse accidental în 
sinusul maxilar în timpul tratamentului 
endodontic al dinților maxilari, are un rol 
esențial în creșterea fungilor, umplerea 
treptată a sinusurilor și în patogeneza rino-
sinuzitei fungice. 

Teoria mixtă combină caracteristicile 
primelor două, se bazează pe natura om-
niprezentă a sporilor fungici, care pot fi 
inhalați în orice moment și sunt prezenți 
ca saprofiți în sinusuri, dar în anumite 
condiții favorabile (tulburări de ventilație, 
corp străin) colonia fungică crește și cau-
zează sinuzită.

Desigur nu putem uita de influența ad-
ministrării substanțelor antibacteriene, mai 
ales în cazurile când acest fapt ar putea fi 
evitat. Cunoaștem cu toții că administrarea 
acestora duce la scăderea imunității gene-
rale, organizându-le drum liber fungilor 
pentru dezvoltarea acestui tip de patologii, 
cum ar fi fungus ball-ul.

Ce acuze prezintă pacienții cu  
fungus ball?

Tabloul clinic la pacienții cu fungus ball 
este nespecific, frecvent identic cu rino-
sinuzita cronică bacteriană rezistentă la 
tratamentul cu antibiotice. Ceea ce trebuie 
să atragă atenția clinicianului este unilate-
ralitatea simptomatologiei: o senzație de 
presiune cronică sau de dureri faciale care 
implică unul dintre sinusurile paranaza-
le, acestea fiind completate de posibile 
simptome asociate (rinoree mucopurulentă 
sau purulentă antero-posterioară, cruste 
la nivelul foselor nazale, cacosmie sau 
disosmie). Ocazional, pacienții pot prezenta 
simptome neobișnuite – epistaxis, tulburări 

INCIDENȚA RINOSINUZITELOR FUNGICE ÎN POPULAȚIA IMUNOCOMPETENTĂ A CRESCUT ÎN ULTIMELE DECENII. 
RECENTA CREȘTERE A INCIDENȚEI RINOSINUZITELOR FUNGICE SE DATOREAZĂ ÎMBUNĂTĂȚIRII CERCETĂRILOR DE 
DIAGNOSTIC, ÎN SPECIAL, NOILOR TEHNICI RADIOGRAFICE (TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE – TC, IMAGISTICII 
PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ – IRM) ȘI CREȘTERII CONDIȚIILOR CARE FAVORIZEAZĂ INFECȚIILE FUNGICE 
(DIABETUL ZAHARAT, TRATAMENTE FARMACOLOGICE PE TERMEN LUNG CU ANTIBIOTICE, CORTICOSTEROIZI 
ȘI IMUNOSUPRESOARE, RADIOTERAPIA, CHIMIOTERAPIA, AFECȚIUNILE CU IMUNODEFICIENȚE). CU TOATE 
ACESTEA, MULȚI AUTORI SUGEREAZĂ CĂ INFECȚIILE FUNGICE DIN CAVITĂȚILE PARANAZALE SUNT DEPISTATE 
MAI FRECVENT LA PACIENȚII SĂNĂTOȘI. ACEST LUCRU CONFIRMĂ EXISTENȚA ȘI PERSISTENȚA UNOR FACTORI 
LOCALI CARE FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA RINOSINUZITELOR FUNGICE. de dr. Lucia Gariuc, medic otorinolaringolog

COLONIZARE LOCALĂ CU FUNGI SAPROFIȚI ȘI FUNGUS BALL
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vizuale, convulsii, febră, tuse și proptosis. 
În cazul unei localizări sfenoidale a fungus 
ball, sunt frecvente cefaleea şi algiile faci-
ale. Simptomele sunt, de obicei, de lungă 
durată, pot fi prezente luni sau chiar ani, 
iar fungus ball poate fi depistat ocazional. 
Circa 18% din pacienți pot fi asimptomatici, 
iar 10% prezintă PN. Evoluția afecțiunii este 
lentă și benignă, însă o reducere ocazională 
a imunității poate fi cauza transformării 
acesteia în formă invazivă.

