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Pe cine vizează anchetele, că nici 
nu mai știm cine pe unde era în acei 
ani... atâtea s-au schimbat. Dosare 
politice sau... politici (personale 
sau de grup) proaste? La asta se 
reduce tot Sistemul de Sănătate?

Am respirat doar și a trecut un an 
și ceva de când am lansat revista 
Politici de Sănătate, în speranţa şi 
cu obiectivul principal de a contribui 
şi noi la facilitarea accesului la cele 
mai actuale analize și studii la nivel 
internațional pentru specialiști și 
persoane de decizie. Raportân du-ne 
permanent la OMS Internaţional, 
la Institutul Băncii Mondiale, la 
instituţii europene etc., am decis să 
facem o selecţie a celor mai utile 
informaţii/noutăţi pentru ţara noastră 
şi să le publicăm. Prezentăm lună 
de lună activitatea CNAS și a MS, 
doar ca să ținem evidența măcar a 
promisiunilor făcute. Nu îi uităm nici 
pe marii profesori, lideri ai medicinei 
românești care au, printre altele, 
și datoria să se implice activ în 
îmbunătăţirea politicilor din domeniu. 

mediul de business se simte 
frustrat de atâta lipsă de 
predictibilitate și sustenabilitate 
și încearcă să găsească acele 
modalități de transmitere a câtorva 

mesaje vitale pentru existența lui în spațiul românesc 
– aceste companii au know-how, iar fără produsele 
lor pacientul român suferă, şi tot aceste companii 
contribuie la bunul mers al economiei româneşti.

Vizita la chişinău mă face optimistă (pentru sistemul 
de sănătate din Republica Moldova). Vizita la Bruxelles, 
în mai multe rânduri, mă întristează pentru că, în afară de 

câteva vizite ofi ciale, prea puțin se 
ține legătura și cont de specialiștii 
de acolo, la nivelul autorităţilor.

Oare totul să se reducă la fraudă, lipsă 
de bani (din cauza fraudei şi a lipsei 
de control), lipsa calităţii îngrijirilor 
medicale, lipsa specialiştilor, lipsa...?

Când vrei să faci o revistă pozitivă, 
în care să promovezi bunele 
practici și excelența, este bizar 
ca toți ceilalți să vorbească în 
altă limbă: aceea a LIPSEI.

Sunt o realistă cu accente de 
optimism: tot cred că soluții există 
(dacă avem şi dorinţă), iar noi 
continuăm să facem ce ne-am propus, 
promovând tinerii specialişti (că poate 
îi convingem să rămână aici), scriind 
despre ce fac bine alte ţări, şi poate că 
un tânăr ministru sau şef de guvern, 
sau de ţară se va hotărî într-o zi să 
lase ceva bun în urma lui și nu doar 
suspiciuni, descinderi, dosare etc... l

maria Vasilescu

Pe 16 iunie a.c, au apărut discret următoarele precizări oficiale: ”Procurorii 
din cadrul direcției naționale anticorupție - secția de combatere a 
infracțiunilor conexe celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză 
penală ce vizează suspiciunea săvârşirii, în perioada 2008-2011, a unor 
infracțiuni de corupție şi asimilate celor de corupție, de către funcționari 
publici, în cadrul unor proceduri de achiziție, prin programe finanțate 
din fonduri publice şi din fonduri externe. în cursul dimineții de 16 
iunie 2014, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt 
efectuate percheziții în 20 de locații situate în municipiul bucureşti, 
între care sediile unor instituții publice şi unități sanitare.”

(pe colivă)

EDitorial
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Pentru a Proteja de ac-
cidentele de muncă și 
de bolile Profesionale 
aproximativ 217 milioane de 
lucrători din Uniunea Europeană 
(UE), Comisia Europeană a prezentat 
recent noul Cadru strategic pentru 
sănătate și securitate la locul de 
muncă 2014 – 2020, în care sunt 
identificate principalele provocări și 
obiective strategice în materie de 
sănătate și securitate la locul de 
muncă, prezentând acțiunile-cheie și 
instrumentele necesare pentru a le 
soluționa. Noul cadru vizează asigu-
rarea continuării îndeplinirii de către 
UE a rolului de lider în promovarea 
unor standarde înalte în materie de 
condiții de muncă, atât în Europa, cât 
și la nivel internațional, în conformi-
tate cu Strategia Europa 2020. 
„Reînnoim angajamentul Comisiei 
de a îmbunătăți continuu condițiile 

de muncă ale lucrătorilor din UE. 
Aceștia au dreptul să lucreze fără 
să se expună unor riscuri la adresa 
sănătății sau a siguranței la locul 
de muncă. Totuși, în UE, în fiecare 
an peste trei milioane de lucrători 
sunt victime ale unor accidente 
grave la locul de muncă, soldate cu 
4.000 de decese. Accidentele de 
la locul de muncă și bolile profesio
nale afectează toate sectoarele și 
profesiile, indiferent dacă lucrătorii 
activează întrun birou, conduc un 
camion sau lucrează întro mină ori 
pe un șantier de construcții. Ele nu 
cauzează doar suferințe personale, ci 
și costuri mari pentru întreprinderi și 
pentru societate, în ansamblu. Acest 
nou cadru strategic urmărește să 
contribuie la îmbunătățirea calității 
locurilor de muncă și a satisfacției 
la locul de muncă, îmbunătățind, 
în același timp, competitivitatea 

și productivitatea întreprinderilor 
europene, în special ale întreprinde
rilor mici și mijlocii, reducând astfel 
costurile sistemelor de securitate 
socială”, a declarat László Andor, 
comisarul european pentru ocuparea 
forței de muncă, afaceri sociale și 
incluziune.
În cadrul strategic sunt identificate 
trei mari provocări în materie de 
sănătate și securitate la locul de 
muncă: îmbunătățirea implementării 
normelor existente în domeniul 
sănătății și securității, în particular 
prin creșterea capacității microîn-
treprinderilor și a întreprinderilor 
mici de a institui strategii efective 
și eficiente de prevenire a riscurilor; 
îmbunătățirea prevenirii bolilor pro-
fesionale prin combaterea riscurilor 
noi și emergente, fără neglijarea celor 
existente; luarea în considerare a 
îmbătrânirii forței de muncă din UE. l

sănătate şi securitate la locul de muncă: 
nou cadru strategic conținând 
obiectivele ue pentru perioada 2014 – 2020

școala de Vară de Politici, economie şi management 
în sănătate Publică – 2014

știri
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ministerul fondurilor 
euroPene (mfe), prin 
Autoritatea de Management POS 
DRU, în parteneriat cu Ministerul 
Sănătății, a lansat documentele 
necesare pentru deschiderea 
unei cereri de proiecte în vederea 
acordării de finanțări în domeniul 
medical. Documentele au fost 
publicate la sfârșitul lunii mai, 
în Monitorul Oficial. Proiectele 
potențialilor beneficiari vor putea 
fi încărcate în sistemul informatic 
Action Web începând cu data de 
17 iunie 2014, ora 10.00, 
până la data de 24 iunie 
2014, ora 16.00.
“Fondurile europene alocate 

României prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane trebuie 
îndreptate către domeniile 
prioritare, care pot contribui 
semnificativ la îmbunătățirea 

vieții românilor. Unul dintre aceste 
domenii este cel al sănătății. 
Pentru că pe zi ce trece tot mai 
mulți medici aleg să plece din țară, 
Ministerul Fondurilor Europene 
va direcționa aproximativ 40 de 
milioane de euro spre proiecte 
strategice care vor urmări sprijinirea 
formării profesionale continue a 
medicilor și a asistenților medicali”, 
a declarat Eugen Teodorovici, 
ministrul Fondurilor Europene.
În cadrul acestei cereri de propuneri 
de proiecte, grupul-țintă eligibil 
cuprinde personalul medical 
din unități publice sanitare cu 
paturi. Grupul-țintă eligibil pentru 
fiecare proiect va fi format din 

minimum 625 de medici și din 
cel puțin 1.250 de asistenți 
medicali, conform ghidului 
publicat. Valoarea totală eligibilă 
a proiectelor aprobate va fi de 
minimum 500.000 de euro și 
de maximum 5.000.000 euro 
(echivalentul în lei). Alte condiții de 
eligibilitate sunt ca proiectele să 
fie implementate în cel puțin două 
regiuni de dezvoltare ale României, 
iar perioada de implementare să fie 
de cel puțin șase luni și de cel mult 
12 luni.
Documentele aferente lansării 
apelului sunt disponibile pe 
siteul Ministerului Fondurilor 
Europene. l

școala de Vară de 
Politici, economie și 
management în sănătate 
Publică este găzduită de 
Universitatea din Lugano, în 
perioada 25 – 30 august 2014. 
Şcoala de Vară are deja o istorie 
de peste 20 de ani și este 
organizată de Şcoala Elvețiană 
de Sănătate Publică+ (SSPH+), 
de Institutul de Economie (IdEP) 
al Universității din Lugano și de 
Institutul Elvețian de Sănătate 

Publică și Tropicală (Swiss TPH).
Cursurile, susținute de 
renumiți profesori din 
întreaga lume, sunt dedicate 
profesioniștilor și managerilor 
din administrațiile, spitalele 
ori din alte servicii și instituții 
de sănătate, strategilor din 
domeniul sănătății, precum și 
studenților care urmează unul 
dintre programele de educație 
continuă coordonat și susținut 
de către SSPH+. l

mfe a publicat ghidul privind acordarea 
a 40 de milioane de euro pentru formarea profesională 
a medicilor şi a asistenților medicali

nu oftați! evitați risipa de aer – despre calitatea aerului 
şi sănătatea cetățeanului european

agenția 
europeană a 
medicamentului 
a publicat un 
nou ghid privind 
denumirea 
comercială 
a produselor 
farmaceutice
Agenția Europeană a Medi-
camentului (EMA) a publicat 
un ghid revizuit ce vizează 
denumirea comercială a 
produselor farmaceutice 
pentru uz uman. În momen-
tul de față, producătorii pot 
propune Agenției până la 
patru nume pentru un sin-
gur medicament, însă după 
intrarea în vigoare a ghidului, 
la 1 ianuarie 2015, vor 
putea fi propuse doar două 
denumiri comerciale. Noile 
reglementări nu au efecte 
retroactive.l

Poluarea aerului 
reduce sPeranţa de 
Viaţă a unui număr din ce în ce 
mai ridicat de cetățeni europeni 
și reprezintă o amenințare la 
adresa sănătății publice. Doar 
în 2010, 400.000 de persoane 
au murit din cauza expunerii, 
aerul poluat fiind principalul 
factor de mediu care conduce 
la dezvoltarea cancerului și, în 
cele din urmă, la deces, conform 
Agenției Internaționale pentru 
Cercetare în domeniul Cancerului.
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) 
a prezis că, până în 2050, 
poluarea aerului va reprezenta 
principala cauză, la nivel mondial, 
a deceselor survenite prematur. 

Cu toate că studiile arată cât de 
dăunătoare este pentru copii și 
pentru adulți atunci când sunt 
expuși acesteia, standardele 
calității aerului la nivel european 
rămân tot scăzute, cu mult 
sub recomandările Organizației 
Mondiale a Sănătății. “În 
următoarele luni, factorii de 
decizie europeni pot contribui 
cu adevărat la îmbunătățirea 
calității aerului pe care îl 
respirăm. Noi sperăm că ei vor 
lua în considerare ultimele studii 
și că vor da atenție cetățenilor 
afectați, astfel încât toți să 
ne bucurăm de o mai bună 
protecție”, a declarat Anne 
Stauffer, director adjunct HEAL.
În acest context, HEAL (Health 

& Environment Alliance) și EFA 
(European Federation of Allergy 
and Airways Diseases Patients 
Associations) au lansat website-
ul “Know your air for health” 
(knowyourairforhealth.eu). HEAL 
și EFA consideră că efectele 
poluării pot fi reduse semnificativ 
prin politici europene care 
vizează calitatea aerului, precum 
și prin creșterea nivelului de 
conștientizare privind efectele 
expunerii îndelungate. Prin acest 
site, pacienții, publicul și grupurile 
de profesioniști din Sănătate 
sunt încurajați să își spună 
părerea în fața Uniunii Europene 
și a autorităților locale privind 
metodele de îmbunătățire a 
calității aerului. l

Ediția din acest an a Şcolii de Vară include 5 cursuri a câte 6 zile 
și 6 cursuri a câte 3 zile, iar programul complet cuprinde:

• sănătatea mentală publică: evaluări ale 
programelor şi politicilor;
• Comunicarea mobilă în slujba sănătăţii publice;
• Metodologia şi aplicaţiile practice ale evaluărilor 
economice şi hipertensiunea arterială în medicină;
• Politicile de finanţare din Sănătate, 
performanțele sistemului de sănătate şi 
obstacolele prin realizarea universal Health 
coverage (uHc);
• Raţionamente în deciziile din Sănătatea Publică: 
cum să gestionăm informațiile din cercetare 
pentru a îmbunătăți luarea deciziilor?
• Conflictele de interese şi corupţia, din 
perspectiva sistemului de sănătate;
• Controlul bolilor netransmisibile.

Cursurile Şcolii de Vară sunt recunoscute de către SIWF 
(Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung) 
și sunt creditate cu 7 credite FMH (Asociația Elvețiană 
Medicală) pentru fiecare zi de participare, până la 25 de credite 
FMH pentru toată săptămâna de studiu. l
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în fi ecare lună, revista Politici de sănătate vă informează despre cele mai importante acțiuni şi inițiative ale 
ministerului sănătății (ms) şi ale casei naționale de asigurări de sănătate (cnas), încheiate sau în derulare.

Ministrul Sănătăţii a anunţat
adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 

23 din 2014 de completare şi modifi care 
a Legii 95/2006 privind reforma în 

domeniul Sănătăţii, iar asistenţii medicali 
generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se 

vor putea pensiona la vârsta de 65 de ani. 
”Prin această ordonanţă de guvern, am 

ţinut astfel cont atât de nevoile sistemului 
de sănătate, cât mai ales de dorinţa de 
a rămâne în activitate a celor 4.000 de 

asistente medicale care puteau fi  afectate 
de scăderea vârstei de pensionare”, a 
declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae 

Bănicioiu.

ministerul sănătății

n  la 1 iunie 2014, au intrat în vigoare pachetele de servicii 
medicale de bază şi minimal, precum şi contractul-cadru 
care reglementează condițiile acordării asistenței medicale 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2014 – 2015.“Punem un accent important, în premieră, pe 
prevenție. Introducem pentru pacienții asimptomatici până la 
39 de ani o vizită obligatorie la medicul de familie, cel puțin o 
dată la trei ani, iar pentru cei după 40 de ani – prezența anuală 
la medicul de familie”, a declarat dr. Nicolae Bănicioiu, ministrul 
Sănătăţii. 

n  contractul-cadru va aduce modifi cări importante: reducerea 
birocrației prin introducerea reglementărilor privind utilizarea 
biletelor de trimitere în format electronic, de la data 
implementării acestora; introducerea facturii electronice; 
utilizarea dosarului electronic de sănătate al pacientului, 
de la data implementării acestuia. De asemenea, contractul 
introduce obligaţia, la nivelul furnizorilor, de a nu încasa sume 
de la pacienți pentru serviciile medicale prevăzute în pachetele 
de servicii.

-  Ministerul Sănătății va asigura fi nanțarea necesară 
pentru buna funcționare a secțiilor de 
neonatologie. 

-  Două proiecte menite să îmbunătățească, prin 
programe de formare, calitatea serviciilor 
de urgență la nivel de prespital și spital, 
precum și calitatea serviciilor în unitățile 
de terapie intensivă pediatrică vor 
primi o fi nanțare în valoare de peste 
1,5 milioane de franci elveţieni, prin 
intermediul Programului de Cooperare 
Elveţiano-Român (2009-2019). 

n  Ministrul Sănătăţii, dr. Nicolae Bănicioiu, a 
declarat că medicii vor putea desfăşura 
activități remunerate după terminarea 
orelor de program, în interiorul spitalului, 
și că se dorește direcționarea banilor din 
coplată către medicii care își dovedesc 
efi ciența. “Am înfi ințat un grup de lucru al 
Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din 
România (CMR) și cu consultări față de managerii 
de spitale pentru un proiect de lege care urmărește 
majorarea veniturilor medicilor și personalului medical”, 
a declarat ministrul. Potrivit acestuia, veniturile vor putea 
să fi e şi în funcţie de implicarea medicului, în funcţie de 
performanţa şi efi cienţa acestuia din timpul programului. 

n  Ministrul Sănătăţii, dr. Nicolae Bănicioiu, şi ministrul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, Rovana Plumb, au semnat ordinul 
comun privind aprobarea criteriilor de încadrare în grad de 
handicap .

n  Ministrul Sănătății şi Ambasadorul Franței au semnat un 
memorandum de cooperare pentru un proiect de asistență 
medicală şi prevenție în cartierul Ferentari.

n  Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a declarat că există 
resurse fi nanciare asigurate pentru măsurile de combatere 
a infecțiilor intraspitaliceşti, iar riscul apariției acestora nu 
se manifestă în acele unităţi medicale în care managerii îşi 
fac treaba. «Atâta timp cât managerii își fac treaba, nu există 
riscuri foarte mari. Şi vreau să vă asigur că din acest punct 
de vedere ministerul, instituțiile din subordinea noastră, a 
asigurat tot ceea ce înseamnă resursă fi nanciară», a spus 
ministrul Bănicioiu.

n  Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a declarat că lipsa 
medicamentelor pentru persoanele cu HiV/sida este 
o problemă gravă, iar de anul viitor se va relua achiziţia 
centralizată. 

n  implementarea programului național de radioterapie va 
începe în 2014 și va dura doi-trei ani, a declarat ministrul 
Sănătății, Nicolae Bănicioiu. 

ministerul sănătății
BRIEFING BRIEFING cnas 

n  Începând cu luna iunie, odată cu intrarea în vigoare a pachetu-
lui de bază și a contractului-cadru, se dorește reorganizarea 
anumitor structuri CNAS, astfel încât să permită debirocratiza-
rea sistemului – de exemplu, implementarea sistemului de 
facturare electronică, care va fi  posibilă din luna iunie. 

n  Preşedintele CNAS a subliniat că noul pachet nu va cuprinde 
limitări de consultaţii la medicul de familie sau specialist. 
numărul de consultații care se va deconta medicului de 
familie nu mai este limitat, medicul va putea, peste cele 20 
de consultaţii, să efectueze, în funcţie de adresabilitatea pe 
care o are, toate consultațiile care sunt programate și să eli-
bereze prescripţii medicale. 

n  Referindu-se la taxa clawback, președintele CNAS a declarat 
că este de acord ca aceasta să fi e plătită diferențiat de către 
producători și că se are în vedere reevaluarea medicamen-
telor cu criterii de listare și de delistare pentru a crea 
spaţiul bugetar necesar. Totodată, se are în vedere elaborarea 
unui cadru normativ pentru a putea încheia, începând cu anul 
2015, contractul de cost-volum. 

n  Proiectul dosarului electronic al pacientului se afl ă în 
faza fi nală, acesta fi ind deja testat cu succes. “Suntem în faza 
fi nală a proiectului Dosarul electronic al pacientului. Până în 
acest moment, peste 300.000 de dosare electronice au fost 
create în regim de test, urmând ca din luna mai sistemul să 
fi e funcţional şi dat în producţie. Un sistem care va aduce o 

schimbare de comportament în ceea ce 
privește relația dintre pacient și medic, 
un sistem care ajută ca banii să fi e 
cheltuiţi cu mai multă transparenţă”, a 
adăugat reprezentantul CNAS. Potrivit 
acestuia, medicii vor primi sancțiuni 
dacă nu vor introduce date în acest 
sistem. «Este obligatoriu începând cu 
noul contract-cadru. A fost stabilită 
o clauză la toate categoriile de furni-
zori, prin care au obligaţia să furnizeze 
acest instrument. Şi legislaţia spune la 
fel. Dacă nu îl folosesc medicii, există 
sancțiunile prevăzute de lege, care 
sunt graduale: avertisment, sancțiune 
pecuniară într-un procent diferenţiat 
în funcţie de numărul de abateri”, a 
explicat Radu Ţibichi. Dosarul electro-
nic al pacientului va fi  activat la prima 
consultaţie, indiferent unde are loc, la 
medicul de familie sau în spital, iar în 
acel moment sunt adunate în dosar 
toate datele despre pacient existente 

în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), respectiv internări, 
reţete, analize. accesul la dosarul electronic se poate face 
pe baza cardului de sănătate sau prin matrice de securi-
tate și semnătură electronică . 

n  Bugetul alocat de Guvern pentru Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate (CNAS) în anul 2014, de 22,6 miliarde lei, a 
făcut posibilă repartizarea unor fonduri mai mari pentru 
programele naționale de sănătate . Astfel, pentru 
programele naționale curative derulate de CNAS, cu fi nanțare 
din bugetul FNUASS, au fost alocate fonduri în valoare de 3,4 
miliarde de lei, pentru anul curent. Valoarea medicamentelor şi 
a materialelor sanitare, consumate în anul 2013, a fost de 3,1 
miliarde de lei. 

n  serviciile psihologice pentru copiii diagnosticați cu 
tulburări din spectrul autist şi psihoterapia sunt 
decontate începând cu 1 iunie, odată cu intrarea în vigoare a 
pachetului de servicii medicale de bază şi a Contractului-cadru. 

n  Potrivit preşedintelui CNAS, Radu Ţibichi, în noul pachet de 
servicii medicale de bază s-a stabilit ca pentru bolnavii 
cronici numărul de medicamente care era limitat la șapte 
pe o singură rețetă lunară să fi e acordat acum pe una 
sau mai multe prescripții . “Această înseamnă că va oferi 
posibilitatea ca medicii, în situaţia în care se schimbă o schemă 
terapeutică,  să poată să emită mai multe rețete într-o singură 
lună pentru bolnavii cronici”, a declarat acesta. 