Cum depistăm rinosinuzita fungică?
Examenul endoscopic nazal este nespe-

cific în majoritatea cazurilor. Sinusoscopia, 
în cazul localizării maxilare poate evidenţia 
aspectul caracteristic de „minge de fungi“ 
şi ne permite să prelevăm material pentru 
analiza fungologică şi histopatologică.

Ca urmare a simptomatologiei nespe-
cifice, frecvent, depistarea imagistică a 
acestei forme localizate de rinosinuzită 

fungică este întâmplătoare. Tomografia 
computerizată  rinosinuzală reprezintă cea 
mai fiabilă metodă imagistică de diagnos-
tic în cazul rinosinuzitei fungice. Cu toate 
acestea, sensibilitatea clinică a TC este de 
aproximativ 62%, specificitatea – de 99%, 
rata cazurilor fals-pozitive – de 22% și rata 
cazurilor fals-negative – de 2%. Consta-
tarea histopatologică este „standardul de 
aur” și testul esențial pentru confirmarea 
diagnosticului pozitiv de fungus ball.

Cum tratăm pacienții cu fungus ball?
Scopul tratamentului pacienților cu 

fungus ball este îndepărtarea chirurgicală 
a masei hifelor fungice cu restabilirea dre-
najului și ventilării sinusului afectat. Există 
multiple controverse în ceea ce privește 
gestionarea medicală și chirurgicală a fun-
gus ball sinuzal. În majoritatea cazurilor, 
afecțiunea este gestionată prin tehnici 
endoscopice, iar intervenția chirurgicală 

deschisă (Caldwell-Luc), asociată sau nu 
cu tratamentul endoscopic, este necesară 
într-un număr mic de cazuri, determinate 
de imposibilitatea extracției complete a tu-
turor concrețiunilor fungice sau corpurilor 
străine prin chirurgia sinuzală endoscopică 
funcțională. Ambele tehnici – endoscopică 
și chirurgicală deschisă – au rezultate simi-
lare, însă chirurgia endoscopică nazală este 
considerată „standardul de aur”, o metodă 
mai puțin invazivă și o intervenție chirurgi-
cală de primă linie, având o rată de succes 
de 97% și o rată de complicații neglijabilă, 
iar procedura Caldwell-Luc trebuie evitată 
din cauza consecințelor negative pentru 
fiziologia sinusurilor.

Deoarece fungus ball este o formă non-
invazivă de RSF, iar rezultatul tratamen-
tului chirurgical este, de obicei, excelent, 
rareori este necesar un tratament antifun-
gic sistemic sau local. 
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Reorientarea spre 
medicina omului sănătos

Echipa de profesioniști  
din cadrul Asociației 
Medicale Teritoriale 
Buiucani, în fruntea cărora 

se află, pregătirea şi implicarea lor 
neobosită, atenţia acordată fiecărui 
pacient şi performanţele medicale pe 
care le-au atins, sunt garanţii că pacienții 
pot veni aici cu încredere și beneficia de 
servicii de calitate. Liliana Iașan, director 
al Asociației Medicale Teritoriale 
Buiucani, ne-a prezentat secretele unui 
management performant într-un sistem 
sanitar suferind, pulsul activității sale 
și lucrurile minunate ce se petrec în 
instituția pe care o conduce, cu același 
entuziasm pe care îl manifestă  
constant pe parcursul activității  
sale profesionale.

Care este, în opinia dvs., rolul 
medicului de familie în sistemul de 
sănătate actual din Moldova?