n  Până în prezent au fost tipărite 10 mil-
ioane de carduri de sănătate, urmând 
ca procesul de producție a acestora să 
fi e fi nalizat în următoarele două luni, a 
anunțat președintele Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate (CNAS), Radu 
ţibichi. “Cardul de sănătate va fi  distri-
buit în acest an. Urmează, două luni, să 
fi e defi nitivat procesul de producţie. În 
paralel, am început procedura de atri-
buire a serviciilor poștale prin care vor 
ajunge aceste carduri la populație”, a 
declarat preşedintele CNAS. Din luna 
mai, se derulează un program-pilot în 
cadrul căruia au fost distribuite între 
5.000 și 7.000 de carduri bolnavilor 
care benefi ciază de dializă.
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Există reguli care nu pot fi  încălcate. Sunt 
detalii pe care le dobândești în timp și pe care 
le reconsideri în funcție de necesități. Trebuie 
să ai unde să primești bolnavul. Probleme 
mari întâmpinăm în România în privința cos-
turilor. Un pacient care merge pe propriile-i 
picioare și mănâncă ar fi  indicat să urmeze tratamentul acasă, 
nu la spital. El poate veni să fi e evaluat, să facă o procedură anu-
me, dar nu să rămână în spital. În spital stau bolnavii-bolnavi 
care necesită monitorizare, alimentație parenterală, cei care 
nu se pot deplasa din cauza unei probleme medicale, cei care 
sunt operați, dar și aceștia nu e bine să rămână multă vreme 
internați. Psihic, fi ecăruia dintre noi ne este mai bine acasă, 
iar dacă suntem independenți ne putem trata și la domiciliu, 
evident fi ind urmăriți, periodic, de câteva ori pe săptămână. 
Apoi, mai este un aspect: fi ecare dintre noi, medici sau personal 
de îngrijire, ar fi  bine să se gândească la faptul că ar putea ajunge 
pacient. Nu este datoria părintelui să spele și să igienizeze locul în 
care stă, ci asta e datoria, scrisă în fi șa postului, a celor din spital. 
E drept că nu avem personal sufi cient, pentru că sunt o sumede-
nie de factori ce induc lipsa de personal, dar asta nu înseamnă 
că trebuie să ne batem joc de pacienți sau de familiile acestora. 
 
e adevărat că sistemul e subfi nanțat, dar dacă fi ecare 
ar împinge lucrurile cât de puțin, situația s-ar schimba 
în mod semnifi cativ. cum reuşiți să-i determinați 
pe colaboratorii dumneavoastră să fi e oameni?
Să pornim de la medici și de la atitudinea pe care o au aceștia față 
de pacienți. Se împrăștie comportamentul în pată de ulei. Atâta 
vreme cât nu comunici, nu explici, nu-l determini pe părinte să 
înțeleagă ce are de făcut! În pediatrie, pacienții sunt copii! Nu-i se-
cret de stat! Este copilul lor, sunt drepturile lor! E o legislație care 
te obligă să o respecți, să-i respecți. Cred că de aici începe totul: 
avem proceduri, legi, dar nu le respectăm. Atitudinea pe care noi 
o degajăm față de pacienți și familii va fi  preluată de asistentele 
medicale ori de infi rmiere. Nu-i poți educa pe toți, dar trebuie să-i 
faci să vadă că este o unitate în ceea ce privește atitudinea noastră.

se fac cursuri?
Susțin mereu pregătirea profesională – indiferent de nivel sau 
de funcție. Nu putem progresa fără a ne pregăti continuu. Dar 
contează modul de abordare și respectul. Fiecare om trebuie 
respectat pentru munca pe care o face. Avem un foarte bun 
parteneriat cu SANITAS, care ne ajută mult cu preluarea unor 
activități educaționale, în cadrul căruia sunt cursuri de formare 
pentru asistentele medicale și pentru infi rmiere. Măcar o dată pe 
an, și consider că e un pas câștigat. Personal m-am documentat în 
câmpul comunicării medicale, domeniu extrem de util și de in-
teresant, și am susținut câteva cursuri pentru personalul medical 
din spital. Citind și înțelegând importanța comunicării, ajungem 
să suprimăm monologul care există în relația cu pacienții. Oa-
menii nu reușesc să întrebe și să se dumirească pentru că medicii 
vorbesc mai mult de 90% din timpul consultației. E foarte impor-
tant ca noi să fi m exemple, să avem o atitudine deschisă, corectă, 

aveți pe birou imaginea unui om care a gândit 
un spital pentru oamenii săraci de la periferia 
capitalei, un „pisc al medicinei româneşti”.
Gomoiu a fost un mare om. Și dacă este să ne gândim la reali-
zările sale… este impresionant cum a adunat și cum a constru-
it. Nu doar spitalul sau policlinica! Să vedeți câte a făcut. Este 
incredibil, dacă ne uităm la prezent. În primul rând, calitatea 
oamenilor și generozitatea erau altele înainte. Acea genero-
zitate care e mai degrabă a săracului, decât a bogatului. 

construiți un spital nou alături de cel existent, dat în folosință 
în anul 1927. cum vă raportați la arhitectura de spital?
Privesc cu atenție evoluția arhitecturii spitalicești. M-a fascinat 
la Barcelona Spitalul „de la Santa Creu I Sant Pau” (Sfânta Cruce 
și Sfântul Pavel, n.r.), o capodoperă arhitecturală ridicată la în-
ceputul sec. XX, cea mai reprezentativă 
clădire publică a modernismului catalan. 

un reper inconfundabil în barcelona, 
afl at în Patrimoniul UNESCO.
Arhitectul, Lluís Domènech i Montaner, 
preocupat de sănătatea urbană, a studiat 
diverse spitale europene și a propus o 
soluție inovatoare – un sistem pavilionar 

onestă față de pacienți, dar și față de ceilalți membri ai comunității 
în care ne afl ăm. Atitudinea se modifi că prin exemplul personal! 

a fi  pediatru înseamnă a fi  diferit de ceilalți medici?
Pediatrii sunt structurați altfel. Nu poți face pediatrie dacă nu 
iubești pacientul-copil, care este un pacient extrem de difi cil, din 
pricina vârstei, a incapacității sale de a-ți relata suferința pe care o 
are și, extrem de important, este foarte critic și selectiv. El te place 
sau nu te place. Poate că aceste trăsături ale pacientului duc la o 
modelare a medicului care se apleacă asupra acestei patologii. 
Fără a ne exprima, verbal și spiritual, sentimentele față de pacient, 
nu suntem lăsați a-l examina. E o lege a fi rii. Adulții sunt așa cum 
învățăm: atunci când intră în spital „se dezbracă” de ceea ce sunt 
ei, devin pacienți într-un pat, numărul X cu foaia Y. Se deperso-
nalizează și asistă la toate problemele sistemului în ce privește 
comunicarea. Copiii sunt altfel. De aceea noi am creat în acest 
spital o atmosferă cât mai familiară, pentru că vrem ca spitalul să 
fi e prietenul lor. Nu vrem să dezvolte angoase când vin la spital.
Examenul clinic trebuie să fi e antrenarea copilului într-un joc în 
care tu, doctor, urmărești totul. Ceea ce nu-i place lasă la sfârșit, 
pentru a nu-i produce suferință. În ultimii ani, am început să uma-
nizăm spitalele de pediatrie. În spitalul nou vor exista mai multe 
spații destinate jocului, cum ar trebui să fi e normal, mai ales pentru 
cei care au spitalizare îndelungată. Copiilor nu le place monotonia 
– ci spațiile vesele, luminoase, lenjeria de pat și pijamalele colo-
rate. Copiii ne obligă să fi m veșnic tineri și disponibili, chiar dacă 
resursele noastre se epuizează câteodată. Altfel, te autoexcluzi. 

cum vă explicați faptul că mulți şefi  de clinici locuiesc 
în case luxoase şi îşi desfăşoară activitatea în secții cu 
interioare dezolante. sau îşi renovează doar cabinetul 
propriu, ignorând restul spațiilor medicale.
Ce pot să zic!? Dezinteres… Să știți că aici (în cabinetul manageru-
lui, n.r.) a fost ultimul loc în care s-a dat o bidinea. Am considerat 
că mai întâi copiii au nevoie de condiții civilizate și pe urmă eu. 
Cum aș putea ieși dintr-un cabinet luxos și pe ei să-i găsesc în 
saloane cu pereți mucegăiți, cu paturi vechi și băi în care să nu 
se poată respira!? Depinde cât de gospodari suntem, fi ecare. O 
instituție are amprenta celui care vremelnic o coordonează. 

o femeie coordoneză altfel un spital decât o face un bărbat? 
Ca femei, suntem mai aplecate asupra unor aspecte esențiale: 
să fi e cald, primitor, curat, luminos. Să ofere, dincolo de stan-
dardele minimale de supraviețuire, de locuire, o anumită stare 
de bine. Chiar dacă este un spital. Visul meu este să realizez un 
spital public mai frumos decât un spital privat. Să ne uităm la 
structura populațională și la nivelul socio-economic al Româ-
niei – marea majoritate a oamenilor sunt necăjiți. Acești oameni 

un spital public mai frumos 
„Visul meu este să realizez 

Interviu cu prof. dr. Doina Pleşca, decan al Facultăţii de Medicină, U.M.F. „Carol Davila”;
manager al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Bucureşti

Cei care ajung la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, 
micuţii bolnavi şi părinţii acestora, au un privilegiu: sunt îngrijiţi 
– într-un spital gândit şi construit de un om cu inimă mare, Victor 
gomoiu (1882-1960) - de un pediatru şi manager sensibil, 
dedicat şi delicat în tot ce ține de copii şi de suferința acestora 
– doina-anca Pleşca. cabinetul doamnei decan şi manager al 
acestei instituții transmite nu numai căldura umană a celei 
care-l ocupă, ci şi respectul față de divinitate şi pentru înaintaşi. 
icoanele îi dau puterea să treacă prin toate încercările la care, 
inevitabil, este supus un manager, iar fotografia ctitorului şi a 
aşezământului, aşa cum era la începuturi, îi transmite senzația de 
trăinicie a unei personalități de excepție şi a unui edificiu solid.

ce comunica prin subteran. S-a gândit că bolnavul nu poate fi  
transportat dintr-o secție în alta prin ploaie, prin soare sau expus 
privirilor tuturor și a creat un sistem impresionant de rețele subte-
rane. Și pentru zilele noastre e o mare realizare. Ce viziune puteau 
să aibă la acea vreme, în privința arhitecturii de spital!? Nu existau 
colțuri, treptele erau rotunjite… în natură nu există unghiuri drepte. 
S-a construit un complex nou, ce corespunde nevoilor actuale – așa 
cum se întâmplase anterior, în anii 1401 și 1902, cu restructurările și 
modifi cările făcute conform criteriilor medicale din acele vremuri. 

spitalele sunt proiectate astăzi după alte principii.
La acest moment, spitalele nu mai pot fi  gândite de mintea unui 
singur om. Ele trebuie adaptate cerințelor, standardelor și sunt 
desenate și ridicate de echipe ce cunosc problematica spitalelor 
în detaliu: cum să plasezi o secție, un salon, o cameră de gardă. 

dată pe an, și consider că e un pas câștigat.dată pe an, și consider că e un pas câștigat.
asistentele medicale și pentru infi rmiere. Măcar oasistentele medicale și pentru infi rmiere. Măcar o

în cadrul căruia sunt cursuri de formare pentruîn cadrul căruia sunt cursuri de formare pentru
ajută mult cu preluarea unor activități educaționale,ajută mult cu preluarea unor activități educaționale,

Avem un foarte bun parteneriat cu SANITAS, care ne

să umanizăm spitalele de pediatrie.să umanizăm spitalele de pediatrie.
nu-i produce suferință. În ultimii ani, am începutnu-i produce suferință. În ultimii ani, am început

totul. Ceea ce nu-i place lasă la sfârșit, pentru atotul. Ceea ce nu-i place lasă la sfârșit, pentru a
copilului într-un joc în care tu, doctor, urmăreșticopilului într-un joc în care tu, doctor, urmărești

Examenul clinic trebuie să fi e antrenarea
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aduc pe lume copii și nu avem niciun drept să le oferim 
condiții adecvate nivelului lor. Nu poți să ceri unui om 
să fi e curat, dacă nu-i oferi tu curățenie, mai întâi. Nu-i 
poți reproșa că e nespălat, când tu nu-i oferi o baie cu-
rată, apă caldă, săpun și prosoape curate. Sunt lucruri 
care se leagă între ele și, la un moment dat, poate că-i 
va plăcea. Nu-i necesar să fi i bogat ca să fi i curat. 

o boală poate determina pe copil, părinte ori pe 
familie după experiența din spital, indirect, ca la 
revenirea acasă să dorească să aibă o alimentație de 
calitate? sunt nutriționişti care să-i îndrume?
Îmi amintesc de părțile bune ale anilor dinainte de ’89, 
când era obligatoriu să faci educație cu mamele. Ore 
de educație medicală: cum se alimentează mama, cum 
se prepară hrana, cum se îmbracă un copil, de câte ori 
să-l spele etc. Aceste lucruri bune s-au cam uitat. 

dacă s-ar produce modifi cări în educația studenților, cred 
că numeroase aspecte s-ar schimba semnifi cativ.
Poate că ar fi  bine să ne orientăm atenția asupra medicinei in-
tegrate. Să formăm studenții în ideea de a gândi. Începem cu 
sistemul nervos, de exemplu. Să-l abordeze anatomic, fi ziologic, 
psihologic, fi ziopatologic, neurologic, psihiatric, farmacologic, 
astfel încât să dobândească o înțelegere complexă a sa. Apoi, alt 
sistem. Și toate puse în conexiune. Asta ar însemna o radicalizare a 
întregii programe universitare de la acest moment. Problema este 
la sistemul pe care-l avem. În primii doi ani, există un învățământ 
preclinic, rupt de clinică, de partea patologiei. Este mult mai ușor 
să discuți de patologie – normal și patologic –, mult mai practic. 

Vedeți posibilă conversia aceasta 
a educației studenților medicinişti?
Se poate face acum doar în variante-pilot, pe un număr redus 
de studenți, pentru a observa rezultatele. Ar fi  mai captivant 
pentru studenți și, esențial, ar învăța să gândească integrat. La 
anii mari realizezi că studenții nu au cunoștințe din anii precli-
nici și nu pot înțelege patologia fără a avea fundamentul ana-
tomo-fi ziologic. Anatomia trebuie să fi e lipită de orice materie. 
Nu poți opera un pacient fără a cunoaște detaliile anatomice 
ori pe un pacient care are o anomalie hematologică, pe care nu 
o înțelegi. Procedura chirurgicală este adesea insufi cientă în 
absența altor terapii sau moduri de a înțelege cazul respectiv. 

îmi amintiți de un medic alături de care m-am format, 
în copilăria medicală, care-mi spunea de „cei 3b ai 
medicinei: bibliotecă – bolnav – bibliotecă”. 
Nu mi-e rușine să spun azi că nu știu. Merg acasă și citesc, 
iar a doua zi bat obrazul rezidentului care nu mă întreabă și 
dacă nu ne confruntăm în idei, să vedem fi ecare ce opinie 
are. Astăzi, medicina este o muncă de echipă. Nu mai există 
„doctor Quinn”, care să le știe pe toate. Cu cât sunt mai mulți 
ochi și mai multe minți, cu atât diagnosticul e mai precis. 

sunteți severă cu rezidenții, cu colegii?
Nu prin duritate te impui. Cei care se exprimă nepotrivit 
față de colaboratori dau dovadă de o mare slăbiciune. Im-
portant, pentru șefi i de clinică, este de a crea o școală, să nu 
le fi e rușine de ceea ce lasă și să aibă criterii foarte clare de 
selecție: valoare și moralitate. Valoarea și moralitatea sunt 
esențiale și vor duce înainte medicina. Degeaba ești valoros, 
dacă ești imoral. În fața suferinței nu poți fi  imoral. E o mare 
greșeală să gândești că vei fi  întotdeauna pe val. Să nu uiți că 
ești vremelnic într-o poziție și important e să știi să-ți întorci 
capul când nu mai ești pe val și să nu-ți fi e rușine de ceea ce ai 
lăsat în urmă. Eu am avut norocul să mă formez într-o clini-
că în care era unul dintre cei mai mari pediatri din România, 
profesorul Valeriu Popescu. M-a învățat seriozitatea, faptul 
de a te perfecționa continuu, și seara, la culcare, să te întrebi 
dacă ai câștigat ceva din punctul de vedere al cunoștințelor, 
să-ți selectezi oamenii pe principiile menționate anterior și 
să-ți formezi o echipă. Faima unui spital este echipa, nu tu! 

medicii nu colaborează…
Pentru că sunt egoiști. Eu gândesc așa: ridicăm un spital nou și îmi 
propun să aduc oameni tineri, valoroși, care să se pregătească în 
diferite domenii ale pediatriei, astfel încât să putem asigura toate 
specialitățile. Doresc ca acest spital să fi e unul nou, dar pentru 
tineri. De care oamenii să audă cu plăcere și să nu fugă de el. 

aveți soluții pentru limitarea corupției din sistemul medical?
Cred că nu s-a dorit, niciodată, rezolvarea acesteia. Nu putem 
negocia sănătatea sau viața. Aș scoate din sistem pe oricine 
condiționează actul medical, fără excepție. „Nu te fac bine decât 
dacă…” E cu totul altceva recunoștința pe care o are un bolnav față 
de cel care i-a salvat viața. Doctorii nu sunt vânzători-comercianți 
de viață! Și nu trebuie să fi m, din moment ce ne-am asumat 
această profesie. Cu orice risc, eu i-aș exclude pe doctorii care 
condiționează actul medical. E de ajuns să dăm exemplu – la 
cele mai înalte vârfuri – 1, 2, 5, 10 –, pentru ca lucrurile să intre 
într-un făgaș normal, dacă nu din decență, măcar din teamă.  

despre încăpățânarea unora de a nu 
părăsi o catedră ce opinie aveți?
Mintea unuia de 70 de ani nu poate fi  comparată cu cea a unuia 
de 40. Trebuie să lăsăm tinerii să se dezvolte. Putem fi  profesori 
consultanți. E loc și pentru ei, în continuare, la școlile doctorale, 
în sistemul privat. Nu suntem înlănțuiți de scaun.  Cred că impor-
tant este să iubim și să ne facem treaba cu responsabilitate. l

Dr. richard constantinescu
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au trecut 15 ani de la înfi ințarea cnas, 
constituită pe 6 decembrie 1998. Vă rog să 
ne spuneți câteva cuvinte privind evoluția 
acestei instituții în tot acest timp?
Indiscutabil, pot spune că CNAS a avut cel mai important 
rol în dezvoltarea sistemului de sănătate din România. 
Faptul că în prezent dispunem de un buget de 5,2 
miliarde de euro, de 8 ori mai mare decât cel din 
perioada 1998 – 1999, înseamnă, din punct de vedere 
economic, un benefi ciu real pentru pacienţii români. 
În urma activităţilor derulate de CNAS în relaţie cu 
terţii, furnizori de servicii medicale şi asiguraţi, am 
adus un plus de calitate în sistemul de sănătate şi am 
reuşit să efi cientizăm cheltuirea banilor publici. 
Pacientul român are posibilitatea să benefi cieze de o 
paletă largă de servicii şi să aleagă singur medicul sau 
spitalul unde să se trateze. Evident că sunt multe lucruri 
de îmbunătățit, însă atât eu, cât şi colegii mei ne implicăm 
activ în dezvoltarea unor politici noi, care să consolideze 
poziția şi rolul CNAS în sistem, spre benefi ciul asiguraţilor.

de sănătate
meticulos, pragmatic şi riguros. 
acestea ar fi trăsăturile care 
l-au impus pe radu ţibichi, 
preşedintele cnas, în atenția 
opiniei publice ca o persoană 
credibilă şi profesionistă. cum 
are de gând preşedintele cnas 
să înfrângă rezistența unui 
sistem greoi şi ruginit, ce se 
opune cu obstinație reformării 
sale şi care de 25 de ani preferă 
terapiile „paliative” în locul 
celor eficiente, „regenerative”?

interviu realizat de
Dr. cornelia Scărlătescu

Aplicaţiile eHealth şi serviciile de telemedicină 
vor continua să se dezvolte și constatăm 
progrese rapide în acest domeniu.

care sunt prioritățile pe care vi le-ați propus, 
în calitate de preşedinte cnas ?
Redefi nirea pachetului de bază şi dezvoltarea serviciilor de 
prevenție, creşterea ponderii serviciilor în asistenţa primară 
şi ambulatoriu şi asigurarea sustenabilităţii fi nanciare 
a acestui pachet sunt pe agenda mea de priorităţi. 
Am satisfacția că am fi nalizat acest proiect şi în continuare 
îmi propun ca până la sfârşitul acestui an, împreună cu 
specialiștii Ministerului Sănătății şi ai Agenției Naționale 
a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, să creăm 
mecanismele care să permită introducerea de molecule 
noi în lista de medicamente compensate şi gratuite. 
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Extrem de importante sunt şi proiectele de informatizare 
ale Sistemului de Asigurări de Sănătate. Mă refer la cardul 
naţional de sănătate, dosarul electronic, biletele de trimitere 
în format electronic, factura electronică. Toate acestea au ca 
scop  debirocratizarea sistemului şi creşterea calităţii serviciilor 
medicale. Implicit, va fi  efi cientizată activitatea Caselor de 
Asigurări de Sănătate, prin eliminarea barierelor birocratice.
În lista de priorităţi se înscrie şi creşterea transparenţei instituţiei 
pe care o conduc. Noul site al CNAS va fi  inaugurat luna aceasta 
și va fi  mult mai uşor de utilizat, mai aproape de nevoile de 
informaţii ale pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. 
La fel de importantă a fost transpunerea directivelor 
europene privind asistenţa medicală transfrontalieră şi 
operaţionalizarea Punctului Naţional de Contact.
 
Până a fi  numit preşedinte cnas, ați fost directorul 
general al casei, direct implicat în procesul de 
informatizare a sistemului de sănătate.
care sunt plusurile şi minusurile acestui proces?
În perioada în care am fost director general, am făcut parte din 
echipa responsabilă cu dezvoltarea procesului de informatizare din 
Sistemul Asigurărilor de Sănătate. Consider că un lucru pozitiv 
este interoperabilitatea aplicaţiilor din cadrul platformei 
informatice a CNAS. Mă refer la Sistemul Informatic al 
Prescripției Electronice, Sistemul Informatic Unic Integrat, 
Dosarul Electronic de Sănătate şi la cardul naţional de 
sănătate. Toate aceste aplicații contribuie la debirocratizarea 
sistemului. Cu ajutorul lor, vom obţine o mai bună monitorizare a 
activităţilor din sistem şi vom reuşi să reducem numărul fraudelor. 
Fondurile care se scurg astfel din sistemul de asigurări de sănătate 
vor fi  mult diminuate, iar resursele vor fi  mai efi cient gestionate.
Un aspect negativ aș spune că îl reprezintă, în acest moment, 
ritmul lent în care se desfăşoară procesul de informatizare, 
și mă refer la integrarea cu sistemele informatice ale altor 
instituții care gestionează date despre asiguraţi, cum ar 
fi  cel al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

în legătură cu dosarul electronic al pacientului: s-a constatat că 
nu au încredere cetățenii în ceea ce priveşte siguranța datelor 
personale. cum credeți că putem demonta această reticență?
Îi asigur și cu această ocazie pe pacienți că nu există riscul unor 
“scurgeri” de informaţii din DES, nu au motive să se teamă. Atât eu, 
cât şi familia mea vom benefi cia de acest sistem, în care am toată 
încrederea. E drept că orice produs nou, mai ales în acest domeniu, 
este privit cu o oarecare temere, însă sunt convins că asiguraţii vor 
fi  pe deplin mulţumiţi de DES şi că vor înţelege cât de efi cient este. 
 
cum poate fi  implementat cu succes pachetul 
serviciilor medicale? câți bani au fost alocați pentru 
susținerea pachetului de servicii medicale de bază?
Începând cu data de 1 iunie, pachetul de servicii medicale de 
bază a devenit operaţional. Au fost fi nalizate actele normative 
subsecvente care asigură cadrul de desfăşurare a activităţilor din 
sistem. După părerea mea, efectele vor fi  vizibile în câteva luni, 

cabinete, ambulatoriu şi spitale”.cabinete, ambulatoriu şi spitale”.
de familie, farmacii, laboratoare,de familie, farmacii, laboratoare,

de servicii medicale şi mă refer la medicide servicii medicale şi mă refer la medici
sunt acum peste 35.000 de furnizorisunt acum peste 35.000 de furnizori

“Mă bucur să pot spune că în România

“Avem în vedere și reevaluarea 
criteriilor de delistare/ listare, a 

metodologiei de calcul a preţurilor 
de referinţă, a modalităţii de calcul 
a taxei clawback. De asemenea, vom 

elabora cadrul normativ necesar 
pentru  ca, începând cu anul 2015, 

să încheiem  contracte cost – volum 
cu furnizorii de medicamente.”

după ce atât asiguraţii, cât şi furnizorii se vor obişnui cu noile reguli. 
Pentru susţinerea pachetului de servicii medicale de 
bază, în fundamentarea bugetului pentru anul 2014 au 
fost suplimentate fondurile pentru asistenţa medicală 
primară cu 12%, pentru ambulatoriul de specialitate 
clinic cu 10% și pentru asistență ambulatoriu paraclinic 
cu 90 %. Aceste suplimentări de fonduri sunt corelate cu o 
creştere a accesibilităţii pacienților la aceste servicii medicale.

care este părerea dvs. în legătură cu lista de 
medicamente gratuite şi compensate?
Sunt sigur că împreună cu reprezentanţii MS şi ANMDM vom 
reuşi să construim un cadru normativ clar, care să permită ca 
procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și 
gratuite să fi e continuu, predictibil, transparent şi sustenabil. 
Obiectivul nostru este acela de a asigura un acces mai bun 
al populaţiei la medicamente, în special la tratamente 
inovatoare, pe care asigurații nu și le pot permite altfel.

care sunt planurile cnas?
Pe lângă obiectivele pe termen mediu enumerate mai devreme, 
mi-aş dori ca sistemul de asigurări sociale de sănătate 
să devină nucleul pentru dezvoltarea unor noi forme de 
fi nanţare în sistemul sanitar, asigurările private de sănătate.  
De asemenea, îmi propun să institui noi modalități de 
decontare, care să stimuleze calitatea. Mă refer aici la 
mecanisme bazate pe cost-efi cienţă, management de caz, 
pachete de servicii medicale dedicate anumitor patologii, 
efi cientizarea programelor de sănătate curative. 
Nu în ultimul rând, extrem de importantă pentru mine 
este îmbunătăţirea dialogului cu asigurații, față de care 
consider că avem datoria de a-i informa permanent despre 
serviciile de care pot benefi cia și despre modul în care sunt 
cheltuiți banii în sistem. l (Dr. cornelia Scărlătescu)
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să înfrângă rezistența unui 
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privește accesul la medicamente este mai mult decât necesar. Fără 
compensare, nu știu câte persoane și-ar permite să ia un tratament 
optim. Nu cred și sper sincer că nu există persoane care să fi e împotri-
va compensării. Problema nu se pune dacă să avem sau nu compen-
sare, ci adevărata difi cultate intervine asupra modului în care se face 
aceasta. Trebuie să precizez că, din păcate, fostele guvernări au igno-

ecuațiile reformei în sănătate
este absolvent a două facultăți, 
doctorand în management şi are 
experiență în administrația publică 
locală. se descrie ca un om ambițios, 
perseverent şi familist. Principalele sale 
obiective? creşterea responsabilității 
şi a calității serviciilor medicale, 
impunerea respectului pentru 
cheltuirea banului public şi dezvoltarea 
sistemului sanitar public, în special a 
infrastructurii medicale. trei spitale 
regionale vor fi date în folosință în cursul 
mandatului său. un interviu cu dr. alin 
iulian ţucmeanu, ministru  secretar 
de stat în ministerul sănătății, 
acordat corneliei scărlătescu.  

să-și cunoască atât drepturile, cât și obligațiile.” să-și cunoască atât drepturile, cât și obligațiile.” 
Pacientul care se adresează sistemului medical trebuie

rat actualizarea acestei liste și astfel s-a ajuns la niște situații com-
plet bizare. Deși descoperirile medicale au oferit medicamente 
care au un impact mai bun asupra însănătoșirii pacientului, 
acestea, nefi ind incluse pe lista de medicamente compensate, 
nu au putut fi  cumpărate de către pacienți întrucât prețul lor 
era prea mare, fi ind preferate în continuare medicamente care 
cu timpul s-au dovedit a avea efecte mult mai reduse, dar care, 
fi ind compensate, aveau un preț accesibil. Este o neglijență 
mare și o frică de asumare a răspunderii în cazul celor care au fost. 
În momentul de față, lucrăm la această listă având cri-
terii foarte clare, fără a ține cont de grupurile de intere-
se și punând accent doar pe interesul pacientului. 
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cum se poate creşte calitatea serviciilor 
medicale în sănătate?
Serviciul medical este perfectibil atât în ceea ce privește infra-
structura sa, cât și în ceea ce privește personalul medical. Con-
sider că pacientul trebuie în primul rând să aibă posibilitatea 
să se trateze într-un mediu sigur, în care să i se pună un diag  
nostic corect și în care să aibă acces la cele mai bune tehnici 
și proceduri medicale. În acest moment trebuie să realizăm 
investiții în infrastructură și în modernizarea unităților 
sanitare. Totodată, faptul că în România nu există un nivel 
de informare medicală a pacientului duce la crearea unor pro-
bleme atât în starea de sănătate a populației, cât și în sistem. 
În ceea ce privește personalul medical, este difi cil să ai 
pretenții de la o persoană care nu se simte motivată. De 
aceea, trebuie să realizăm o reformă astfel încât persona-
lul medical să fi e stimulat în funcție de performanțe. 

cum vedeți restructurarea rețelei naționale de spitale? 
În ultimii ani, s-a dorit foarte mult descentralizarea siste-
mului medical și eu cred în această soluție. Un sistem coor-
donat, în care problemele se pot rezolva și de la nivel local, 
prezintă reale avantaje. Cele mai multe autorități locale au 
realizat o treabă excelentă, dar, din păcate, există și zone 
în care ajung să cred că a fost mai mult o dorință electorală 
a acestora decât una de optimizare a sistemului medical. 
Sper sincer să mă înșel și autoritățile locale să demon-
streze că sunt în stare să realizeze ceea ce și-au asumat. 

ce măsuri aveți în vedere pentru a dezvolta 
şi a efi cientiza programele naționale?
În acest sens, s-a realizat Strategia de Sănătate 2014-2020, 
care contribuie la reducerea inechităților din sistemul de să-
nătate prin facilitarea accesului la servicii de sănătate pentru 
grupurile vulnerabile, asigurarea accesibilității permanente, 
realizarea unui management bun al listelor de așteptare, orga-
nizarea optimă a îngrijirilor medicale, programe de telemedici-
nă și e-health. Totodată. prin această Strategie dorim creșterea 
efi cienței în sistem și realizarea unor politici fezabile care să 
ofere un randament mai bun în cadrul resurselor umane. 

Care sunt mijloacele pentru a îmbunătăţi 
îngrijirea medicală a pacientului oncologic? 
Ne preocupăm de dotarea cu aparatură modernă pen-
tru diagnostic și tratament, dar punem accentul și 
pe califi carea personalului medical, pentru folosirea 
echipamentelor. Totodată, îmbunătățim metodele de 
screening pentru sân, col uterin, colon și prostată, pentru 
obținerea unor rezultate cât mai bune. Dorim realizarea 
unor programe cu susținere fi nanciară multianuală pen-
tru implementarea acestor politici publice de sănătate în 
vederea îmbunătățirii tratamentului aplicat pacientului 
oncologic. Foarte importante sunt și dezvoltarea îngriji-
rii la domiciliu, și a celei paleative a acestor pacienți. 

care va fi  rolul dsP, ca 
reprezentant al ms în teritoriu?
Chiar dacă se vor reorganiza sau se 
vor restructura, Direcțiile de Sănă-
tate Publică vor avea rolul de verigă 
importantă a Ministerului Sănătății 
la nivel teritorial. Acestea vor putea 
asigura implementarea programelor 
naționale de sănătate cu privire la o 
serie de patologii și măsuri preventive, 
vor monitoriza aplicarea unor preve-
deri europene referitoare la sănătatea 
publică și, de asemenea, vor asigura 
derularea programelor de pregătire 
a medicilor rezidenți și specialiști. 
Direcțiile vor avea și un rol important 
în ceea ce privește controlul sani-
tar în sănătate publică și la nivelul 
furnizorilor de servicii medicale.

care sunt cele mai importante 
trei măsuri pentru reformarea 
şi îmbunătățirea fi nanțării 
sistemului sanitar din românia?  
În primul rând, cea mai importantă 
măsură este aceea de a proteja sistemul 
medical de căpușarea acestuia. Apoi, în 
corelație cu prima măsură trebuie înce-
tate contractele excesiv de oneroase în 
raport cu calitatea serviciilor. Nu sunt o 
persoană care să nu continue proiectele 
bune începute de către predecesorii săi, 
dar nu sunt de acord ca proiectele care 
nu au folosit sistemului să rămână în 
fază de execuție. De asemenea, vreau să 
reușesc în implementarea necesităților 
la care făceam referire în cadrul unei 
întrebări anterioare. Țin să precizez că 
Ministerul Sănătății pune extrem de 
mult accent pe prevenție întrucât se 
dorește eliberarea unităților de pri-
miri urgențe de cazurile care nu sunt 
urgențe în adevăratul sens al cuvân-
tului, acestea fi ind direcționate către 
medicii de familie, în faza inițială.  l

ministerul sănătății
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medical, și anume: dorința de a facemedical, și anume: dorința de a face

de bază ale acestor meserii din sistemulde bază ale acestor meserii din sistemul
s-au îndepărtat mult de la principiiles-au îndepărtat mult de la principiile

în sistem și persoane care, din păcate,în sistem și persoane care, din păcate,
Totuși, trebuie să precizez că există

ați preluat recent mandatul 
de ministru secretar de stat la 
ministerul sănătății. care sunt 
prioritățile dumneavoastră?
Vreau să menționez faptul că a cata-
loga anumite chestiuni ca prioritare 
înseamnă a le neglija pe altele, iar sis-
temul sanitar în acest moment se afl ă 
mai degrabă în fața unor necesități 
decât în fața îndeplinirii unor priorități. 
Astfel spus, consider că necesitățile 
sistemului sanitar sunt: moderniza-
rea unităților sanitare pentru a oferi 
condiții sigure și decente pacienților, 
stimularea performanțelor personalului 
medical însoțită de o transparență mai 
mare, accesul tuturor persoanelor la 
tratament medical adecvat, menținerea 
personalului medical în țară și lista poa-
te continua. Cu riscul de a mă repeta, 
acestea sunt necesități, nu priorități. 

care este viziunea dumneavoastră 
privind actualizarea 
listei de medicamente 
compensate în românia?
Într-un stat în care salariul mediu net pe 
economie este de aproximativ 1.600 de 
lei, consider că ajutorul social în ceea ce 
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care sunt momentele care au marcat dezvoltarea smurd? 
Primele echipaje erau de voluntari. Câţiva voluntari, câteva 
echipamente, o maşină… şi aşa a început istoria SMURD în 
România. Era în 1993. De la un singur echipaj s-a dezvoltat  
un sistem. Momentul de cotitură a fost în 2007, când Eugen 
Nicolăescu a dorit să extindă sistemul la nivel naţional. S-a 
dezvoltat legislaţia, s-a implementat un sistem integrat în care 
se regăsea SMURD, dar şi serviciul de ambulanţă, unităţile de 
primiri urgenţe, după experienţa dezvoltată la Târgu Mureş şi 
sprijinită de colegii din Scoţia. Pe partea de transport medical 
aerian, dacă în ‘97 lucram cu un elicopter închiriat la Târgu 
Mureş, anul acesta vor fi  opt elicoptere operative SMURD. 
Benefi ciem de un sprijin consistent din partea MAI şi MApN, 
care contribuie cu elicoptere suplimentare pentru transport 
multiple victime - gen MI-17, MI-8 şi, bineînţeles, dispunem 
de partea de avioane, primul avion luat anul trecut din 2% 
contribuţia populaţiei are deja sute de cazuri transportate. 

care este scopul înfi ințării acestui departament pentru 
situații de urgență în cadrul mai şi care este rolul său?
Departamentul pentru situaţii de urgenţă s-a hotărât să se 
facă după situaţia din Munţii Apuseni; a fost luată decizia 
la nivel de prim-ministru să aducem tot sistemul de urgenţă 
sub o singură umbrelă, care să-l coordoneze şi să aibă o 
viziune de dezvoltare a lui. Până atunci, erau doi secretari de 
stat la MS și la MAI care coordonau structuri multiple şi, chiar 
dacă sistemul funcţiona împreună, era fragmentat în diferite 
entităţi juridice de coordonare, depinzând inclusiv de relaţia 
interumană. În orice moment, exista riscul unor defi cienţe în 
vreo intervenţie, dacă nu era coordonată unitar şi sprijinită pe 
concepţii unitare, fără orgolii interinstituţionale sau personale. 

Serviciul de ambulanţă şi unităţile de primiri urgenţe au 
rămas administrativ la Ministerul Sănătăţii, dar, operaţional, 
se afl ă sub departamentul din cadrul MAI. În cadrul 
departamentului a fost creată o Direcţie generală de asistenţă 
medicală de urgenţă care include trei servicii, ceea ce la MS, 
timp de 6-7 ani, nu am putut realiza din cauza “organizării”. 
Se vor ocupa de monitorizare şi de coordonare continuă, 
de inspecţie şi control şi  de aspectele legale, de avizări. 
S-a infi ințat o Comisie interministerială (MAI-MS) care 
se întrunește bilunar, analizează propunerile legislative 
care au impact asupra sistemului de urgenţă şi dă 
rezoluţii privind solicitările de avizări. Pe lângă aceasta, 
funcţionează Comisia de medicină de urgenţă, cu rol 
consultativ, care oferă punctul de vedere medical.

ne descrieți parcursul dvs. profesional şi evoluția sistemului 
de urgență ca şi când totul ar fi  fost foarte simplu? 
Când dezvolţi un sistem şi încerci să schimbi lucrurile, 
întotdeauna vei avea piedici din partea unor oameni 
comozi, oameni care au mentalitatea mult mai limitată, 
oameni care nu vor să schimbe, care consideră că este bine 
aşa, că aşa am făcut-o până acum. Aşa că ai rezistenţă, ai 
piedici, ai de lucrat pe schimbarea mentalităţii, dar şi dacă 
era cineva din România care voia să facă ce s-a făcut până 
acum, poate că se confrunta cu aceleaşi lucruri şi cu aceeaşi 
opoziţie în a dezvolta un sistem după o concepţie nouă. A 
durat mult să ajungem unde suntem pentru că, poate, nici noi, 
cei care am început să dezvoltăm sistemul, nu aveam idee unde 
vrem să ajungem la capăt. Acum, dacă mă întrebaţi, pot să vă 
spun. Acesta este secretul, să fi i deschis, adaptabil, fl exibil. 

născut în siria, a sosit la doar 16 ani în românia, din Palestina, pentru a-şi urma visul, medicina de 
urgență. cariera sa profesională a suscitat de-a lungul timpului admirație, dar şi controverse. cum se 
face că “un străin” reuşeşte în românia să dezvolte unul dintre proiectele naționale strategice, în 
timp ce multe alte proiecte de reformă se târăsc ineficient sau sunt abandonate în inerția sistemului 
birocratic? de ce a reuşit dr. arafat să convingă o țară, dar să şi exporte sistemul construit de el în alte 
țări din europa? un interviu cu secretarul de stat în ministerul afacerilor interne, dr. raed arafat.

rEforma SĂNĂtĂŢii

sistemului de urgență din Româniasistemului de urgență din România
traiectoria succesului

ce se zice, dacă eşti convins că este bine ce faci.ce se zice, dacă eşti convins că este bine ce faci.
uneori să îţi închizi urechile şi să te duci mai departe indiferentuneori să îţi închizi urechile şi să te duci mai departe indiferent

sanitar înseamnă perseverenţă, voinţă, uneori să fi i extrem de insistent, sanitar înseamnă perseverenţă, voinţă, uneori să fi i extrem de insistent, 
Din cauza asta va trebui să se înţeleagă că o schimbare în sistemul
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reforma sănătății în românia a avut numeroase 
bâlbe, incoerențe, eşecuri. Proiectul dvs. este unul 
dintre proiectele de succes în reformă. care este 
explicația faptului că acest proiect a reuşit?
Pot fi  mai multe explicaţii. Este un proiect în domeniul sănătăţii şi 
în domeniul siguranţei cetăţeanului. Când vorbim de descarcerare, 
asistenţa medicală este doar o parte din 
sistemul de intervenţie. S-a reuşit, dar nu 
uşor, din cauză că o parte a fost extrem 
de perseverentă, că s-au găsit oameni 
să sprijine la nivel foarte înalt, încă de la 
început. Deci trebuie să ai perseverenţa 
celor care vor să schimbe ceva, şi aici este foarte important să nu 
te laşi, şi, dacă te hotărăşti să te laşi, să te duci să te culci pentru 
ca dimineaţă, când te trezeşti, să începi din nou. Doi, echipa: s-a 
lucrat în echipă şi încă pot să spun, foarte mândru, că în lumea 
medicală a sistemului de urgenţă problemele interpersonale sunt 
mult mai puţine decât în alte domenii, orgoliile sunt mult mai 
scăzute, colaborarea este mult mai deschisă, aşa că oamenii au 
vrut să lucreze împreună. Apoi, era un domeniu care permitea să 
faci o schimbare. Şi, dacă aţi observat, noi nu am început să facem 
modifi cări în interiorul spitalului; prima oară am început în stradă, 
unde era cel mai uşor să introducem o schimbare, şi am intrat în 
spital prin UPU. După 3-4 ani, am început să dezvoltăm sectorul 
de primiri urgenţe, ambulanţă, SMURD, elicoptere. Rezistenţa, 
chiar dacă era foarte acerbă dintr-un anumit segment, şi nu 
este de ascuns că iniţial am avut foarte multe piedici din partea 
sistemului de ambulanţă, a sindicatelor, încet- încet s-a schimbat.  
Dar dacă vrei să schimbi ceva în sectorul sanitar, te confrunţi 
cu rezistenţă. Ca să o înlături, trebuie să explici oamenilor 
că tot ce vrei să faci este mai bine decât ce este şi că trebuie să 
perseverezi în această schimbare, trebuie să ai leadership în 
acest domeniu. Domeniile care au lideri capabili să ia asupra lor 

responsabilitatea de a face ceva, şi cărora nu le este teamă de ce pot 
păţi încercând să schimbe ceva, se schimbă în bine. Domeniile în 
care cineva controlează totul şi unde, dacă altcineva vrea să facă 
ceva, imediat i se spune “nu, că noi aşa am lucrat 20-30 de ani şi nu 
vrem să schimbăm” sau în domeniile unde tinerii nu sunt lăsaţi să 
evolueze la valoarea lor şi sunt lăsaţi până ajung să se poziţioneze 
cei mai bătrâni decât ei, după care ei fac acelaşi lucru cu generaţia 
următoare şamd, acolo este foarte greu să schimbi lucrurile. 