Pentru cea mai mare parte a cetățenilor 
acestei țări, medicul de familie este primul 
medic cu care intră în contact atunci când 
au nevoie de îngrijiri de sănătate. Pentru 
mulți, este chiar singurul. Am spus special 
cetățeni, și nu pacienți, deoarece, spre de-
osebire de alți profesioniști din sistemul 
sanitar, medicul de familie are sau ar tre-
bui să aibă intervenții specifice și pentru 
protejarea și păstrarea sănătății, nu doar 
pentru redobândirea ei. Este specificul 
specialității noastre.  

Noi, medicii de familie din Republica 
Moldova, suntem o categorie profesională 
specială în sistemul serviciilor de sănă-
tate. Pentru a face față responsabilităților 

profesionale, am parcurs ani buni de pre-
gătire și încă învățăm, indiferent de vârsta 
noastră; provocărilor generate de nevoile 
de dezvoltare a noastră ca manageri a 
trebuit să le facem față însă așa cum ne-
am priceput fiecare. Am învățat să facem o 
mulțime de lucruri la care nici nu ne-am fi 
gândit în urmă cu zece, cincisprezece ani. 
Sunt multe lucruri pe care nu ar trebui să 
le facem noi, sunt multe lucruri pe care 
le putem face mai bine, sunt și mai multe 
lucruri pe care ar trebui să le facem altfel. 
Pornind de la ideea că suntem cu toții 
direct interesați să ne organizăm atât de 
bine munca în propriile instituții, încât 
să avem în egală măsură atât satisfacții 
profesionale, cât și beneficii materiale, 
vreau să evidențiez faptul că o grijă supli-
mentară pentru conservarea și valorizarea 

AFLATĂ LA CONDUCEREA ASOCIAȚIEI MEDICALE TERITORIALE BUIUCANI DE CINCI ANI, DR. LILIANA IAȘAN ESTE 
APRECIATĂ CA FIIND UNUL DINTRE CEI MAI BUNI MANAGERI DIN ȚARĂ. DR. LILIANA IAȘAN A DEMONSTRAT 
DE-A LUNGUL TIMPULUI CĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE SE POT FACE LUCRURI IMPORTANTE, REUȘIND SĂ ADUCĂ 
UNITATEA SANITARĂ PE CARE O CONDUCE LA UN NIVEL ÎNALT, ACEASTA FIIND ÎN TOPUL INSTITUȚIILOR DE 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA. CEA MAI MARE REALIZARE, ADICĂ RECUNOAȘTERE 
A MERITELOR SALE, REIESE DIN SUSȚINEREA DE CARE SE BUCURĂ ÎN RÂNDUL COLEGILOR. de Irina Roșca

– NOUA DIMENSIUNE A SPECIALITĂȚII MEDICINĂ DE FAMILIE
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superioară a relației cu pacienții poate 
îmbunătăți accesul acestora la îngrijirile 
noastre, cu satisfacții pe multiple planuri.  

Care ar trebui să fie rolul medicului  
de familie?

Există un consens internațional asupra 
faptului că sinteza diagnostică și tera-
peutică a pacientului se face de medicul 
său de familie și că profilaxia bolilor 
– de asemenea fundamentală – este tot 
apanajul acestei specialități. Un sistem de 
sănătate eficient și durabil trebuie să pună 
în prim-plan poziția esențială a medi-
cinii de familie, cea care are rolul de a 
filtra drumul pacienților către eșaloanele 
superioare din sistem prin rezolvarea epi-
soadelor de îngrijire – fie profilactice, fie 
curative – chiar de la primul nivel. Pentru 
ca acest lucru să fie posibil, baza sistemu-
lui trebuie asigurată logistic și finanțată 
corespunzător. În contextul actual, în care 
ne confruntăm cu polipatologii și este 
nevoie de o abordare multidisciplinară, 
o abordare integrată a pacientului este 
imperios necesară. 

Ce ne puteţi spune despre instituția 
 pe care o conduceți? 