care sunt axele prioritare în dezvoltarea medicinei de urgență?
Infarctul este unul dintre modelele care arată că, dacă te 
implici punctual pe anumite proiecte, poţi să faci o schimbare 
majoră. Vedeam că infarctele în România nu primesc tratamentul 
anilor în care suntem, eram în anii 2010 şi infarctele erau tratate la 
nivelul anilor ’90 sau chiar ’50. Era unanim recunoscut. De ce nu 
se făcea în România repermeabilizarea arterei coronare blocate şi 
aplicarea stentului cât trebuia să se facă? Erau mai multe motive: 
fi nanţarea de la CNAS era insufi cientă. CNAS fi nanţa aproape 
jumătate din costuri. În al doilea rând, sistemul nu era organizat, 
monitorizat, auditat în sensul în care să ducă la un rezultat. Şi 
atunci, MS a decis alocarea unei fi nanţări suplimentare, pentru a 
completa banii necesari achiziţionării consumabilelor şi stenturilor.
Am identifi cat centrele capabile să facă intervenţia şi modul în 
care vom comunica. Şi am început să construim împreună cu 
colegii de la cardiologie. Am ajuns, de la 15%, la peste 50-60% 
pacienţi cu IMA tratat în faza acută prin cateterism. Dar 

aici s-au implicat elicopterele operate de 
ministerul de interne, ambulanţele şi aici a 
intrat şi telemedicina, care pe noi ne-a dus 
foarte departe pe partea de comunicare 
între prespital şi spital şi între spitale. 
Prin telemedicină diagnosticăm infarctul 

în drum spre spital şi dirijăm ambulanţa către centrul de 
cateterism. Rezultatul dat chiar de cardiologi este reducerea 
mortalităţii cu aproximativ 45-50%.  În doi-trei ani, s-a 
ajuns cu o sumă mică (programul de infarct costă aproape 
4 milioane de euro/ an, ceea ce nu este un cost major în 
sistemul sanitar) să salvăm câteva sute de vieţi pe an. 
Anul trecut, elicopterele SMURD-ului au dus peste 
450 de infarcte către centrele de cateterism şi 140 
de infarcte în primul trimestru din 2014. 
Urmează să dezvoltăm programul de ATI, implementat de 
anul trecut şi care începe să dea roade. Domnul secretar de 
stat Săndesc este anestezist şi se ocupă de acest program. 
În acest an, vor începe programele pentru accidente 
vasculare cerebrale, recoltarea mobilă de sânge şi 
implantarea de pacemakere şi defi brilatoare interne 
pentru bolnavii care au suferit un stop cardiac şi care 
au fost resuscitaţi, pentru prevenirea recăderilor.
Am dovedit, contrar unor prejudecăți conform cărora dacă este 
implicată Casa nimeni nu se bagă, numai CNAS fi nanţează, 
că intervenţia punctuală a statului în aceste proiecte a dus 
la salvarea sutelor de vieţi. l (dr. cornelia Scărlătescu)

”Noi avem una dintre cele mai 
puternice reţele existente de 

telemedicină în urgenţă”. 
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la promovarea Sănătăţii şi a mijloacelor de prevenţie a 
bolilor, la o mai bună  protectie a cetăţenilor în privința 
urgenţelor medicale prin răspunsuri coordonate la nivel 
european, va stimula sistemele inovative, efi ciente şi 
sustenabile şi va creşte accesul oamenilor la expertiză 
medicală pentru afecțiuni medicale specifi ce.
Sănătatea este o prerogativă a statelor membre. 
Programul de acţiune în domeniul Sănătăţii îşi propune 
să sprijine acţiunile întreprinse de acestea. România a 
participat până acum la o serie de acţiuni susținute de 
Programul multianual 2008 - 2013. Amintim, printre 
altele, acţiunile ce au vizat HIV/SIDA, tuberculoza, 
Evaluarea Tehnologiilor Medicale şi farmacovigilenţa.

implementarea directivei europene privind drepturile 
pacienţilor la îngrijire medicală transfrontalieră, în România, 
a stârnit numeroase controverse, una dintre ele fi ind legată 
de formularul pentru rețete medicale, care include o nouă 
secţiune în care medicul va fi  obligat să-şi justifi ce alegerea 
medicamentelor prescrise. cadrele medicale reclamă că 
această măsură le îngrădeşte libertatea profesională şi 
afectează atât medicii, cât şi pacienții, inclusiv la capitolul 
bugetului pentru medicamente. ce soluții au găsit celelalte 
state membre ue în rezolvarea acestei probleme?
Sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le luăm în 
considerare:
Implementarea directivei privind prescrierile de 
medicamente prevede o listă minimă de elemente 
care trebuie să fi e prezente pe reţetele luate de pacient 
atunci când călătoreşte dintr-un stat membru UE în 
altul, astfel încât să îi fi e recunoscut tratamentul peste 
graniţe. Aceste reguli se aplică doar în acele cazuri când 
pacientul doreşte să folosească reţeta într-un alt stat 
membru. De aceea, statele membre nu sunt obligate să 
implementeze lista nonexhaustivă de elemente pentru 
prescripții, pe care o utilizează în țara de origine. 

Studiile indică faptul că folosirea denumirii specifi ce 
unui anumit brand ar putea împiedica achiziționarea 
produselor medicinale în străinătate din cauza 
varietăţii foarte mari de mărci de produse oferite în UE.

Acest lucru ar avea un impact negativ asupra pacientului 
atunci când călătoreşte în străinătate, atât din punct de 
vedere fi nanciar (pacientul ar trebui să vadă un medic 
din statul-gazdă, pentru a obţine o nouă reteţă), cât şi în 
ceea ce priveşte posibilele efecte negative asupra sănătăţii 
(tratamentul poate fi  întârziat). Folosind denumirile generice 
ale medicamentelor, în majoritatea cazurilor s-a dovedit a fi  
cea mai sensibilă opțiune pentru reţetele transfrontaliere.

ce recomandări ați face româniei astfel încât 
sistemul de sănătate să fi e unul sustenabil şi cost-
efi cient, dar şi în ceea ce priveşte rata de absorbție a 
fondurilor europene structurale şi de investiții? 
Comisia Europeană este la curent cu faptul că nivelul 

Interviu realizat de dr. cornelia scărlătescu

«În calitate de comisar pentru Sănătate, m-am angajat la respectarea 
principiilor care pun în centrul atenției pacientul, consacrate în tratatul ue 
şi în carta drepturilor fundamentale: un nivel ridicat de protecție a sănătății 
pentru toți, dreptul de a beneficia de tratament medical, precum şi accesul la 
asistenţă medicală, indiferent de mijloacele financiare disponibile», declara 
tonio borg, politicianul maltez care, din 2012, deține mandatul de comisar 
european al sănătății. dacă şi-a urmărit obiectivele şi ce recomandări are 
pentru românia aflați dintr-un interviu în exclusivitate, de la bruxelles.

de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii. 
Pentru noua perioadă de fi nanţare 2014 - 2020 şi potrivit 
priorităţilor agreate cu România, fondurile europene ar 
putea contribui la susținerea reformelor în Sănătate.

ce ar trebui să facă statele membre – şi, în particular, 
România –, astfel încât să asigure acces echitabil la îngrijiri 
medicale de calitate şi la tratamente inovative?
Comisia Europeană sprijină statele membre prin acţiuni 
specifi ce, ce vizează, de exemplu, Evaluarea Tehnologiilor 
Medicale (HTA), eHealth şi Parteneriatul European pentru 
Inovare privind îmbătrânirea sănătoasă și activă. 
Încurajez România să participe activ 
la aceste acţiuni. Pe scurt:
Am dezvoltat o reţea voluntară de HTA, în Europa, 
prin care ne-am propus să sprijinim schimbul de 
cunoştinţe şi bune practici în domeniu, între ţări, 
pentru o mai bună gestionare a resurselor.
Parteneriatul permite statelor membre şi stakeholderilor 
să evite acţiunile duble, să profi te de experienţele 
partenerilor, să creeze parteneriate pentru a promova 
inovaţiile şi să lucreze organizat pentru dezvoltarea de 
ghiduri pentru sprijinirea inovaţiilor în propriile ţări.

ce fel de decizii politice considerați că ar trebui să fi e luate 
atât la nivel european, cât şi la nivel național, pentru a reduce 
inegalităţile existente privind accesul la îngrijiri medicale?

românia, evaluată de la bruxelles

cheltuielilor publice destinate 
sistemului sanitar din România este, 
comparativ, scăzut. Ceea ce contează 
cel mai mult însă este modul în care 
bugetul este cheltuit şi efi cienţa 
Sistemului de Sănătate. Noi sprijinim 
reforma în sistemul de îngrijiri medicale 
din România printr-un Program de 
Asistență pentru balanța de plăți . 
Reformele constituie o prioritate a 
Memorandumului de Înţelegere care 
stă la baza programului mai sus numit. 
Câteva dintre elementele-cheie sunt:
strategie de sănătate 
comprehensivă, dezvoltată și 
publicată în decembrie 2013
Restructurarea sectorului spitalicesc
Promovarea îngrijirilor 
medicale în ambulatoriu
Dezvoltarea unor noi 
pachete de benefi cii
Dezvoltarea sistemelor eHealth.
Memorandumul include, de 
asemenea, măsuri prin care să 
fi e îmbunătăţită capacitatea 
administrativă a României, care ar 
trebui să contribuie la creșterea ratei 

comisia 
conduce în 
acest moment 
o eValuare 
Pentru a 
obserVa dacă 
măsurile, 
aduse la 
cunoștinţa 
comisiei de 
către statele 
membre PriVind 
transPunerea 
directiVei 
2011/24/ue, 
sunt comPlet 
și corect 
imPlementate. 
unde nu este 
cazul, comisia 
Va face recurs 
la Procedurile 
din tratat 
Pentru eșecul 
transPunerii 
legislaţiei ue.

Pe data de 26 februarie, Parlamentul 
european a adoptat propunerea 
comisiei europene pentru cel de-al 
treilea program multianual de acțiune 
în domeniul sănătății 2014 - 2020. în 
ce constă, mai exact, impactul acestuia 
asupra unor țări precum românia?
Programul multianual de acţiune în 
domeniul Sănătăţii reprezintă un 
instrument fi nanciar menit să ajute 
statele membre să coopereze şi să-şi 
atingă împreună adevăratul potenţial, 
mult mai efi cient decât dacă ar fi  
acţionat pe cont propriu. Toate ţările 
membre UE  trebuie să descopere 
echilibrul perfect dintre a oferi acces 
universal la servicii medicale de 
calitate şi respectarea constrângerilor 
bugetare. În acest context, ele au 
mult mai mult de câştigat în urma 
acţionării sub egida acestui program, 
prin facilitarea schimbului de 
cunoştinţe şi bune practici, generând 
astfel creşterea potenţialului 
fi ecăreia dintre ele de a găsi soluţii 
inovative în domeniul sanitar şi de 
a facilita promovarea prevenţiei. 
Noul program de acţiune în domeniul 
Sănătăţii prevede stimulente bugetare 
specifi ce pentru cooperarea cu ţările 
care au un procent scăzut din PIB 
alocat Sănătăţii, astfel încât să putem 
reduce inegalităţile din Sănătate.
Acest program multianual va contribui P
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În România, rata persoanelor cu risc de sărăcie sau 
de excluziune socială este ridicată, depăşind media 
UE: 41,7%, comparativ cu 24.8%, în 2012. 
România este şi una dintre ţările cu un procent 
mare de populaţie de etnie romă. Studiile arată că 
sănătatea acesteia, în medie, este mult mai scăzută 
în raport cu populaţia României, în general.
Comisia Europeană se adresează inegalităţilor 
din Sănătate prin reglementările prevăzute în 
comunicarea Comisiei numită “Solidaritate în 
domeniul Sănătăţii: reducerea inegalităţilor în UE”. 
Recomandăm României să se folosească de Programul 
multianual de acţiune în domeniul Sănătăţii 2014 - 2020 
şi de fondurile structurale europene puse la dispoziţie 
statelor membre pentru a reduce inegalităţile ce apar 
în rândul populaţiei în ceea ce priveşte Sănătatea.

ce va aduce nou pentru pacienții europeni 
noua legislație privind studiile clinice?
Noul regulament îşi propune să asigure protecţia 
pacienţilor şi să promoveze şi să faciliteze cercetarea 
clinică şi inovaţia terapeutică în Europa. 
Studiile clinice reprezintă cheia pentru dezvoltarea de 
noi medicamente, pentru îmbunătăţirea, compararea şi 
rafi narea tratamentelor deja existente. Adeseori, aceste 
studii sunt singura speranţă pentru pacienţii suferinzi de 
boli rare, iar atunci când acestea sunt realizate în condiţii 
adecvate de autorizare, s-a demonstrat că pot avea un 
impact pozitiv asupra pacienţilor. Acest lucru arată cât 
de important este să ai un cadru bine reglementat care 
să sprijine şi să promoveze cercetările inovative.
Prin noul regulament privind studiile clinice, ne-am 
propus să restabilim competitivitatea la nivelul UE 
în domeniul cercetării clinice, precum şi promovarea 
dezvoltării de noi tratamente şi medicamente. 
Studiile clinice multinaţionale vor fi  mai 
uşor de realizat, în Europa, datorită:
•  unei Proceduri de autorizare simplifi cată care să 

permită o evaluare rapidă şi completă de către toate 
statele membre, ceea ce va conduce în cele din urmă 
la un rezultat unic privind evaluarea clinică; 

•  unor proceduri de raportare simplifi cate, astfel 
încât cercetătorii să nu mai trimită informaţii 
extinse, identice pentru diferite studii clinice, 
separat către diferite instituţii şi state membre;

•  Comisia va putea efectua controale în statele membre 
UE şi în ţările terţe pentru a se asigura că regulile 
sunt într-adevăr supervizate şi respectate.

Pacienţii vor avea benefi cii majore ca urmare a 
implementării acestor proceduri simplifi cate, care vor 
facilita dezvoltarea de noi medicamente şi vor îmbunătăţi 
tratamentele existente. l Dr. cornelia Scărlătescu

Sistemele eHealth pot ajuta statele membre să 
îmbunătățească accesul populației la asistență 
medicală de calitate şi să contribuie la efi cientizarea 
sectorului sanitar. am dezvoltat o rețea voluntară de 
autorități naționale pe problematica eHealth. aceas-
ta se ocupă de elaborarea ghidurilor de specialitate. 
rețelele de referință europene, bazate pe partici-
pare voluntară, pot, de asemenea, îmbunătăți ac-
cesul la diagnostic şi furnizarea de servicii medicale 
de calitate pentru toți pacienții ale căror condiții 
necesită o concentrare de resurse particulară şi 
expertiză, de exemplu, în cazul bolilor rare. 
în cele din urmă, Parteneriatul european pentru 
inovare privind îmbătrânirea activă şi sănătoasă 
oferă o platformă prin care poate fi  împărtăşit şi 
ridicat nivelul de conştientizare privind soluțiile 
inovative implementate în europa, în domeniul sis-
temului sanitar, pentru persoanele în etate. soluțiile 
de monitorizare de la distanță sunt dezvoltate în 
mai multe contexte în europa, permițând accesul la 
servicii de sănătate prin dispozitive ict, depăşind 
astfel barierele geografi ce şi sprijinind persoanele 
în vârstă care au frecvent difi cultăți de mişcare.

generalişti (2013)generalişti (2013)
e-Health în rândul medicilor

STUDIUL ARATĂ CĂ FOLOSIREA UNUI MINIMUM DE 
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ÎN CABINET (calculator 
conectat la Internet) a devenit o cerinţă întâlnită la nivel glo-
bal. Cu toate acestea, se doreşte creşterea gradului de utilizare 
a instrumentelor şi serviciilor digitale în domeniul Sănătăţii. 

Cu toate că s-a observat o creştere a folosirii sistemelor e-
Health, în anul 2007, folosirea acestora în asistenţa medicală 
primară rămâne scăzută. Ne referim în mod special la folo-
sirea dosarului electronic al pacientului și accesul la acesta, 
telemedicina sau schimbul de informații între profesioniștii 
din Sănătate. Dacă ar fi  puse în practică pe deplin, aceste ser-
vicii ar oferi pacienților mai multe informații, posibilitatea 

de a se implica mai mult în procesul de îngrijire medicală, un 
acces mai bun la sfaturi și la tratamente medicale și ar putea 
efi cientiza sistemele naționale de Sănătate. 

În acest moment însă, medicii pun accentul, mai degrabă, 
pe bariere posibile, decât pe avantajele folosirii sistemelor 
e-Health. Amintim lipsa resurselor fi nanciare şi a stimulen-
telor, lipsa interoperabilităţii şi lipsa unui cadru de reglemen-
tare în privinţa confi denţialităţii datelor personale, ca prin-
cipale obstacole. l

Interviurile au fost realizate în perioada ianuarie – martie 2013. 

Sursă: Comisia Europeană

e-Health în rândul medicilor
privind implementarea soluțiilorprivind implementarea soluțiilor
studiu: O evaluare comparativă

un număr de 9.196 de medici generalişti din 31 de țări (eu28 + islanda, norvegia şi turcia) 
au reprezentat obiectul unui studiu care a vizat evaluarea comparativă privind procesul de 
implementare a soluțiilor e-Health în rândul acestora. Principalele obiective ale studiului 
au constat în măsurarea gradului de utilizare a soluțiilor e-Health în asistența medicală 
primară şi determinarea motivelor care duc la adoptarea sau respingerea folosirii acestora. 
în afara tehnologiei şi a infrastructurii, pilonii de bază ai e-Health includ: dosarul electronic 
al pacientului, telemedicina şi schimbul de informații între specialişti în domeniul medical.

politici EUropENE DE SĂNĂtatE politici EUropENE DE SĂNĂtatE
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bolilor cronicebolilor cronice
summitul european pe temasummitul european pe tema

Concluzii după

în timp ce speranța de viață a europenilor creşte datorită sistemelor de sănătate mai 
eficiente, observăm un efect advers: bolile cronice, într-un trend ascendent. cancerul, 
diabetul, bolile neurologice şi bolile respiratorii cronice reprezintă cauza a 86% dintre 
decese. bolile cronice afectează mai bine de 80% dintre persoanele de peste 65 de ani 
şi reprezintă o problemă majoră pentru sistemele de sănătate şi sociale din întreaga 
lume. aproximativ 70-80% din bugetele dedicate sănătății, în ue – estimativ, 700 
de miliarde de euro pe an - sunt cheltuite pentru tratamentul bolilor cronice.

SUSTENABILITATEA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SOCI-
ALE ESTE ÎN PERICOL. Sunt necesare noi modalităţi de aborda-
re, referitor la investiţiile în sănătate, astfel încât să putem satisface 
nivelul cererilor de servicii sociale şi de sănătate, majoritatea fi ind 
legate de bolile cronice. 

Sunt necesare investiţii în sisteme de sănătate sustenabile, în să-
nătatea populaţiei şi în reducerea inechităţilor din sistemul sanitar 
prin acţiuni specifi ce care să fi e bazate pe dovezi, bine ţintite şi să 
aibă mereu în vedere rezultatele scontate.

Europa trebuie să recunoască valoarea nepreţuită a sănătăţii ca 
pe o oportunitate şi o investiţie, precum şi ca pe un potenţial genera-
tor de noi locuri de muncă, nu doar ca pe o cheltuială publică.

întărirea Voinţei Politice în gestionarea bolilor 
cronice, Prin:
•  Abordare consistentă şi bine coordonată. Activităţile trebuie să 

aibă o ţintă precisă, să fi e tangibile şi bazate pe dovezi, să contribuie 
la sustenabilitate pe termen lung a sistemelor de sănătate şi sociale. 

•  Politici intersectoriale care să vizeze aspecte legate de sănăta-
te – politici educaţionale, de ocupare a forţei de muncă, de mediu, 
tineret şi politici sociale. 

•  Implicarea societăţii civile în dezvoltarea şi implementarea poli-
ticilor de sănătate şi sociale.

•  Prevenţia este cheia. Sunt necesare acţiuni efi ciente, care să com-
bată factorii majori de risc. 

utilizarea eficientă a resurselor disPonibile
PREVENŢIA MODERNĂ, BINE ŢINTITĂ ŞI EFICIENTĂ, ESTE 
ESENŢIALĂ. Măsurile de prevenţie şi de combatere a factorilor de 
risc ar trebui să fi e prioritare în rândul grupurilor vulnerabile, afl ate 
la cel mai mare risc. Este important să asigurăm accesul la măsuri de 
prevenţie şi tratamente medicale/non-medicale, la intervenţie tim-
purie şi la programe de screening, acolo unde este cazul.

Finanţarea este vitală. Trebuie ridicat nivelul de accesare a fon-

durilor structurale şi de cercetare europene. 
Integrarea obiectivelor de sănătate în alte politici (sociale, de 

ocupare a forţei de muncă, de mediu, cercetare). 
Utilizarea la maximum a soluţiilor e-Health, m-Health şi a 

celorlalte inovaţii IT.

întărirea rolului și a imPlicării cetăţenilor, 
Pacienţilor și sectorului sanitar și social în 
dezVoltarea și imPlementarea Politicilor
SE DOREŞTE PROMOVAREA ANGAJAMENTULUI CETĂŢE-
NILOR ŞI AL PACIENŢILOR, astfel încât să îşi asume responsa-
bilitatea faţă de propria sănătate. Se poate realiza acest lucru chiar 
şi prin mecanisme de promovare a iniţiativelor cetăţeneşti (luând 
în particular generaţia tânără), prin intermediul reţelelor de soci-
alizare, în ceea ce priveşte dezvoltarea unor modele inovatoare de 
promovare a sănătăţii şi de prevenţie, iar soluţiile mobile health fur-
nizează noi oportunităţi, fi ind o piaţă în creştere.

 
întărirea doVezilor și strÂngerea de informaţii
TREBUIE ÎNTĂRITE EFORTURILE DE CERCETARE ŞI DEZ-
VOLTARE în cazul noilor medicamente, tehnologii medicale, tera-
pii şi metode de prevenţie destinate tuturor bolilor transmisibile şi 
netransmisibile importante. Noile tehnologii medicale permit co-
lectarea, analizarea şi utilizarea unor cantităţi mari de date.

De asemenea, ar trebui colectate, analizate şi utilizate date de ca-
litate privind aspecte medicale, economice şi sociale ale principale-
lor boli cronice, pentru dezvoltarea unor politici efi ciente, bazate pe 
dovezi. Utilizarea principalilor indicatori europeni de sănătate poate 
furniza instrumentele necesare unei analize comparate, în Europa, 
a stării de sănătate şi a determinanţilor acesteia.

În plus, trebuie stimulată evaluarea şi diseminarea cost-efi cien-
tă a informaţiei pentru prevenţia şi managementul bolilor cronice, 
cu accent pe intervenţiile bazate pe dovezi. Efi cienţa activităţilor de 
combatere a bolilor cronice trebuie monitorizată şi evaluată con-
stant.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea unei strategii comprehensive de 
răspuns la schimbările demografi ce şi de îmbătrânire a populaţiei, 
prin adoptarea unor măsuri concertate în domeniul Sănătăţii, al 
ocupării forţei de muncă, al mediului şi protecţiei consumatorilor, 
poate sprijini concret transferul şi creşterea practicilor inovatoare în 
domeniul îmbătrânirii sănătoase şi active, de la o regiune la alta şi de 
la o ţară la alta. l Traducere realizată de Raluca Boboc

3-4 aprilie 2014, Bruxelles

Dl conf. dr. Alexandru Rafi la, preşedinte al Societăţii 
Române de Microbiologie și consilier personal al ministrului 
Sănătăţii, a acordat un interviu revistei Politici de Sănătate, 
în numărul din luna aprilie 2014. În textul cu titlul  „Vac-
cinul împotriva indiferenţei” au apărut două erori, pe care 
ni le asumăm şi pentru care facem corecţia necesară în 
această notă.  
1. În textul publicat se poate citi: „unele dintre ele constitu-
ie subiectul unor programe prioritate. Infecţia cu HIV face 
subiectul unor programe de imunizare, infecţia cu virusul 

hepatitic B…”. Conform interviului audio, dl preşedinte Rafi la 
a declarat: „… unele dintre ele constituie subiectul unor 
programe prioritate, mă refer la infecţia HIV, programe de 
imunizare, mă refer la infecţia cu virusul hepatitic B…”; 
2. „Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile” este denumirea corectă a instituției și nu 
„Centrul Naţional de Supraveghere al Bolilor cu Transmisii 
Virale”, aşa cum se poate citi în materialul publicat.
Datorăm scuze dlui conf. dr. Al. Rafi la şi cititorilor revistei, 
pentru această situaţie involuntară.  

Summitul european pe tema bolilor 
cronice şi-a propus crearea unei coaliţii 
care să includă toate sectoarele relevante 
din societate, pacienţi şi cetăţeni, cu 
scopul de a combate bolile cronice. 
Acţionând împreună, sinergia necesară  
resurselor şi eforturilor devine posibilă.
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care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut 
în calitate de ministru al sănătății, în ultimii patru ani?
Sănătatea în Republica Moldova a cunoscut multe schimbări 
benefi ce, dintre care cea mai însemnată este faptul că am reușit 
să atragem fonduri importante de la investitori externi, precum 
Banca Mondială, Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare 
CEB, Comisia Europeană, JICA, Guvernul României, Guver-
nul Austriei, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare. În anul 2013, 
cuantumul resurselor fi nanciare destinate Sănătăţii a fost în 
creştere cu circa 423 de milioane de lei, comparativ cu 2012, 
şi a constituit aproape 5,2 miliarde de lei (5,2% din PIB), drept 
urmare, cea mai mare parte a obiectivelor stabilite în Planul 
de acţiuni al Ministerului Sănătăţii pentru 2013 au fost reali-
zate, iar indicatorii din domeniul Sănătăţii s-au îmbunătăţit. 

care sunt cele mai însemnate proiecte 
dezvoltate în această perioadă?
Cu ajutorul fondurilor atrase de la investitorii străini, am 
putut dezvolta numeroase proiecte; putem aminti:
1. Construcția noului bloc operator din cadrul Spitalului 
Clinic Republican. Acesta dispune de 16 săli de operaţie do-
tate cu tehnologii medicale ultramoderne, inclusiv pentru 
intervenţii chirurgicale pe cord deschis, transplant de organe, 
pentru intervenții ortopedice și de neu-
rochirurgie. Tot aici, am proiectat o sală 
de operaţii hibrid, dotată cu dispozitive 
performante pentru intervenţii minim 
invazive, dar şi cu posibilităţi de opera-
re prin metode clasice, un proiect care 
constituie o premieră pentru sistemul 
de sănătate din Republica Moldova. 
2. Implementarea proiectului mol-
do-elveţian „Regionalizarea Servici-

ilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie 
Intensivă din Republica Moldova” 
(REPEMOL), prin care au fost create 
trei centre regionale de asistență pedi-
atrică de urgență și terapie intensivă. 
3. Tehnologii performante în valoare 
de 50 de milioane de dolari pentru 
cinci instituții medicale republica-
ne importante, din contul creditului 
concesional acordat de Guvernul Japo-
niei prin intermediul Agenției JICA. 

care a fost impactul tuturor 
proiectelor pe care le-ați 
derulat în ultima perioadă?
Efortul Ministerului a avut un impact 
pozitiv asupra reducerii mortalităţii 
infantile şi a copiilor în vârstă de până 
la 5 ani, aceștia înregistrând 9,5 cazuri/1.000 născuţi vii, re-
spectiv 11,9 cazuri/1.000 născuţi vii. Totodată, Ministerul 
Sănătăţii a întreprins măsuri pentru a îmbunătăţi controlul 
tuberculozei. Mortalitatea prin tuberculoză s-a redus până la 
11,1 cazuri/100 mii populaţie, cu 3,3 cazuri/100 mii populaţie. 
Rezultatul a fost obţinut prin reducerea ratei de abandon al 
tratamentului de la 8,5% (cohorta anului 2011) la 7,3% (cohorta 
2012), asigurată de măsurile de suport oferite persoanelor cu 
tuberculoză, inclusiv de cele zece centre comunitare pe care 
le-am deschis. A fost depus efort pentru a asigura fi nanţarea 
programelor naţionale din fondul de asigurări obligatorii în 
medicină. Astfel, insulina este compensată în proporție de 
100% din fondul de asigurări obligatorii în medicină. Finan-
ţarea programelor naţionale HIV/SIDA şi TBC, pentru anul 
2014, din bugetul de stat este majorată de circa opt ori. 

Rezultate bune au fost obţinute și în implementarea pro-
gramului de imunizări. În 2013 nu a fost înregistrat niciun 
caz de poliomielită, difterie, tetanos, sindrom al rubeolei 
congenitale. Copiii sub 2 ani au benefi ciat de vaccinare împo-
triva tuberculozei (98,4%), contra hepatitei virale B (92,6%), 
poliomielitei (93,0%), difteriei, tetanosului, pertusei şi in-
fecţiei cu Hib (91,8%), rujeolei, oreionului, rubeolei (90,1%). 
Începând cu 1 octombrie, a fost iniţiată vaccinarea copiilor 
de până la un an de viaţă contra infecţiei cu pneumococi, 
fi ind vaccinaţi 7.515 copii. Un număr de 10.800 de persoane 
au fost vaccinate cu trei doze de vaccin contra hepatitei B. 

cum caracterizați posibilitățile de acces la tratament 
ale pacienților din republica moldova?
În primul rând, am reușit să extindem lista de medicamen-
te compensate, inclusiv pentru astmul bronșic, glaucom, 
epidermoliză buloasă, maladii oftalmologice, miastenie, 
mucoviscidoză, insuline etc. Dacă în 2009, pentru medica-
mentele compensate au fost alocate 67 mil. lei, în 2013 s-au 

alocat 163 mil. lei, adică de 2,4 ori mai 
mult. Pentru anul 2014 preconizăm 
asigurarea gratuită cu medicamente 
a pacienţilor cu scleroză multiplă. 
De asemenea, sunt în curs de imple-
mentare regulile de bună practică de 
fabricare (GMP) a medicamentelor 
de uz uman. În toate localităţile rura-
le, accesul la asistenţă farmaceutică 
este asigurat inclusiv prin interme-
diul instituţiilor medicale primare. 

au fost luate măsuri pentru 
reglementarea pieței 
medicamentelor?
În anul 2010 a fost introdus un nou 
mecanism de înregistrare a prețului la 
medicamente de către producător, fapt 
care a condus la menținerea și apoi la 
reducerea cu circa 10% a prețurilor. 
Totodată, a fost majorată rata sumei 
compensate din fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală de la 
90% la 100% pentru preparatele an-
tidiabetice, cu până la 70% pentru 14 
poziţii de medicamente şi cu până la 
90% pentru trei poziţii de medicamente. 
O realizare importantă pentru sis-
temul de sănătate a fost crearea 
Agenţiei Medicamentului şi Dis-
pozitivelor Medicale, inaugurarea 
Laboratorului de Control al Calităţii 
Medicamentelor, cât şi continua-
rea dotării acestuia cu dispozitive 
de performanţă de laborator.

andrei Usatîi, ministrul Sănătăţii: 

cu circa 423 de milioane de lei, în 2013cu circa 423 de milioane de lei, în 2013
destinate Sănătății a fost în creştere

andrei Usatîi, ministrul Sănătăţii: 

destinate Sănătății a fost în creştere
Cuantumul resurselor fi nanciare

când a fost învestit ca ministru al sănătății în republica moldova, andrei usatîi a 
găsit sistemul de sănătate într-o situație dezolantă. niciun spital de stat nu deținea 
aparatura necesară investigațiilor de rutină. rezonanța magnetică era învechită de 
12 ani. mulți pacienți erau supuşi intervențiilor chirurgicale, în condițiile în care la ora 
actuală există soluții minim invazive sau chiar imagistice de rezolvare a respectivelor 
probleme medicale. din 2011 şi până astăzi, o serie de schimbări s-au făcut simțite în 
sistemul de sănătate republican, schimbări care trec dincolo de rapoartele ministerului 
şi care transformă Sănătatea din Republica Moldova într-un peisaj mult mai optimist.

Centrele de sănătate vor fi  obligate să utilizeze efi cient 
și responsabil resursele fi nanciare de care dispun. 
Această măsură permite sporirea cu 20% a cheltuielilor 
necesare în prestarea serviciilor medicale, deoarece 
banii urmează pacientul (persoana asigurată), fără 
intermedierea administrativă din partea centrelor 
medicilor de familie raionale. Conform Programului 
de activitate al Ministerului Sănătăţii, până la fi nele 
anului 2014 toate centrele de sănătate rurale vor obţine 
autonomie fi nanciară şi vor fi  contractate direct de 
către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

încePÂnd cu 1 
octombrie, a 
fost iniţiată 
Vaccinarea 
coPiilor de 
PÂnă la un an 
de Viaţă contra 
infecţiei cu 
Pneumococi, 
fiind Vaccinaţi 
7.515 coPii. 
un număr 
de 10.800 de 
Persoane au 
fost Vaccinate 
cu trei doze de 
Vaccin contra 
HePatitei b.

Republica Moldova

României, care a investit 7,5 milioane de lei.României, care a investit 7,5 milioane de lei.
acestui proiect s-a făcut prin sprijinul Guvernuluiacestui proiect s-a făcut prin sprijinul Guvernului

transfuzionale în instituțiile medicale. Dezvoltareatransfuzionale în instituțiile medicale. Dezvoltarea
colectarea benevolă a sângelui și asigurarea securitățiicolectarea benevolă a sângelui și asigurarea securității

amplifi căm capacitatea sistemului de sănătate înamplifi căm capacitatea sistemului de sănătate în
a Sângelui, în orașul Cahul, prin care dorim săa Sângelui, în orașul Cahul, prin care dorim să

În 2013 a fost creat Centrul Regional de Transfuzie
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asistența medicală primară este veriga sistemului 
de sănătate afl ată în prima linie în lupta pentru o 
populație mai sănătoasă. ce schimbări au avut loc la 
acest nivel de când sunteți ministru al sănătății?
În perioada 2009 – 2013, am avut grijă ca 73 de centre de să-
nătate din mediul rural să fi e construite sau reabilitate, iar 
în 2014 vom construi alte patru centre de sănătate. Centrele 
acoperă geografi c întregul teritoriu al Republicii Moldova și asi-
gură servicii pentru 1,2 milioane de locuitori, la funcționarea 
lor contribuind circa 400 de medici și 1.200 de asistente 
medicale. Pe lângă această acțiune, una dintre schimbările 
importante pe care le-am realizat în sprijinul medicilor de 
familie constă în faptul că toate centrele de sănătate rura-
le și raionale benefi ciază acum de autonomie fi nanciară. 
Tot în perioada 2009-2013 toţi medicii de familie au fost in-
truiţi în domeniul managementului instituţiei autonome şi în 
aplicarea protocoalelor standardizate de profi laxie şi tratament 
a celor mai frecvente maladii. În ultimii trei ani, au fost create 
şi activează zece centre comunitare de suport al pacienţilor cu 
tuberculoză şi cinci centre comunitare pentru pacienţii infec-
taţi cu HIV, care acoperă în profi l teritorial întreaga ţară. Pentru 
a obţine rezultate în prestarea serviciilor medicale a fost intro-
dus în asistenţa medicală primară mecanismul de plată în baza 
indicatorilor de performanţă. 72% din instituţiile care se ocupă 
de asistenţa medicală primară au fost contractate în baza indi-
catorilor de performanţă, care au constituit 15% suplimentar la 
fi nanţarea de bază. Începând cu ianuarie 2013, toate spitalele 
din ţară sunt contractate în baza complexităţii cazului tratat.  

care este evoluția sistemului informatic medical 
integrat de e-sănătate în republica moldova?
Sistemul va fi  implementat, într-o primă fază, în perioada 2014-
2015, în cadrul Asistenței Medicale Primare, de care benefi cia-
ză 1.800 de medici de familie și 3.400 de asistente medicale. În 
spitale, sistemul va fi  integrat într-o etapă ulterioară. Momen-
tan, în spitale implementăm mai multe sisteme informatice 
de telemedicină, inclusiv în domeniul instruirii la distanţă a 
cadrelor medicale. Serviciile de telemedicină sunt utilizate şi în 
consultarea cazurilor medicale grave, inclusiv a celor neonata-
le şi obstetricale, de care benefi ciază 6.900 de medici și 14.500 
de asistente medicale. Circa 65% din instituţii medico-sanitare 
sunt asigurate cu echipament informatic funcţional. Sunt dez-
voltate reţele locale informatice în instituţiile din asistența me-
dicală primară şi asigurată 100% conexiunea la Internet. A fost 
dezvoltat şi este funcţional Sistemul Informaţional Automati-
zat de Management al Dispozitivelor Medicale openMEDIS. 

circa 800 de persoane din republica moldova necesită, 
în prezent, transplant de rinichi, fi cat sau inimă. ce 
măsuri ați luat pentru facilitarea accesului pacienților 
din moldova la diferitele forme de transplant?
În 2013 a fost efectuat în premieră pentru Republica Mol-

dova transplantul de fi cat, iar pe 
parcursul anului 2013 au fost efectu-
ate trei intervenţii de acest tip. Țin 
să menționez că la acest capitol am 
benefi ciat de contribuția și supor-
tul colegilor din România, mă refer 
în special la dl Irinel Popescu.
La fel, au fost efectuate șase interven-
ţii de transplant renal. Tot în aceas-
tă perioadă, a fost lansat proiectul 
Twinning „Consolidarea Agenţiei de 
Transplant din Republica Moldova şi 
Asistenţă în Armonizarea Legislativă 
în Materie de Calitate şi Siguranţă a 
Substanţelor de Origine Umană”, pri-
mul proiect de acest gen în sănătate. 

care sunt principalele programe 
naționale elaborate de ministerul 
sănătății pentru perioada următoare?
În ultima perioadă au fost aprobate şi 
sunt puse în aplicare Strategia naţională 
pentru prevenirea şi controlul bolilor ne-
transmisibile prioritare pentru anii 2012-
2020, Programul naţional privind con-
trolul tutunului pentru anii 2012 – 2016 
şi Programul naţional privind reducerea 
consumului de alcool pentru anii 2012-
2020. Totodată, a fost elaborat şi aprobat 
Programul naţional de prevenire şi redu-
cere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor 
prin malformaţii congenitale şi patologii 
ereditare pentru anii 2013-2017. l

a celor mai frecvente maladii.

agenţia medicamentului 
și disPozitiVelor 
medicale (amdm) a fi nalizat 
cu succes procesul de certifi care 
a Sistemului de Management 
conform standardului ISO 
9001:2008. Recent, instituția 
a primit și documentul care 
confi rmă acest lucru, emis de 
către organismul de certifi care 
TÜV Thüringen e.V. din Germania.
ISO 9001 este standardul 
internațional de referință pentru 
sistemele de management al 
calității, fi ind implementat de 
sute de mii de entități din peste 
o sută de țări.
Certifi catul obținut de AMDM 
confi rmă faptul că activitatea 

Agenției corespunde 
standardului internațional. 
Totodată, acest certifi cat 
reprezintă o dovadă de 
necontestat a capacității 
instituției de a oferi consecvent 

servicii de înaltă calitate 
pentru satisfacerea cerințelor 
societății. De asemenea, în 
contextul procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova, 
implementarea sistemului de 

management al calității oferă 
credibilitate AMDM în fața 
autorităților de reglementare 
din domeniul medicamentului 
și dispozitivelor medicale din 
Uniunea Europeană și din lume. l

agenția medicamentului şi dispozitivelor medicale
din republica moldova a fost certifi cată
conform standardului iso 9001:2008

Prim-ministrul republicii moldova, iurie leancă,
premiat cu cea mai înaltă distincție a oms
pentru realizările obținute în lupta antifumat

cu ocazia zilei mondiale 
fără tutun, marcată 
anual Pe 31 mai, 
Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) oferă distincții 
personalităților din întreaga 
lume care s-au implicat în lupta 
antifumat. Anul acesta, cea 
mai înaltă distincție a OMS i-a 
fost acordată prim-ministrului 
Republicii Moldova, Iurie Leancă, 
pentru realizările obținute în 
domeniul controlului tutunului.
Anul trecut, în data de 17 
decembrie, Guvernul Leancă a 
aprobat o decizie fără precedent 
pentru Republica Moldova, 
privind controlul tutunului. 
Proiectul interzice fumatul 
în spațiile publice închise și 
semiînchise, la locul de muncă și 
în transportul public și introduce 

sancțiuni atât în vederea 
gestionării spațiilor în care este 
interzis fumatul, cât și pentru 
fumători.
La scurt timp, premierul Iurie 

Leancă s-a lansat într-o 
campanie antifumat. Şeful 
Executivului a apărut într-un 
spot video în care îndemna 
oamenii să renunțe la fumat, 

avertizând despre pericolul 
tutunului asupra sănătății. 
Prim-ministrul atrăgea atenția 
că Republica Moldova a ajuns 
pe locul 4 în Europa, cu aproape 
750 de mii de dependenți de 
nicotină.
Şeful Guvernului de la Chișinău 
se numără printre cei 37 de 
premiați din lume: reprezentanți 
ai executivelor, instituții sau 
organizații care au realizat 
progrese în lupta antifumat. Din 
regiunea europeană doar cinci 
persoane s-au ales cu această 
distincție. Împreună cu Iurie 
Leancă, se numără comisarul 
european pentru Sănătate, 
miniștrii Sănătății din Irlanda și 
Lituania, precum și directorul 
„FRESH/Smokefree” din Marea 
Britanie și Irlanda. l

a celor mai frecvente maladii.
standardizate de profi laxie şi tratamentstandardizate de profi laxie şi tratament
autonome şi în aplicarea protocoalelorautonome şi în aplicarea protocoalelor
domeniul managementului instituţieidomeniul managementului instituţiei

de familie au fost instruiţi înde familie au fost instruiţi în
În perioada 2009-2013 toţi medicii
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inovatoare pe care le dezvoltăm

în benefi ciul pacienților români.
actualizată cât mai repede posibil,

tinuu şi la timp la tratament, noi, 
toţi cei implicaţi, trebuie să identifi -
căm cele mai sustenabile strategii. 
Trebuie, de asemenea, să recunoaş-
tem faptul că folosirea efi cientă a 
medicamentelor este parte a soluţiei 
care adresează problema sustena-
bilităţii, în măsura în care această 
utilizare efi cientă poate include alţi 
indicatori de cost, cum ar fi  spitali-
zările, prevenirea comorbidităţilor 
şi gestionarea bolilor cronice.