IMSP AMT Buiucani este o instituţie 
medicală de profil ambulator care prestea-
ză servicii de asistenţă medicală primară 
şi servicii de asistenţă medicală speciali-
zată de ambulator populaţiei din sectorul 
Buiucani al mun. Chişinău şi suburbiile 
adiacente: comunele Durleşti, Truşeni, 
Ghidighici şi Vatra. Vectorul principal 
de activitate al instituţiei este prestarea 
serviciilor de înaltă calitate în condiţii de 
siguranţă. În acest scop instituţia acordă o 
atenţie sporită promovării modului sănătos 
de viaţă, creării unui climat modern, dotă-
rii instituţiei cu utilaj şi echipament perfor-
mant, şi implicării sociale a personalului 
medical. Pe lista medicilor de familie din 
cadrul instituţiei la data de 01.01.2019 erau 
înregistrate 109 050 persoane, numărul 
cetățenilor care depun cereri de înregistra-
re fiind în continuă creştere. Din numărul 
total de populaţie, 21 752 sunt copii, 71883 
– adulţi, 12 464 – pensionari. Anual, în 
instituţie se supraveghează circa 1500 de 
femei gravide. În cadrul instituţiei acti-
vează 457 de angajaţi, din ei 175 de medici  
(medici de familie – 71, medici specialişti 
de profil – 104) și 173 de asistente medicale. 
Structura IMSP AMT Buiucani include atât 
medicina de familie, cât și specialişti de 
profil. Pe parcursul anului 2018, instituţia 
a atins şi a depăşit limitele-ţintă stabilite 

pentru indicatorii de performanţă. Sunt 
mândră că lucrez cu o echipă de medici 
devotați meseriei și pacienților. Mă bucură 
faptul că acum, cu personalul pe care îl 
avem, reușim să acoperim necesitățile 
populației deservite.

Conduceți una dintre cele mai mari 
și apreciate instituții din țară. Care 
sunt elementele care credeți că vă ajută 
să coordonați activitatea și angajații 
acesteia? 

Nu aș putea face niciodată acest lucru 
de una singură. Astfel, în primul rând, țin 
să menționez sprijinul întregii echipe, dar 
nu în ultimul rând și cel al autorităților și 
fondatorilor care se implică constant, activ 
și constructiv. Având în vedere numărul 
mare de angajați pe care îi coordonez și 
numărul mare de doctori și specialiști cu 
care lucrez, cea mai mare provocare cu 
care mă confrunt este să-i mulțumești pe 
toți, pentru ca ei să aibă o singură direcție. 
Reușesc asta cu foarte multă răbdare și 
diplomație. Îmi găsesc energia și datorită 
faptului că am șansa extraordinară să cola-
borez cu oameni care sunt la fel de energici 
și devotați cum sunt colegii mei atât din 
cadrul Asociației, cât și  din țară. Noi sun-
tem în grupuri de discuție, ne susținem și 
practic, colaborăm, împărtășim experiențe. 
Lucrul pe care mi-l reproșez ca manager e 
că nu reușesc să schimb lucrurile atât de 
rapid cum aș dori, faptul că nu am reușit să 
comunic suficient de bine ceea ce am făcut. 
Totuși, am considerat că las lucrurile să 
vorbească de la sine pentru că indicatorul 
meu este mulțumirea pacientului.

În opinia dumneavoastră,  
medicul de familie este un practician  
sau un manager?

Medicul de familie este un practician 
și un manager. Este un practician pentru 
că trebuie să pună în fiecare moment în 
aplicare toate informațiile validate științific 
pe care le are la îndemână, pe care le-a 
dobândit în timpul facultății, în timpul 
rezidențiatului și de-a lungul carierei sale 
în slujba pacientului, în slujba omului din 
fața sa. Medicul de familie devine la nevoie 
un „manager de caz”, un coordonator 
medical pentru pacient – știe tot istoricul 
său medical și îl poate ghida către cele mai 
bune soluții de tratament, în funcție de 
recomandarea specialiștilor și de situația 
sa specifică, dar și de preferințele sale. Este 
vital pentru pacient să existe o persoană 
care să integreze toate informațiile medi-
cale transmise de specialiști, să le traducă 