Vor mai fi  lansate alte produse 
bristol-myers squibb în 
următoarea perioadă?
Bristol-Myers Squibb are, aşa cum 
spuneam, unul dintre cele mai pro-
ductive departamente de cercetare şi 
dezvoltare din industria farmaceutică. 
Activitatea R&D se desfăşoară în cadrul 
unei reţele globale de unităţi şi avem 
în prezent 55 de medicamente în dez-
voltare şi investiţii semnifi cative de 3,7 
miliarde USD în 2013. Avem încredere 
că în următorii ani vom furniza alte noi 
medicamente care să răspundă unor 
nevoi terapeutice semnifi cative. Vom 
colabora în continuare cu autorităţile 
locale pentru a ne asigura că aceste 
medicamente vor putea fi  disponibile 
pacienţilor cât de repede posibil.

una dintre ariile terapeutice cărora 
li se adresează bms este conturată,  
aşadar, de bolile cronice virale, 
între care cele provocate de virusul 
hepatic. românia se confruntă cu 
statistici îngrijorătoare atât în cazul 
hepatitei de tip b, cât şi în cazul 
celei de tip c. suntem pe locul 4, la 
nivel mondial, în ceea ce priveşte 
decesele cauzate de cele două tipuri 
de hepatită şi pe locul 1 în ue. care 
considerați că sunt nevoile medicale 
ale pacienților cu hepatită din 
românia şi ce inovații pregăteşte 
BMS în ajutorul pacienţilor care 
sunt afectați de acest virus?
În România avem cea mai ridicată 
prevalență3 a hepatitei C la nivel euro-
pean, foarte multi pacienţi având nevoie 
urgentă de opţiuni de tratament.

vatoare – toate răspunzând unor nevoi medicale stringente. 
Pentru a asigura accesul cât mai larg al pacienților europeni 
la medicamentele noastre, colaborăm îndeaproape cu au-
torităţile naţionale pentru rambursarea  acestora, conform 
procedurilor din fi ecare ţară. Din păcate, în România lista de 
medicamente compensate nu a mai fost actualizată în ulti-
mii șase ani, cu excepţia celor 17 medicamente orfane recent 
adăugate. Aceasta înseamnă că pacienţii din ţara noastră nu 
au avut acces la multe tratamente inovatoare în condițiile 
în care în România se înregistrează una din cele mai ridi-
cate incidențe din Europa în cazul multor afecțiuni grave.

inovația este cost-efi cientă?
Inovaţia în medicină se bazează pe foarte mulţi ani de cer-
cetare, ceea ce presupune, de asemenea, investiţii semnifi -
cative. Un clasament EFPIA1 al industriilor poziționează pe 
primul loc dimensiunea investiţiilor în cercetare şi dezvol-
tare în sectorul farma şi al biotehnologiei, cu 15,1%, faţă de 
9,5% cât este în servicii software, următoarea industrie din 
clasament. De multe ori însă, rezultatele obţinute nu sunt 
cele scontate, iar proiectele se opresc, indiferent de sume-
le investite până atunci. Practic, nu generează acel “return 
on investment” pe care orice companie îl dorește şi care 
susţine mai departe inovaţia, ceea ce presupune o presiune 
foarte mare din punct de vedere comercial. Investiţia în 
cercetare este însă nu numai o condiţie pentru susţinerea 
businessului, ci și o responsabilitate faţă de pacienţi. Ne 
bucurăm să vedem cum la nivel european se estimează 
că medicamentele inovatoare au fost cel mai important 
aspect care a contribuit la creşterea speranţei de viaţă2.
Responsabilitatea noastră, a întregii industrii farmaceutice, 
este să ajutăm cât mai mulți pacienţi prin medicamentele 
inovatoare pe care le dezvoltăm. Pentru a putea construi 
un sistem de sănătate puternic, care să asigure acces con-

misiunea bms la nivel mondial 
este descoperirea de terapii 
noi în benefi ciul pacientului. 
ce impact are inovația bms 
asupra pacientului român?
Misiunea Bristol-Myers Squibb este 
să descopere, să dezvolte şi să furni-
zeze medicamente inovatoare care să 
îi ajute pe pacienţi să lupte împotriva 
bolilor grave. La baza strategiei noas-
tre de poziţionare drept companie 
biofarmaceutică axată pe îngrijirea 
de specialitate stă un puternic anga-
jament pentru inovaţie. Într-adevăr, 
medicamentele noastre ajută milioane 
de oameni din întreaga lume să lupte 
împotriva unor boli precum cancerul, 
afecţiunile cardiovasculare, hepatita 
B, HIV/SIDA, artrita reumatoidă şi 
afecţiunile psihiatrice. Suntem în spe-
cial mândri de faptul că departamentul 
nostru de cercetare şi dezvoltare este 
considerat printre cele mai productive 
din industrie, în ultimii 10 ani făcând 
disponibile 14 noi medicamente ino-

inovatoare pe care le dezvoltăm
pacienți prin medicamentele
este să ajutăm cât mai mulți

a întregii industrii farmaceutice,
responsabilitatea noastră,

dr. călin gălăşeanu, Country Manager Bristol-Myers Squibb, preşedinte ARPIM
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dezvoltare din industria farmaceutică.
Activitatea R&D se desfăşoară în cadrul 

că în următorii ani vom furniza alte noi 

pean, foarte multi pacienţi având nevoie 
actualizată cât mai repede posibil,

lista de medicamente compensate să fi elista de medicamente compensate să fi e
deschis cu toţi cei implicaţi, astfel încâtdeschis cu toţi cei implicaţi, astfel încât
Vom continua dialogul constructiv şi

bazăm pe reduceri de costuri. bazăm pe reduceri de costuri. 
adevărat efi cient şi nu doar să neadevărat efi cient şi nu doar să ne

Trebuie să vedem ceea ce este cu

din Păcate, în 
romÂnia lista 
de medicamente 
comPensate 
nu a mai fost 
actualizată 
în ultimii șase 
ani, cu eXcePţia 
celor 17 
medicamente 
orfane recent 
adăugate.

Avem încredere că în 
următorii ani vom furniza 
alte noi medicamente care 
să răspundă unor nevoi 
terapeutice încă nesoluţionate.
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Bristol-Myers Squibb are un angajament 
puternic să cerceteze, să informeze și 
să susțină îmbunătățirea perspectivelor 
clinice pentru pacienţii cu afecțiuni 
virale cronice. Pe de o parte, avem un 
portofoliu de medicamente deja disponi-
bile şi una dintre cele mai complete linii 
de cercetare în virusologie din industria 
farmaceutică, ţintind să răspundă unor 
nevoi medicale nesoluţionate din sfera 
HIV şi a afecţiunilor hepatice, inlusiv 
hepatita B şi hepatita C. Pe de altă parte, 
am pus, de asemenea, bazele unor co-
laborări inovatoare menite să răspundă 
unor nevoi stringente din sfera ştiinţifică 
şi a strategiilor de sănătate. Considerăm 
că experiența noastră îndelungată în 
domeniul virusologiei, alături de anver-
gura portofoliului nostru de cercetare şi 
produse, precum şi angajamentul nostru 
filantropic ne poziţionează drept un 
partener de încredere pentru dezvoltarea 
domeniului virusologiei. De exemplu, 
prin programul Partnering for Cu-
reTM susţinem cercetarea ştiinţifică 
inovatoare care poate conduce la des-
coperirea unui tratament curativ în 
afecţiuni virale: HIV, hepatita B (HBV) 
şi hepatita C (HCV). Ca român, mă 
bucur să văd că între primii medici cer-
cetători care au obţinut în 2013 burse de 
finanţare Partnering for Cure se numără 
și un medic din țara noastră, doamna 
dr. Ruxandra Călin, aflată în prezent în 
Franţa, la Spitalul Pitié-Salpêtrière.

care considerați că este cea mai 
gravă problemă a pacientului român 
şi cum poate fi aceasta depăşită?
Pacienţii din România au dreptul la un 
sistem de sănătate eficient, acces la 
tratamente inovatoare şi la informare 
adecvată despre boli. Din păcate, ne 
confruntăm cu diverse provocări pentru 
întreg sistemul medical: subfinanțarea 
din sănătate alături de întârzierea ac-
cesului la tratamente inovatoare dar și 
suprataxarea companiilor farmaceuti-
ce, aceasta din urmă determinând un 
mediu extrem de imprevizibil și dificil. 
Suntem implicaţi activ prin ARPIM în 
dialogul public din jurul acestor su-
biecte şi avem încredere că acestea vor 
fi în curând soluţionate, în beneficiul 

pacienţilor. În cele din urmă, creşterea informării asupra 
prevenţiei şi a accesului la programe de screening poate fi, de 
asemenea,  îmbunătăţită, având în vedere incidenţa ridicată 
în ceea ce priveşte afecţiunile grave precum cancerul sau he-
patita C. La Bristol-Myers Squibb colaborăm îndeaproape cu 
parteneri relevanţi pentru a susţine astfel de activităţi în Ro-
mânia, pentru fiecare arie terapeutică din portofoliul nostru.

ce părere aveți despre relația dintre industria farmaceutică 
şi autorități? cum poate fi aceasta îmbunătățită?
Cred  în puterea parteneriatului, mai ales în condiţiile me-
diului actual extrem de dinamic şi de limitat financiar. Cred, 
de asemenea, că având pacientul în centrul activităţilor 
noastre putem cu adevărat să îmbunătăţim această relaţie. 
Noi, Bristol-Myers Squibb, ne angajăm să aducem valoare 
adăugată întregului sistem de sănătate, interacţionând 
şi colaborând cu diverşi stakeholderi, inclusiv cu autori-
tăţile, pentru a îmbunătăţi perspectivele pacienţilor din 
întreaga lume. În România, atât la nivel de companie, cât și de 
asociație profesională, suntem angajaţi să continuăm dialogul 
constructiv și deschis cu diverse organizaţii pentru a sprijini 
creşterea calităţii serviciilor medicale, întotdeauna respec-
tând cele mai înalte standarde de etică şi de transparenţă. l

1.  EFPIA: Pharmaceutical industry in figures (2013)
2.  Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 

developing OECD and high-income countries, 2000 - 2009 (2012)
3. Cf. Liana Gheorghe, Irma Eva Csiki, Speranta Iacob, Cristian Gheorghe, Gabriela 

Smira, Loredana Regep; “The Prevalence and Risk Factors of Hepatitis C Virus 
Infection in Adult Population in Romania: a Nationwide Survey 2006-2008; Journal 
of Gastrointenstinal Liver Diseases, December 2010 Vol. 19 No. 4, 373-379
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UNUL DINTRE ELEMENTELE DEFINITORII ALE UNUI 
SISTEM SANITAR SUSTENABIL ȘI MODERN ESTE ACCE-
SUL EXTINS ȘI ECHITABIL LA TRATAMENT ȘI LA SERVI-
CII MEDICALE PENTRU PACIENȚI - un obiectiv difi cil de re-
alizat, în condițiile în care criza economică exercită o presiune 
foarte mare asupra bugetelor publice și, implicit, asupra siste-
melor naționale de îngrijire medicală.  

Cu toate acestea, sectorul farmaceutic - în special producă-
torii de medicamente generice - pot oferi soluții în acest sens, 
deoarece medicamentele generice fac posibile planifi carea și 
controlul bugetar și, în același timp, oferă tratamente de calita-
te la prețuri accesibile. De aceea, încurajarea utilizării medica-
mentelor generice și a producătorilor de medicamente generice 
din România - în mare parte cu facilități de producție locale - ar 
trebui să fi e o prioritate pentru autorități întrucât ar duce atât la 
o alocare mai efi cientă a resurselor bugetare, cât și la o creștere 
a bunăstării pacienților.  

Multe dintre statele europene cu sisteme de sănătate per-
formante au adoptat deja măsuri concrete de încurajare a con-
sumului de medicamente generice, cu rezultate optime pentru 
pacienți și buget. Economiile anuale înregistrate în sistemele de 
Sănătate ale UE, prin utilizarea medicamentelor generice, sunt 
de 35 de miliarde de euro(1).  

În România însă, medicamentele 
generice nu sunt tratate ca o soluție 
pentru efi cientizarea sistemului de 
Sănătate și lărgirea accesului la medi-
camente al populației, acestea repre-
zentând numai aproximativ 25% din 
piața de medicamente. Cauza? Cadrul 
legislativ și cel fi scal în vigoare blochea-

ză accesul pe piață al medicamentelor 
generice și determină chiar dispariția 
lor de pe piață. În plus, medicamentele 
generice sunt puțin cunoscute de către 
pacienții români, care, de cele mai multe 
ori, nu știu că există o alternativă de tra-
tament la fel de efi cientă, dar mai ieftină.  

măsuri ProPuse de asociaţia 
Producătorilor de 
medicamente generice din 
romÂnia (aPmgr):

1. Înlăturarea  barierelor de acces 
din piața medicamentelor generice. În 
acest sens, următoarele două măsuri ar 
trebui să fi e prioritare: 

n  Revizuirea taxei clawback prin in-
troducerea calculului diferențiat 
pentru medicamentele generi-
ce (bazată pe introducerea unei 
proporții de maximum 65% în cal-
culul procentului ‚p’ din formula 

în România, din perspectiva APMGRîn România, din perspectiva APMGR
Cum trebuie făcută reforma Sănătăţii

sistemul de sănătate din românia are nevoie de o serie 
de reforme structurale pentru a fi pus pe nişte baze 
sustenabile şi pentru a servi nevoilor reale ale pacienților. 
în lipsa acestor reforme, starea de degradare care se poate 
observa în prezent - cazurile din ce în ce mai frecvente de 
fraudă, cheltuirea ineficientă a fondurilor alocate sănătății, 
exodul personalului medical sau deteriorarea spitalelor 
de stat - va continua, cu consecințe grave, atât pentru 
pacienți, cât şi pentru industria farmaceutică locală. 

Dragoş Damian, preşedinte apmGr

economiile 
anuale în-
registrate în 
sistemele de 
sănătate ale 
ue, Prin utiliza-
rea medicamen-
telor generice, 
sunt de 35 de 
miliarde de 
euro

de menținere sub control a costurilor publice.de menținere sub control a costurilor publice.
la tratament al tuturor pacienților, în condițiila tratament al tuturor pacienților, în condiții

singura soluție realistă de asigurare a accesuluisingura soluție realistă de asigurare a accesului
medicamente generice întrucât aceasta estemedicamente generice întrucât aceasta este

măsuri de încurajare a consumului demăsuri de încurajare a consumului de
O reformă a Sănătății ar trebui să includă

clawback) și eliminarea adaosurilor distribuitorilor și far-
maciilor din valoarea contribuției clawback plătite de pro-
ducători.

n  Modifi carea mecanismului de stabilire a prețurilor 
medicamentelor: eliminarea dublei referențieri pentru 
medicamentele generice prin renunțarea la compararea 
cu țările de referință și prin aplicarea limitei de maximum 
65% o singură dată, la momentul când primul medicament 
generic obține autorizația de punere pe piață.  

2) Implementarea unor politici clare de încurajare a con-
sumului de medicamente generice. Un studiu realizat de fi r-
ma de consultanță KPMG, la solicitarea APMGR, a identifi cat, 
în urma unei analize amănunțite a măsurilor adoptate cu suc-
ces de alte state membre ale Uniunii Europene, o serie de soluții 
pentru creșterea consumului de medicamente generice, care ar 
putea aduce economii însumate de 100 de milioane de euro pe 
an pentru Sistemul public de Sănătate și pacienți.  

n  Încurajarea prescrierilor și eliberării de medicamente 
generice de către medici și farmaciști.  

n  În cazul medicilor, recomandarea este prescrierea de 
medicamente pe baza denumirii comune internaționale 
(DCI), cu posibilitatea de a specifi ca o marcă, combinată cu 
o țintă valorică pentru prescrierea de generice. 

n  În cazul farmaciilor, se recomandă eliberarea obligato-
rie de rețete DCI sau substituirea medicamentelor inova-
toare cu cele generice pentru rețetele pe marcă. Aceasta ar 
completa măsura propusă la nivel de medic, contrabalan-
sând și corectând orice potențiale abuzuri în prescrierea cu 
predilecție a medicamentelor inovatoare de către medici.  

n  Introducerea de ținte de prescriere și monitorizarea lor.  
3) Adoptarea unor măsuri de încurajare a industriei loca-

le producătoare de medicamente generice, întrucât dezvol-
tarea acestui sector poate oferi soluții viabile pentru un acces 
extins și echitabil la soluții terapeutice și, în plus, poate ajuta 
economia românească.  

  În țările puternic industrializate, industria farmaceuti-
că aduce o contribuție remarcabilă la produsul intern brut, 
iar autoritățile creează cele mai bune facilități fi scale pentru 
ca fabricile să-și păstreze atât potențialul de valoare adăuga-
tă, cât și pe cel de multiplicare a locurilor de muncă. 

În România există, deocamdată, aproximativ 30 de producă-
tori industriali de preparate farmaceutice care au o contribuție 
economică și socială importantă, fi ind prezenți preponderent 
în zonele academice, unde sunt și angajatori importanți. Cu 
toate acestea, suprareglementarea și suprainstituţionalizarea 
din acest domeniu fac aproape imposibilă dezvoltarea sectoru-
lui farmaceutic. Sistemele de suprataxare anticonstituționale 
creează bariere de acces pentru producători, determină ratarea 
de investiții importante și împovărează neverosimil capitaluri-
le de lucru, făcând imposibilă dezvoltarea operațiunilor. Multe 
dintre fabricile de produse farmaceutice riscă chiar să fi e închi-
se. De altfel, impactul negativ al politicilor aplicate în domeniul 
Sănătății din ultimii ani a făcut deja ca producția locală de me-

dicamente să înregistreze o scădere (în 
volum) de 40%, în perioada 2007-2011.  

Pentru a nu se ajunge în situația în care 
fabricile de medicamente din România să 
se închidă, iar medicamentele accesibile 
să dispară de pe piață, autoritățile publi-
ce ar trebui să înceapă să privească prag-
matic sectorul farmaceutic. România 
trebuie să își fructifi ce poziția geografi că, 
know-how din domeniul farmaceutic, 
resursele umane califi cate și capacita-
tea de a produce și a exporta la prețuri 
competitive. Fără niște politici publice 
coerente, care să încurajeze industria 
producătoare de medicamente generice 
și consumul medicamentelor generice, 
Sistemul de Sănătate din România va in-
tra în colaps, cu consecințe sociale și eco-
nomice deosebit de grave. l

Sursă: (1) Asociația Europeană a Medicamentelor 
Generice (European Generic Medicines Association 
- EGA). http://www.egagenerics.com/images/
EGA_factsheet_09.pdf

în romÂnia 
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(Sir Winston Churchill)(Sir Winston Churchill)(Sir Winston Churchill)
cea pentru sănătatea copiilor săi” cea pentru sănătatea copiilor săi”

pe care o naţiune o poate face decât pe care o naţiune o poate face decât 
“Nu există o investiție mai bună

Conferinţa Naţională “soluții pentru îmbunătățirea sănătății copiilor”, organizată de revista 
Politici de sănătate, la inițiativa comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorități și a 
Comisiei pentru Sănătate Publică, din Senat, a avut ca principal scop îmbunătăţirea educaţiei, protecţiei 
și accesului copiilor, tinerilor și mamelor la îngrijiri medicale de calitate în sistemul public și în cel 
privat. Evenimentul a avut loc în data de 27 mai 2014, la Palatul Parlamentului. (raluca boboc)

ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU UMF “CAROL DAVILA”, 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI, SPITA-
LUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “GRIGORE ALE-
XANDRESCU” ŞI “SALVAŢI COPIII” ROMÂNIA, evenimentul a 
reunit peste 250 de invitaţi implicaţi activ în îngrijirea, educaţia şi protecţia 
copiilor.

În deschiderea conferinţei au luat cuvântul Rozalia-Ibolya Biro, Pre-
şedinte - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul 
României, dr. Ion Luchian, Preşedinte - Comisia pentru sănătate publică, 
Senatul României, prof. univ. dr. Florian Popa, Vicepreşedinte - Comisia 
pentru sănătate publică, Senatul României, dr. Alin Ţucmeanu, Secretar 
de Stat - Ministerul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, Secretar de Stat - Ministerul 
Afacerilor Interne, Gabriela Coman, Secretar de Stat - Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale.

Problemele atinse în cadrul conferinţei au fost 
multiPle și comPleXe 
ROMÂNIA OCUPĂ UN NEDORIT LOC 1 ÎN MULTE DINTRE 
STATISTICILE SUMBRE EUROPENE. Copiii noştri sunt cei mai 
săraci din Europa, sărăcia fi ind baza nutriţiei defi citare, a mor-
talităţii ridicate, dar şi a abuzului asupra copilului.

Mortalitatea infantilă în România este cea mai ridicată din UE, 9% 
în 2012, dublu faţă de media europeană, probabilitatea de deces înainte de 
5 ani este de 11, 74 la mia de născuţi vii, faţă de 7,2 - media UE. Atât morta-
litatea infantilă, cât şi mortalitatea copiilor sub 5 ani sunt semnifi cativ mai 
mari în rândul copiilor din mediul rural (60%), faţă de (40%) în urban, iar 
multe dintre cauzele acestor decese ar fi  putut fi  prevenite  (de ex. infecţii 
banale ca diareea, infecţiile respiratorii sau accidentările). Acest fapt atrage 
atenţia asupra inegalităţii de şanse între copii, dar şi asupra lipsei educaţiei 
medicale în rândul populaţiei. Rata supravieţuirii în cazurile de cancer, 
în România, este cea mai scăzută din Europa şi sunt necesare demersuri 
pentru ca diagnosticarea acestei boli să fi e făcută la timp în România.

Cu toate că avem un cadru legislativ 
corespunzător (România se aliniază 
legislaţiei internaţionale), practica lasă de 
dorit. Intenţia noastră este de a inventaria 
acele problematici cu care dvs. v-aţi 
confruntat, ca mai apoi să constituim 
nişte comisii de lucru pe diferite segmente 
din domeniile atinse în cadrul dialogului 
nostru de azi, urmând ca în decursul 
acestui an – noiembrie sau decembrie – să 
ne întâlnim din nou să fi xăm priorităţi, 
direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii copiilor noştri.
Rozalia-Ibolya Biro, Preşedinte - Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi, Senatul României

România se afl ă printre ţările codaşe, 
în rândul ţărilor membre ale Uniunii 
Europene, în ceea ce priveşte indicatorii de 
mortalitate infantilă. Concluziile acestei 
dezbateri vor fi  preluate de Comisia 
pentru sănătate publică pentru a emite 
acte legislative sau completări ale actelor 
legislative în vigoare prin legislaţie 
secundară.
Dr. Ion Luchian, Preşedinte - Comisia 
pentru sănătate publică, Senatul României

România ocupă locul 1 în privinţa abandonului copiilor, al nu-
mărului de naşteri şi avorturi raportate în rândul adolescente-
lor (8.500 de mame minore, în fi ecare an), locul 1 la violenţa în 
școli şi unul dintre primele locuri la consumul de alcool, dro-
guri sau fumat în rândul copiilor şi adolescenţilor.

70.000 de copii au dizabilităţi în România, în majoritate de grad 
mediu şi sever, şi 40.000 de copii sunt abandonaţi, la care se adaugă cei 
300.000 lăsaţi în grija rudelor. Fenomenul părăsirii copiilor, chiar şi tem-
porar, pentru munca în străinătate, duce la afectarea psihologică şi trauma-
tizarea copiilor; doar italienii au raportat un număr de 40 de copii români 
care s-au sinucis din dor de mamă, din 2007. Nivelul protecţiei sociale oferit 
copiilor este cel mai redus din Europa.

Nu în ultimul rând, sănătatea sugarului şi dezvoltarea tim-
purie sunt afectate de promovarea intensă a laptelui praf, rata 
alăptării exclusive cu lapte matern, până la vârsta de 6 luni, fi -
ind cea mai scăzută din UE, de 3 ori mai mică decât media UE. 
Cei mai mulți copii, tineri și mame nu cunosc, din lipsă de informa-
re, procedurile medicale la care sunt supuşi, drepturile pe care le au  
şi nu li se cere acordul. Accesul  inegal la servicii medicale pentru 
diferite categorii sociale, cât şi accesul scăzut al copiilor și tineri-
lor la tratament gratuit, la tratamente inovative, investigații de înal-
tă performanță, iar unele investigaţii ale bolnavilor de cancer fi ind 
făcute în clinici private, cu plată, au fost semnalate de către partici-
panţi.

“Carta drepturilor copilului spitalizat” nu este cunoscută, populariza-
tă şi respectată. Drepturile copilului nu sunt specifi cate în Legea drepturilor 
pacienţilor. Copilul este ignorat şi în Legea asistenţei medicale de urgenţă, 
unde nu este prevăzut Sistemul de urgenţe pediatrice cu Subsistemul de 
traume pediatrice.

 Printre alte probleme semnalate în cadrul conferinţei menţionăm lip-
sa unei structuri de specialitate în Ministerul Sănătăţii care să evalu-
eze şi să stabilească priorităţile de sănătate publică privind sănătatea 
copilului şi lipsa unei structuri similare în DSP care să monitorizeze 
aplicarea acestei priorităţi; lipsa unei strategii naționale de sănătate a 
mamei și copilului, lipsa unor programe de sprijin acordate familiilor cu 
copii ce prezintă riscuri, lipsa educaţiei pentru sănătate în România, lip-
sa personalului medical în general, lipsa unei pregătiri adecvate în pedi-
atrie, în cursul facultăţii (doar 8 săptămâni alocate în cei 6 ani de facultate, 
pentru formarea în îngrijirea pediatrică), desfi inţarea specializărilor pedia-
trice din programa de rezidenţiat (ex. oncopediatria), lipsa unei conduite 
preventive, migrarea personalului medical, lipsa dotărilor în secţiile de 
neonatologie, în special în oraşele de provincie, condiţii inumane întâlni-
te în diferite unităţi medicale din mediul rural, absenţa unor programe de 
prevenţie în cazurile de suicid şi de comportament agresiv ale copiilor şi 
adolescenţilor, nerespectarea dreptului la exprimare în limba maternă în 
unităţile medicale, în cazul copiilor aparţinând comunităţilor minoritare. 
Scăderea îngrijorătoare a numărului de copii vaccinați, potrivit sche-
mei de vaccinare recomandată  de Ministerul Sănătăţii, dar şi numărul 
scăzut de medici de medicină şcolară (700, la nivel naţional, care trebuie 
să asigure monitorizarea, educaţia medicală şi vaccinarea celor peste 2 mi-
lioane de copii școlari).

Printre PrinciPalele ProPuneri, amintim:
•  Stabilirea unei structuri în Ministerul Sănătăţii care să se ocupe ex-

clusiv de starea de sănătate a copiilor şi de monitorizarea planurilor 
strategice de îmbunătăţire a sănătăţii acestora;

•  Elaborarea Programului Naţional de Sănătate a mamei şi copilului şi a 
Programului Naţional de Imunizare, care să fi e garantate de Parlament 
în cadrul legii bugetului naţional la fi ecare început de exerciţiu bugetar, 
până atingem media europeană;

•  Abordare integrată - sistem de colaborare interministerială – sănătatea 
este multifactorială (50% reprezintă stilul de viaţă, 20% factori de mediu, 
10% servicii de sănătate);

•  Intensifi carea cercetărilor epidemiologice;
•  Legiferarea serviciilor medicale comunitare complementare medici-

nei de familie;
•  Reînfi inţarea Facultăţii de Pediatrie;
•  Prelungirea stagiului de pregătire a medicilor în pediatrie, în acest mo-

ment acesta fi ind de doar 8 săptămâni;
•  Toţi copiii trebuie să fi e supuşi screening-ului încă din primele ore de via-

ţă;
•  Avansarea urgentă a demersurilor pentru aprobarea legii privind mar-

ketingul pentru substituenţii de lapte matern; 
•  Educaţia pentru sănătate trebuie inclusă în programa şcolară obligatorie;
•  Reînfi inţarea unui centru de boli sangvine în România;
•  Garantarea şi asigurarea gratuităţii pentru toate serviciile medicale şi 

de asistenţă psihologică pentru copii.
După eveniment, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 

şi Comisia pentru sănătate publică au lansat un anunţ prin care au solicitat, 
din partea specialiştilor, societăţilor şi asociaţiilor medicale şi de pacienţi, 
ONG-uri implicate în protecţia drepturilor copiilor, adolescenţilor şi mame-
lor, puncte de vedere ofi ciale şi propuneri de soluţii. Acestea constituie ane-
xe ale raportului conferinţei ce va fi  dezbătut în Parlament până la sfârşitul 
lunii iunie. Se doreşte constituirea unor grupe de lucru la nivel senatorial 
pentru soluţionarea / elaborarea proiectelor şi soluţiilor legislative care vor 
fi  înaintate organelor avizate. l

Parteneri ai evenimentului au fost:
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în europa, sănătatea copilului s-a îmbunătățit în mod simțitor în ultimele 
decenii, iar rata de supraviețuire este mai bună ca oricând. cu toate acestea, 
statele fac eforturi pentru a se adapta la nevoile şi cererile în sănătate, pentru 
a face față presiunii crescânde de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale şi 
de a scădea costurile acestora. unele state reuşesc să ofere servicii medicale 
(pentru copii) îmbunătățite substanțial față de altele, oferind posibilitatea 
de a împărtăşi din experiența lor. copiii sunt deosebit de vulnerabili (n.r., în 
comparație cu adulții), iar alegerea politicilor de sănătate a guvernelor europene 
are un efect profund asupra sănătății, stării de bine şi dezvoltării acestora. 
o strategie eficientă, la nivel european, pentru sănătatea copiilor presupune 
schimbări în practica medicală şi planificarea politicii de sănătate a copiilor.

desPre sănătatea coPilului în euroPa
DEŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COPII-
LOR ESTE EVIDENTĂ, în special prin reducerea ratei de mor-
talitate, profi lul poverii bolii la copii, în Europa, s-a schimbat. 
În prezent, foarte puţini copii mor din cauza bolilor infecţi-
oase, în timp ce prevalenţa bolilor cronice, precum astmul şi 
diabetul, este în creştere. 

determinanţii sociali ai 
sănătăţii (eX., sărăcia) au 
un imPact Puternic asuPra 
calităţii Vieţii coPiilor. 
DETERMINANŢII SOCIALI AI SĂNĂ-
TĂŢII AU UN IMPACT DIRECT ASU-
PRA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, iar 
aceste servicii sunt un factor important 
ce determină starea de sănătate a copi-
ilor şi tinerilor.

Diferenţele existente în privinţa ac-
cesului la resurse afectează vieţile co-
piilor şi pe cele ale tinerilor. Este foarte 
important modul în care sunt realizate 
şi implementate politicile economice şi 
sociale. În timp ce unele ţări protejea-
ză tinerii, alte state adoptă politici care 
dezavantajează în mod disproporţionat 

coPiii și tinerii 
sunt eXPuși 
din ce în ce mai 
mult bolilor 
cronice, 
obezităţii, 
efectelor 
nociVe ale 
fumatului și 
consumului 
de alcool, în 
timP ce riscul 
crescut de 
a dezVolta 
cancer sau 
Probleme 
de sănătate 
PsiHică este 
foarte Puţin 
menţionat.

această categorie de vârstă.
Dintre motivele datorită cărora unele ţări oferă servicii me-

dicale (pentru copii) mai bune, amintim gestionarea efi cientă 
a resurselor materiale şi umane, precum şi voinţa politică.

eXistă trei cauze generale Pentru situaţiile în 
care sistemele de sănătate nu asigură un niVel 
oPtim de îngrijire a sănătăţii coPiilor:

1) Există o neconcordanţă între nevoile şi serviciile adre-
sate sănătăţii copiilor şi sistemul care ar trebui să răspundă 
acestor nevoi. Cu alte cuvinte, sistemul eşuează în a se adap-
ta la schimbarea continuă a profi lului poverii bolii la copii, nu 
reuşeşte să strângă dovezi privind efi cienţa anumitor modele 
prin care este oferită asistenţă medicală copiilor şi nu reuşeşte 
să ţină pasul cu cele mai noi progrese în medicina pediatrică. 

2) Statele europene eşuează în maximizarea sănătăţii 
copiilor. Rezultatele sunt îngrijorătoare: un nivel ridicat de 
boli non-transmisibile prevenibile, foarte mulţi copii vulnera-
bili, cărora le lipsesc mijloacele pentru a duce o viaţă decentă 
şi un decalaj mare între familiile bogate şi cele sărace. 

3) Nu cunoaştem drepturile copilului prevăzute în Con-
venţia ONU pentru Drepturile Copilului, pe care fi ecare stat 
membru UE a semnat-o.

desPre imPortanţa serViciilor medicale 
integrate
O ABORDARE INTEGRATĂ PRESUPUNE O STRATEGIE 
EFICIENTĂ PRIN CARE STATELE SĂ ACŢIONEZE potrivit 
unui plan bine stabilit şi să abordeze “sănătatea în toate poli-
ticile”. 

Asistenţa medicală primară ar trebui să se regăsească în 
centrul îngrijirii sănătăţii copiilor. Spitalele nu ar trebui să 
ofere asistenţă medicală copiilor atunci când problemele de 
sănătate cu care se confruntă nu sunt urgente şi nu necesită 
utilizarea unei tehnologii moderne în diagnosticarea şi trata-
mentul pacientului. Este important ca oamenii să cunoască ce 
fel de servicii sunt oferite în cadrul unui spital şi când pot sau 
nu să benefi cieze de acestea. 

Persoanele care oferă asistenţă medicală primară ar tre-
bui să fi e văzute ca paznici ai sistemului de sănătate. Proble-
mele apar atunci când sistemul nu funcţionează efi cient. Re-

zolvarea problemelor încă de la primul 
contact al pacientului cu sistemul poa-
te salva timp şi resurse.

Multe dintre statele europene încear-
că să ofere servicii medicale integrate – 
observăm două forme generale: 

Integrarea pe verticală - servicii care 
funcţionează într-un mod ierarhic. Ast-
fel, cooperarea dintre îngrijirea medicală 
primară şi cea secundară poate ajuta la 
dezvoltarea unui echilibru între accesul 
pacienţilor la asistenţă medicală şi ex-
pertiză. 

Integrare pe orizontală – între sec-
toare cum ar fi  îngrijirea medicală şi so-
cială; este deosebit de importantă pentru 
copiii cu nevoi speciale, inclusiv în cazul 
celor care suferă de boli care necesită tra-
tament pe termen lung, tulburări psihice 
sau în cazul copiilor care sunt vulnerabili 
din diverse considerente sociale.

Serviciile medicale integrate sunt 
necesare şi în tranziţia dintre serviciile 
medicale destinate copiilor şi cele desti-
nate adulţilor – acesta fi ind unul dintre 
momentele unde apar cele mai multe 

o transformare la nivel de sistem. o transformare la nivel de sistem. 
copiilor la nivel european, este necesarăcopiilor la nivel european, este necesară

Pentru a asigura îmbunătăţirea sănătăţii
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pe atingerea adevăratului lor potenţial.pe atingerea adevăratului lor potenţial.
pună accent pe un stil de viaţă sănătos şipună accent pe un stil de viaţă sănătos şi

acestora atunci când apar. Ar trebui să seacestora atunci când apar. Ar trebui să se
mult decât prevenirea bolilor şi tratareamult decât prevenirea bolilor şi tratarea

Sănătatea copilului reprezintă mai
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probleme. Cu toate că reprezintă un scop 
comun pentru multe din statele europe-
ne, ele sunt încă departe de a reuşi. Prin-
tre lecţiile-cheie oferite de Olanda sau 
de Suedia, două dintre statele care reu-
şesc să ofere servicii medicale integrate, 
amintim nevoia adoptării unor politici 
de suport şi stimularea cooperării între 
diferitele ramuri.

Este, de asemenea, important ca spe-
cialiştii să sprijine acţiunile întreprinse 
cu scopul de a îmbunătăţi situaţia să-
nătăţii copiilor, la nivel european. Ei ar 
putea ajuta la generarea de informaţii 
privind starea sănătăţii copiilor în ţările 
lor, astfel încât să putem observa trendul 
actual la nivel european. Nu se cunoaşte 
nici măcar numărul optim de lucrători 
sanitari necesari per populaţie. 

Profesioniştii din Sănătate trebuie să 
meargă dincolo de dobândirea de aptitu-
dini şi cunoştinţe, ei trebuie să dezvolte 
abilităţi de a transmite mai departe cu-
noştintele lor şi să participe activ la re-
forma sistemului de sănătate.

serViciile de sănătate sunt 
de multe ori influenţate de 
asPecte istorice și culturale, 
nicidecum de înţelegerea 
raţională a neVoilor 
oamenilor. 
MODUL ÎN CARE SERVICIILE SUNT 
ÎN ACEST MOMENT PLANIFICATE 
NU CORESPUNDE CU CEREREA ŞI 
OFERTA (nevoile oamenilor vs servici-
ile oferite) şi, astfel, apar consecinţe ne-
intenţionate.

Trebuie să înţelegem mai bine modul 
în care un sistem de sănătate funcţio-
nează, să cunoaştem factorii care ajută 
la îmbunătăţirea sănătăţii copiilor şi să 
vedem cum putem ameliora calitatea 
serviciilor de sănătate. l

Bibliografie disponibilă pe site-ul www.
politicidesanatate.ro

Cu toate că s-a observat îmbunătățirea 
serviciilor de sănătate destinate copiilor, mai 
sunt multe de făcut. Există diferenţe mari 
între statele europene în ceea ce privește 
modul în care este abordat acest subiect. 
Sănătatea copiilor este conturată de echilibrul 
dintre factorii de risc şi cei de protecţie. 
Condițiile în care copiii sunt născuți și trăiesc 
depind de o varietate de factori materiali, 
psihosociali, de mediu şi de comportament. 
aşadar, riscul de boală şi determinanții 
sociali care cauzează apariția bolii pot 
fi  gestionați prin politici integrate, 
bine coordonate şi prin adoptarea 
unor măsuri efi ciente. o abordare 
de tip “sănătate în toate politicile” 
este extrem de importantă.
Cercetările în domeniu sunt, de asemenea, 
necesare. Acestea reprezintă o unealtă în 
urma cărora sunt dezvoltate și implementate 
politicile privind sănătatea copiilor. 
O mai bună înțelegere asupra a ceea ce 
funcţionează şi ajută la îmbunătăţirea 
serviciilor de sănătate oferite copiilor 
este extrem de importantă. Lipseşte, 
însă, responsabilitatea, asumarea 
angajamentului de a răspunde acelor nevoi.
Un sistem de monitorizare ar putea ajuta 
însă. Statele europene ar putea alege 
împreună care sunt indicatorii comuni prin 
care să fi e monitorizat modul în care sunt 
oferite serviciile de sănătate destinate 
copiilor și ar trebui să creeze instituții 
destinate monitorizării, responsabile de 
colectarea şi analiza datelor. Un mecanism 
de raportare asupra sănătății copiilor la 
nivel naţional, care să facă recomandări 
privind tipul de acțiuni necesare, cu un 
departament responsabil să asigure realizarea 
schimbărilor este, de asemenea, necesar.  
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ProVocarea constă în a reuși să dezVoltăm sisteme 
de sănătate care să răsPundă neVoilor reale 
ale coPiilor și familiilor acestora Prin Politici 
de sănătate inter sectoriale. acest lucru Va fi 
esenţial Pentru a reuși să modelăm, PromoVăm și să 
Protejăm această generaţie, dar și Pe cele Viitoare.

centrate pe îngrijirea spitalicească.centrate pe îngrijirea spitalicească.
confruntă multe ţări constă în serviciile de sănătateconfruntă multe ţări constă în serviciile de sănătate

îndoielnică. Una dintre problemele-cheie cu care seîndoielnică. Una dintre problemele-cheie cu care se
sunt de cele mai multe ori fragmentate şi de calitatesunt de cele mai multe ori fragmentate şi de calitate

modele de îngrijire. Serviciile pentru astfel de copiimodele de îngrijire. Serviciile pentru astfel de copii
lung, tulburări psihice sau dizabilităţi necesită noilung, tulburări psihice sau dizabilităţi necesită noi

Copiii care suferă de boli cronice, afecţiuni pe termen

sănătatea 
eXistă în 
conteXt social 
și de mediu. 
coPiii trăiesc 
și cresc într-o 
lume care ar 
Putea fi mult 
mai bună.

în România
ÎN ROMÂNIA, NIVELUL MORTALITĂŢII INFANTILE trebuie 
să se afl e între preocupările de prim-plan ale oamenilor politici. Din 
păcate, în acest moment ne afl ăm pe primul loc în clasamentul mor-
talităţii infantile din UE, cu o rată de peste două ori mai mare decât 
media europeană. Conform ultimelor date disponibile, în spitalele 
autohtone un copil cu vârsta sub un an moare la fi ecare cinci ore. Una 
dintre principalele cauze ale acestei situaţii dramatice este naşterea 
prematură, care, la nivel naţional, este prezentă într-un caz din zece 
naşteri. Şi această situaţie se repercutează asupra celor 20.000 de 
naşteri premature anuale din România. Afecţiunile fetale, cele res-
piratorii sau anomaliile congenitale afectează un număr mai redus 
de nou-născuţi.

în românia, nivelul mortalității infantile are o 
rată de peste două ori mai mare decât media 
europeană. un copil cu vârsta sub un an moare 
la fi ecare cinci ore.

Progresele existente în ultimii 20 de ani nu au îmbunătăţit sufi -
cient această situaţie, deşi astăzi avem o rată a mortalităţii infantile 
datorată naşterilor premature diminuată de la 24 de decese la mia 
de naşteri în 1994, la 9 în 2012. 

Conform analizelor “Salvaţi Copiii”, o treime din aceşti copii ar 
putea fi  salvaţi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-năs-
cuţi cu echipamente medicale performante şi prin dezvoltarea de 
programe-suport pentru gravide, mame şi copii. În această situa-
ţie, organizaţia „Salvaţi Copiii” a reuşit să convingă Ministerul Să-
nătăţii de necesitatea continuării eforturilor de fi nanţare a secţiilor 
de neonatologie, după ce acesta anunţase înjumătăţirea bugetului 
alocat îngrijirii nou-născuţilor prematuri, la fi nalul lunii aprilie a 
acestui an. 

o treime din aceşti copii ar putea fi  salvați prin 
dezvoltarea de programe fi nanțate de către 
ministerul sănătății.

În paralel, „Salvaţi Copiii” România a demarat în 2010 pro-
iectul “Fiecare copil contează”, având scopul de a diminua 
mortalitatea infantilă cu 15%, până în 2015. Potrivit repre-
zentanţilor organizaţiei, în cei patru ani de la lansarea pro-
iectului s-a intervenit pe două paliere: în primă fază, au fost 
oferite servicii de educaţie pre- şi postnatală în 31 de comu-
nităţi, acţiune cu un rezultat remarcabil: „Nu s-au mai înre-
gistrat decese în rândul copiilor cu vârsta mai mică de un an, 
în aceste comunităţi”. În 2012 a fost lansată campania de 
strângere de fonduri ”Bun-venit pe lume!”, pentru echiparea 
cât mai multor maternităţi din ţară cu aparatură de ultimă 
oră. Până acum, cu sprijinul susţinut de Dorna, „Salvaţi Co-
piii” a derulat 48 de acţiuni de dotare în 36 de secţii de nou-
născuţi din 23 de judeţe. Valoarea totală a investiţiilor a fost 
de aproape 800.000 de euro, iar rezultatele sunt mai mult 
decât încurajatoare, reprezentanţii organizaţiei estimând că 
aparatura instalată a contribuit la creşterea şanselor de su-
pravieţuire pentru peste 7.200 de nou-născuţi. Doamna Ga-
briela Alexandrescu, preşedintele executiv al “Salvaţi Copi-
ii” România, a declarat: ”În ultimul an, am reuşit să dublăm 
numărul echipamentelor donate, prin eforturile sponsorilor 

şi ale contribuabililor, care au ales să vireze către noi cei 2% 
din impozitul pe venit, în cazul persoanelor fi zice, sau 20% 
din impozitul pe profi t, în cazul companiilor, aderând astfel 
la obiectivul nostru de modernizare a tuturor maternităţi-
lor din ţară. Ne-am asumat acest scop în condiţiile în care, în 
continuare, zeci de maternităţi din ţară suferă de lipsa echi-
pamentelor necesare pentru salvarea vieţii micuţilor născuţi 
prematur. Şi în continuare, mii de părinţi sunt obligaţi să asis-
te neputincios la condamnarea bebeluşilor lor, doar pentru că 
s-au născut cu câteva săptămâni înainte de termen”. l

Cu sprijinul susţinut de Dorna, „Salvaţi Copiii” 
a derulat acțiuni de dotare în 36 de secții de 
nou-născuţi din 23 de judeţe. Valoarea totală a 
investițiilor a fost de aproape 800.000 de euro, 
iar aparatura instalată a contribuit la creşterea 
şanselor de supraviețuire pentru peste 7.200 de 
nou-născuți. 

situația celor născuți prematursituația celor născuți prematur
fiecare copil contează:
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ESTE, PRACTIC, O NECESI-
TATE recunoscută atât la nivel guvernamental, cât şi de societatea 
civilă. Ca urmare a conferinţei naţionale “Soluţii pentru îmbunătăţi-
rea sănătăţii copiilor”, din 27 mai a.c., s-a conturat ca primă concluzie 
elaborarea unor acte normative care să reglementeze obligativita-
tea în sistemul naţional de învăţământ a orelor de educaţie pentru 
sănătate.