pe limba sa, să îi explice opțiunile și să îi 
ofere un sfat avizat și obiectiv cu privire la 
cea mai bună metodă de tratament. Este un 
manager pentru că are o echipă în subordi-
ne, ceea ce înseamnă că marea majoritate 
dintre noi, a medicilor de familie, răspun-
dem de toată activitatea administrativă, 
financiară, contabilă, de aprovizionare și 
de tot ceea ce presupune buna întreținere a 
unei practici medicale.

Care sunt problemele cu care se 
confruntă astăzi medicina de familie și 
soluția sănătoasă?

Sunt mai multe probleme cu care ne 
confruntăm. Asistența medicală modernă 
a devenit foarte scumpă, și singura  re-
zolvare este ieftinirea ei prin soluționarea 
directă de către medicul de familie a 
problemelor de sănătate ale pacienților 
săi, eliminând în felul acesta investigațiile 
și tratamentele inutile și uneori prea 
costisitoare. Sigur că în medicina de familie 
nu putem rezolva toate problemele de să-
nătate ale pacienților, însă 70-80% dintre 
motivele de prezentare la medic chiar sunt 
sau pot fi rezolvate la nivelul nostru.

Cred că o problemă centrală a medicinii 
de familie este în continuare recunoașterea 
importanței rolului medicului de familie 
în comunitate, în societate și în mediul lui 
profesional de către ceilalți actori prezenți 
în actul medical – colegii de altă specialita-
te, colegii din spital, pacienți și mas-media.

Soluția este ceea ce facem în cadrul 
Asociației noastre profesionale, milităm 
pentru argumente care sunt nu doar sen-
timentale, dar și demonstrate științific, cu 
dovezi provenite din experiența colegilor 
noștri din alte țări, că multe din limitările 
de diagnostic sau de prescripție sunt im-
puse în acest moment asistenței medicale 
primare, medicului de familie.

Considerați că Asociația Medicală 
Teritorială Buiucani este o instituție 
performantă, o unitate de elită? 

Cred că mai avem de făcut mulți pași 
până a deveni o unitate de elită, dar am 
deschis un drum pe care putem ajunge 
acolo. Mai sunt multe de făcut, atât în ceea 
ce privește calitatea serviciilor medicale, 
cât și în ceea ce privește dotările, confortul 
hotelier și atitudinea față de pacient. Iar 
asta ne confirmă efortul. Știu că cel mai 
delicat aspect este cel comportamental. 
Atitudinea și comunicarea. Aici mai avem 
mult de lucru pentru că ne confruntăm cu 
mentalități greu de schimbat. Eu sunt con-
vinsă că orice deziderat nu e imposibil. 
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Când 
pacientul se 
transformă  
în propriul 
doctor
NU CRED CĂ VOI PUTEA UITA VREODATĂ ZIUA 
DIAGNOSTICULUI. ACEA ZI REPREZINTĂ MOMENTUL 
ÎN CARE VIAȚA MEA S-A SCHIMBAT FUNDAMENTAL. 
AFLAREA DIAGNOSTICULUI DE DIABET VINE LA 
PACHET NU DOAR CU 4 INJECȚII DE INSULINĂ PE 
ZI, CI ȘI CU O INIMĂ FRÂNTĂ. ESTE GENUL ACELA 
DE DURERE PE CARE NICIO DESPĂRȚIRE DE CINEVA 
DRAG NU ȚI-O POATE PROVOCA, NICIUN EȘEC NU 
ȚI-O POATE STÂRNI, NICIO PIERDERE NU POATE 
ECHIVALA FELUL ÎN CARE DIABETUL TE RĂNEȘTE. 
PENTRU MINE, LA DEBUT ASTA A FOST CEA MAI 
MARE PROVOCARE: SĂ TREC PESTE SUFERINȚĂ. CA 
PACIENT, MI-AM FĂCUT REPEDE ȘI CONȘTIINCIOS 
TEMELE, ÎNVĂȚÂND PE REPEDE-ÎNAINTE TOATE 
INFORMAȚIILE NOI MEDICALE ȘI NUTRIȚIONALE 
PENTRU CĂ PENTRU AȘA CEVA EXISTAU MANUALE ȘI 
DOCTORI, PE CÂND PENTRU SUFLETUL MEU  
NU SE GĂSEA REPEDE UN LEAC.  

Am hotărât să îi dau voie suferinței să existe, să îi 
fac loc să iasă la suprafață, nu să o neg și să vorbesc 
deschis despre ceea ce mi se întâmplă. Așa că m-am 
hotărât să scriu pe blogul meu despre această nouă 

viață. Blogul îl creasem chiar cu trei luni înainte de diagnostic, 
neștiind foarte clar ce traiectorie aș vrea să aibă, dar foarte repede 
avea să devină unul dintre cele mai citite bloguri despre diabet 
din țară. Prin urmare, primul pas pe care l-am făcut spre vindeca-
re - cea sufletească, bineînțeles, având în vedere că nu mai putem 
vorbi de niciun fel de vindecare în contextul diabetului - a fost să 
scriu pe blog despre cum este să trăiești între hipo și hiper. Treptat, 
am realizat că nu sunt singura care se culca noaptea cu frica 

hipoglicemiei, căreia îi tremură mâna pe pen înainte să își facă 
insulina, căreia îi este greu. Am strâns în jurul meu o comunitate 
de oameni care au rezonat cu mine din punct de vedere medical 
și atunci mi-am dat seama că până la urmă diabetul este mai ușor 
când nu ești izolat. 

Am început să văd viața cu alți ochi, pentru că am realizat că 
diabetul nu se poate șterge, dar se poate schimba perspectiva 
asupra lui. Acela a fost și momentul în care, nu doar că mi-am ales 
motto-ul pentru blogul meu, dar l-am luat cu adevărat în brațe, 
asumându-l cu toată ființa mea: „Trăiește frumos sub semnul dia-
betului!” De aproape doi ani și jumătate documentez la cald viața 
mea în tovărășia diabetului și spun asta pentru că îl percep ca pe 
o companie pe care o iau cu mine peste tot și fac din călătoria asta 
în doi cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o vreodată. 
Așa a luat naștere în mine o voce care are putere să spună tare că 
diabetul este mai presus de prescripții medicale, că schema de 
tratament nu se oprește la 4 doze de insulină pe zi, că o persoană 
cu diabet trece printr-o multitudine de griji și încercări, că cei cu 
diabet sunt niște adevărați eroi deoarece duc o luptă zi de zi. 

Pentru că, totuși, sunt doar un pacient, care nu are nicio 
expertiză medicală, am făcut echipă cu specialiștii și doctorii mei 
diabetologi pentru a oferi informații de calitate și corecte celor 
care mă urmăresc pe internet. Așa am împletit experiența crudă 
și autentică a pacientului cu sfaturile specialistului, iar asta a 
adus un plus valoare și altor persoane cu diabet. Internetul poate 
fi privit ca o capcană, pentru că oricine poate să pretindă că este 
expert și să facă mai mult rău decât bine dacă nu dă dovadă de res-
ponsabilitate. De aceea, țin extrem de multe să informez corect și 
să furnizez conținut de calitate despre diabet pe toate platformele 
de socializare. Acum îmi concentrez toată energia și resursele să 
fac o echipă cât mai bună cu al meu prieten dulce pentru a-i putea 
inspira și pe alți pacienți să aibă o relație cât mai sănătoasă cu 
diabetul lor. Dar pentru a avea un echilibru în diabet, trebuie să 
găsești mai întâi echilibrul și armonia în tine. 
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INTELIGENTĂ  
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