În instituţiile de învăţământ public, educaţia este gratuită şi statul 
garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

La momentul actual, Ministerul Educaţiei Naţionale are în desfă-
şurare programul naţional „Educaţia pentru sănătate în şcoala româ-
nească”, program ce oferă în ansamblul său dezvoltarea componentei 
de educaţie pentru sănătate, atât în cadrul curriculum-ului, cât şi 
în cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Programele 
şcolare de educaţie pentru sănătate au fost aprobate prin Ordinul 

bolnavilor. Formarea nivelului de cultură sanitară are loc în sânul 
familiei, în şcoală şi apoi în tot timpul vieţii, în sânul societăţii, în 
cadrul instituţiilor şi al societăţilor culturale, ştiinţifi ce, sportive, 
medico-sanitare etc., prin organizaţiile de masă sau în contactul 
de zi cu zi dintre membrii colectivităţilor. 

Trebuie să reamintesc faptul că, până în 1990, promovarea sănă-
tăţii şi educaţia pentru sănătate erau asimilate cu „educaţia sanitară”. 

În anul 1948, serviciul de educaţie sanitară s-a organizat în cadrul 
Ministerului Sănătăţii. Centrul de Educaţie Sanitară a fost creat câţiva 
ani mai târziu, în 1951. Imediat, a fost înfi inţată o reţea de 40 de uni-
tăţi specializate în planifi carea, coordonarea şi controlul activităţii 
sanitare, ceea ce a făcut ca România să devină una dintre primele 
ţări care au avut un sistem de educaţie sanitară de stat. Este dureros 
ca după 24 de ani să constaţi o stare de regres şi o statistică negativă 
în ceea ce priveşte respectarea dreptului la sănătate al copilului.

Trebuie ca, în cel mai scurt timp, să luăm măsurile necesare 
pentru ca educaţia pentru sănătate să devină disciplină obliga-
torie, bazându-ne pe exemplele de bună practică din alte ţări euro-
pene, pe experienţă şi pe accesul programelor preventive de educare 
a populaţiei din alte ţări. Introducerea ,,Educaţiei pentru sănătate’’ 
ca disciplină obligatorie în şcoli reprezintă implicit recunoaşterea 
importanţei acesteia pentru viaţa individului. Transmiterea către 
elevi a unui bagaj informativ corect din punct de vedere ştiinţifi c, 
cât mai ales crearea unor comportamente individuale sănătoase, 
a unor atitudini ce corespund idealului educaţional vor dezvolta o 
conduită preventivă, un comportament care se realizează în timp, 
în paralel cu dezvoltarea educativă. 

Benefi ciile unei asemenea măsuri sunt nenumărate, o mare parte 
din ele fi ind deja enumerate mai sus. Pe lângă acestea însă, este nevoie 
să ne gândim foarte pragmatic şi la impactul asupra efortului bugetar, 
căci prin prevenţia susţinută de orele obligatorii de educaţie pentru 
sănătate se poate ajunge la reducerea semnifi cativă a costurilor cu tra-
tamente ale unor boli şi afecţiuni diverse. Statisticile şi clasamentele 
ne arată că, în ţara noastră, din păcate, se înregistrează foarte multe 
cazuri de boli, mai mult sau mai puţin grave, ale căror tratamente 
sunt însă costisitoare, deşi prevenirea lor se poate face cu uşurinţă şi, 
mai ales, cu un cost mult mai scăzut decât tratamentele. Un exemplu 
foarte clar este acela al bolilor de inimă, cauzate în principal de un 

stil de viaţă nesănătos, caracterizat printr-o 
alimentaţie necorespunzătoare şi prin lipsa 
activităţii fi zice regulate. 

Bolile cardiovasculare sunt principala ca-
uză de deces la noi în ţară, la fel ca la nivel 
mondial, iar prevenţia lor se poate face prin 
adoptarea unor principii de alimentaţie sim-
ple, dar efi ciente, precum şi prin practicarea 
unor activităţi fi zice moderate şi constante. 
Şi exemplele pot continua în acest sens. 

Iată deci impactul deosebit pe care edu-
caţia şi prevenţia îl pot avea asupra stării de 
sănătate a fi ecăruia dintre noi. Cu siguranţă 
că suntem de acord că sănătatea este bunul 
cel mai de preţ al fi ecăruia dintre noi, iar 
sănătatea copiilor noştri este mai presus 
de orice. De aceea, dragi colegi, va invit să 
ne implicăm activ şi imediat în realizarea şi 
adoptarea reglementărilor necesare pentru 
ca  educaţia pentru sănătate să devină disci-
plină obligatorie în şcoli şi, mai ales, pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor 
noştri şi a tuturor generaţiilor care vin în 
urma noastră. l

trebuie să devină disciplină
educația pentru sănătate “Pentru viitor doresc ca, 

împreună cu reprezentanţi 
ai Ministerului Sănătăţii, 
ai Ministerului Educaţiei 
Naţionale, alături de 
profesionişti din acest sector 
de sănătate, să conştientizăm 
şi să acţionăm în favoarea 
investiţiilor în educaţie 
şi în sănătate, domenii 
care au fost sacrifi cate 
anual încă din anii ’90.”

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4494/2004.
Opţionalul „Educaţia pentru sănătate”, chiar dacă se predă în 
tot învăţământul preuniversitar, încercând să dezvolte o nouă 
componentă, nu îşi mai atinge obiectivele, în condiţiile în care 
acum sunt puţine şcolile care îl mai aplică. 

Ştim cu toţii că şcoala este mediul social optim pentru realizarea 
educaţiei pentru sănătate, iar educaţia pentru sănătate la nivelul 
şcolii reprezintă una dintre principalele căi de promovare a cunoş-
tinţelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătăţii şi, totodată, 
de formare a atitudinilor şi deprinderilor corecte, indispensabile 
unui comportament responsabil şi sănătos.
În acest sens, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în 1986, 
susţinea că sănătatea este mult prea importantă pentru a fi  
lăsată numai practicienilor din domeniul sanitar; educaţia şi 
elaborarea de politici trebuie să fi e centrale pentru dezvoltarea 
sănătăţii la nivel individual, comunitar şi naţional.

Sănătatea este un subiect afl at pe agenda de lucru a factorilor de 
decizie din toate domeniile, la nivel guvernamental sau instituţional.

După atâţia ani de încercări de reformă sanitară şi educaţiona-
lă, a devenit tot mai stringentă necesitatea completării actualelor 
prevederi, prin clarifi carea unor aspecte referitoare la obiectul său 
de reglementare, precum şi introducerea unor noi prevederi care 
să asigure o mai bună respectare a anumitor drepturi ale copiilor, 
care au cunoscut noi nuanţe şi evoluţii, prin prisma evoluţiei socie-
tăţii, a valorilor acesteia şi a mediului social în care trăiesc copilul 
şi familia sa.

Un lucru este cert: chiar dacă o serie de elemente de schimbare 
trebuie induse prin intermediul unor măsuri la nivel de legislaţie, 
există domenii ce pot fi  schimbate prin organizare internă sau schim-
bare a modului de abordare.

Fără ajutorul conştient şi activ al populaţiei, nu se poate ajunge nici 
la prevenirea bolilor mici şi nici la restabilirea completă a sănătăţii 

tema aceasta nu este inedită. impactul semnificativ 
al activităților prosănătate realizate în unele state din 
europa a demonstrat rezultatele pozitive şi schimbările 
de comportament privind renunțarea la fumat sau la 
consumul de droguri, corectarea obiceiurilor alimentare, 
valorificarea petrecerii timpului liber etc. tendințele 
în educație şi medicina modernă sunt orientate spre 
prevenție, spre promovarea unui mod sănătos de viață în 
cadrul grădinițelor, şcolilor, universităților, familiilor. 

biro
rozalia - ibolya
Președinte Comisia 
pentru Drepturile 
Omului, Culte și 
Minorități din Senat

din viaţa viitorului adult.din viaţa viitorului adult.
mai mare parte, numeroase problememai mare parte, numeroase probleme

emoţională înseamnă a rezolva, în ceaemoţională înseamnă a rezolva, în cea
legate de sănătatea mintală şilegate de sănătatea mintală şi

alimentaţie, să gestioneze aspectelealimentaţie, să gestioneze aspectele
obişnuiască cu un regim raţional deobişnuiască cu un regim raţional de

regulile de igienă personală, să seregulile de igienă personală, să se
fragedă să fi e îngrijit, să respectefragedă să fi e îngrijit, să respecte

A învaţă copilul de la vârsta cea mai

statisticile și 
clasamentele 
ne arată 
că, în ţara 
noastră, din 
Păcate, se 
înregistrează 
foarte multe 
cazuri de 
boli, mai 
mult sau mai 
Puţin graVe, 
ale căror 
tratamente 
sunt însă 
costisitoare, 
deși PreVenirea 
lor se Poate 
face cu 
ușurinţă și, 
mai ales, cu un 
cost mult mai 
scăzut decÂt 
tratamentele.
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în țările ue, costul unei operații pentru 
tratamentul unui caz cu luxație de dezvoltare 
de şold este de 40.000-80.000 de euro, 
rezultând o cheltuială raportată la incidența 
aproximată în românia de aproximativ 
16.000.000 euro/an. costul endoprotezării 
se situează la aproximativ 20.000 de euro 
pentru un pacient, însumând circa 8.000.000 
euro/an. costurile totale anuale pentru 
tratamentul luxației de dezvoltare a şoldului 
se estimează în românia la un total de 
24.000.000 de euro.

LUXAŢIA DE DEZVOLTARE A ŞOL-
DULUI determină o diformitate sta-
tică şi dinamică majoră, cu handicap 
fi zic important. Tratamentul chirur-
gical nu reface în toate cazurile, din 
punct de vedere clinic şi biomecanic, 
integritatea şoldului.

•  apariţia precoce a osteoartritei degenera-
tive, care impune implantarea de proteze 
articulare ale căror costuri materiale sunt 
foarte ridicate.

Aceste costuri pot fi  evitate prin dezvol-
tarea la nivel naţional a unui program pen-
tru depistarea şi tratarea încă din primele 
zile de viaţă a displaziei congenitale a şol-
dului. Ecografi a de şold după metoda Graf 
este metoda de screening pentru prevenirea luxaţiei de dezvoltare 
a şoldului, efectuată după un program care să conţină următoarele 
obiective:

A. Personal necesar:
1. În fi ecare judeţ să existe o reţea organizată de către DSP jude-

ţean formată din medici neonatologi, radiologi, chirurgi ortopezi;
2. În fi ecare maternitate şi în cel puţin o secţie de radiologie şi 

una de chirurgie ortopedică din centrul reşedinţă de judeţ să existe 
un medic cu pregătirea necesară (certifi cat de participare şi absolvire 
a unui curs de ecografi a şoldului).

B. Dotare:
Directorii de spitale şi directorii DSP judeţene, cu sprijinul Minis-

terului Sănătăţii, se vor preocupa de dotarea cu ecografele necesa-
re (ecograf cu sondă liniară, suport pentru sondă şi suport pentru 
copil) pentru fi ecare maternitate şi pentru secţia de radiologie şi de 
chirurgie ortopedică respectivă din reşedinţa de judeţ.

C. Informare: Medicii neonatologi, radiologi şi chirurgi orto-
pezi vor urma cursuri speciale şi vor primi certifi cate de participare 
şi de absolvire.

D. Centrul de referinţă: Secţia de Ortopedie Pediatrică a Cli-
nicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Ur-
genţă pentru Copii „M.S. Curie”, Bucureşti, unde există specialişti ce 
pot rezolva cazurile discutabile şi difi cile.

E. Procedura de evaluare:
1. Toţi nou-născuţii vor fi  evaluaţi ecografi c în maternităţi;
2. Pacienţii cu displazie vor fi  îndrumaţi către medicul de chi-

rurgie ortopedică pregătit în ecografi a şoldului, care va evalua cazul 
împreună cu medicul radiolog;

3. Cazurile discutabile şi difi cile vor fi  îndrumate pentru elucida-
re ca diagnostic şi tratament către Secţia de Ortopedie Pediatrică a 
Spitalului „M.S. Curie”, Bucureşti;

4. În fi ecare maternitate, secţie de radiologie și secţie de chirurgie 
ortopedică va exista un registru al ecografi ilor de şold efectuate, care 
va fi  centralizat la Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, datele 
fi ind raportate anual departamentului coordonator din cadrul Mi-
nisterului Sănătăţii.

raPort beneficiu/cost
ÎN PREZENT, ÎN ROMÂNIA SE NASC APROXIMATIV 200.000 
DE COPII, ANUAL. Incidența actuală a displaziei de dezvoltare a 
șoldului este estimată la aproximativ 2‰ din nou-născuți. Așadar, 
numărul cazurilor de luxații la grupul de vârstă 0-18 ani este de 
7.200 de pacienți care necesită îngrijiri medicale. În urma efectuării 
ecografi ei de șold, ca test de screening la nou-născuți, și a depistării 

Program naţional de eradicare a luXaţiei de 
dezVoltare a șoldului Prin ecografia de șold la 
nou-născut – test screening
DISPLAZIA DE DEZVOLTARE A ŞOLDULUI este o entitate care, 
nedepistată la timp, supune sistemul sanitar la costuri incalculabile 
prin următoarele mecanisme:
•  apariţia luxaţiei de dezvoltare a şoldului, care necesită operaţii ex-

tinse cu durată de spitalizare prelungită;

cazurilor de displazie de șold, tratamentul este simplu și efi cient, 
fi ind efectuat cu dispozitive de abducție de tip pernă Frejka, ham 
Pavlik, ham Graf- Mittelmeier etc.

Vindecarea displaziei de dezvoltare a șoldului la 3 luni va duce la 
eradicarea luxației de dezvoltare a șoldului din România, așa cum 
s-a procedat în Germania, Austria, Elveția. Se vor economisi, astfel, 
cheltuielile efectuate pentru tratamentul chirurgical al luxațiilor de 
dezvoltare a șoldului și al endoprotezării, care actualmente se ci-
frează la zeci de milioane de euro. 

Procedând astfel, va fi  evitată instituirea unui tratament inutil, 
costisitor și agresiv. 

În România, costurile reale sunt actualmente subevaluate și 
necunoscute. Un calcul sumar al cheltuielilor efectuate în trata-
mentul luxației de dezvoltare a șoldului, în acest moment, arată be-
nefi ciile reale și incontestabile ale implementării acestui program 
național.  Dotarea corespunzătoare cu ecografe și accesorii adecva-
te necesită o investiție de 4.000.000 de euro, acestea având o dura-
tă de utilizare de 10 ani. Examinarea ecografi că apreciată la 30 euro/
copil va însuma 6.000.000 de euro/an. Încă din primul an de la im-
plementarea acestui program, cheltuielile anuale vor fi  reduse de la 
24.000.000 de euro la 10.000.000 de euro, iar din al doilea an vor 
scădea la 6.000.000 de euro, urmând ca la 10 ani să se reînnoiască a-
paratura necesară. În România, există centre care au ecografe și me-
dici competenți care efectuează aceste evaluări, dar care nu cuprind 
sistematizat toți nou-născuții. Există, însă, o informare și o sensibili-
zare a unei părți a populației care poate constitui un punct de pleca-
re în efi cientizarea implementării acestui program național. l

Implementarea Programului Național de Eradicare a Luxației 
de Dezvoltare a Șoldului va elucida incidența exactă a acestei 
afecțiuni atât la nivel național, cât și la nivelul fi ecărui județ. 
Cel mai important rezultat al acestui program va fi  diagnosticul 
precoce al acestei afecțiuni, încă din perioada de nou-născut – 0-30 
de zile, dar și vindecarea displaziei până la vârsta de 3 luni. Drept 
consecință, luxația de dezvoltare a șoldului va fi  eradicată. 

în euroPa, 
incidenţa este 
de 0,6-1‰. 
cea mai mare 
frecVenţă 
a fost 
înregistrată în 
ungaria: 27,5‰. 

a şoldului în româniaa şoldului în românia
eradicarea luxației de dezvoltare

luxația de dezvoltare a şoldului este complicația displaziei 
de dezvoltare a şoldului netratată sau incorect tratată. 
experiența noastră clinică şi chirurgicală din ultimii 20 de ani 
ne-a determinat să definim displazia de şold ca pe un sindrom 
displazic complex, care interesează structurile articulare şi 
periarticulare, fiindu-i caracteristică instabilitatea şoldului. 
diagnosticul şi tratamentul precoce pentru displazia de 
şold constituie, de fapt, profilaxia luxației de dezvoltare a 
şoldului, reducând astfel durata şi costul tratamentului.

prof. dr. Gh. Burnei,
șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică “Prof. Alexandru Pesamosca”, șeful Clinicii de Ortopedie 
Pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Maria Sklodowska Curie”, București

Dr. ștefan Gavriliu, dr. costel Vlad, dr. raluca Ghiţă, dr. ileana Georgescu

Figura 1. Șoldul displazic netratat în 
evoluție: A. Displazie de dezvoltare 

tip III evaluată ecografi c. B. Luxație 
de dezvoltare la vârsta de 7 luni. 

Raporturile cap-acetabul  modifi cate, 
de tip subluxație pe partea dreaptă 

și luxație pe cea stângă. Întârziere 
în apariția nucleilor capului 

femural. C. Luxație înaltă șold cu 
neoacetabul în fosa iliacă externă. D. 

Reconstrucție osteoartroplastică de 
șold. E. Endoprotezare pe șold artrozic 

postluxație de dezvoltare a șoldului. 



46  www.politicidesanatate.ro

SĂNĂtatEa copilUlUi

iunie 2014  47

acesteia la copii și la adolescenți
a obezității și a comorbidităților
strategic optim de prevenirestrategic optim de prevenire

recomandările oms privind modelul

Daniela mănuc, Dana popescu-Spineni

Putem spune că sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXi reprezintă pentru specia 
umană reperul istoric în privința numărului de persoane supraponderale care depăşeşte, 
în lume, numărul persoanelor subponderale1. studii foarte recente efectuate în țările 
dezvoltate clasifică supraponderalitatea şi obezitatea drept primele cauze de morbiditate 
şi mortalitate prevenibile din lume2. costurile economice şi noneconomice, prezente şi 
viitoare, ale obezității la copii şi adolescenți sunt, în aceste condiții, dificil de evaluat, dar cu 
siguranță greu de suportat, în special în țările aflate încă în tranziție economică, care trebuie 
să facă față şi consecințelor subponderalității, cu care se asociază surplusul ponderal3. 

EPIDEMIA DE OBEZITATE LA COPIL ŞI LA ADOLESCENT 
ESTE ÎNGRIJORĂTOARE atât prin consecinţele pe termen scurt, 
în timpul perioadei de creştere, cât şi prin cele pe termen lung, prin 
riscul crescut pe care îl are un copil obez de a deveni un adult obez, 
cu comorbidităţi asociate2,3. Legătura dintre principalii factori de 
risc modifi cabili şi bolile cronice este similară în toate regiunile glo-
bului, obezitatea fi ind considerată factor de risc intermediar, con-
form raportului OMS asupra bolilor cronice din anul 20054 - Fig.1 .

Există în prezent o conştientizare pe scară largă a necesităţii 

actual al managementului nu mai permite efectuarea investiţiilor 
fără o analiză prealabilă a efi cienţei şi cost-efi cienţei diferitelor 
programe. În urma acestui tip de analiză, există un consens asupra 
faptului că prevenția reprezintă principala cale de a controla epide-
mia, copiii şi adolescenţii trebuind să fi e populaţia-ţintă prioritară 
a acestor demersuri. 

Cele trei probleme fundamentale cu care se confruntă 
demersurile de stabilire şi implementare a unei strategii de 
prevenire a obezităţii la copii şi adolescenţi, după L. King et Al 
2007, sunt: 

• multitudinea şi complexitatea factorilor etiologici, care im-
plică abordarea unei game foarte largi de intervenţii (Fig. 2); 

• neexistenţa unor evaluări periodice, sistematice şi cuprin-
zătoare privind efi cacitatea intervenţiilor; 

• multe dintre soluţiile identifi cate sunt în afara domeniului 
de activitate sau de control al sectorului de sănătate. 

Fig. 2: Schema sintetică a factorilor determinanţi ai obezităţii şi a 
interconexiunilor complexe ale acestora (www.iotf.org/groups/
phapo)

În urma confruntării cu această situație, în raportul OMS 20077 se 
afi rmă: “Urgenţa acestei probleme necesită soluţii inventive şi struc-
turi noi, deoarece structurile tradiţionale tind să favorizeze soluţiile 
tradiţionale”. OMS propune în acest context o strategie de preve-
nire a obezităţii multisectorială, interdisciplinară, care să acţio-
neze concomitent şi coordonat la diferite nivele ale societăţii , şi 
se face apel la guvernele fi ecărei ţări europene de a-şi asuma res-
ponsabilitatea pentru adaptarea acesteia la caracteristicile cul-
turale, etnice şi socio-economice ale populaţiilor-ţintă şi pentru 
implementarea ei  (Fig. 3). Această strategie, care depăşeşte cadrul 
tradiţional de intervenţie, este bazată pe modelul teoretic socio-eco-
logic de acţiune la nivel individual, familial, comunitar și național. 

Se afi rmă că sistemul medical şcolar ar trebui văzut nu numai 
ca un cadru optim de implementare a unui plan național de moni-
torizare a bolilor cronice la copii și adolescenți, ci și ca o placă tur-
nantă la nivel local a modelului socio-ecologic de intervenţie, astfel 
încât schimbările comportamentale să fi e susţinute de schimbări 
ale mediului existenţial (Fig. 4). Această perspectivă este cu atât mai 
importantă, cu cât cercetarea relevă o discrepanţă între cunoştinţe şi 
comportamente, atât la adolescenţi, cât şi la părinţi. 

Fig. 1: Obezitatea - boală şi factor de risc pentru alte boli cro-
nice Sursa: WHO global report 2005: Preventing chronic disea-
ses: a vital investment, pag. 48.

desen realizat de o elevă din clasa a V-a 
a școlii nr. 49 bucureşti, 2012 

,,Printre altele, cred 
că a da aripi copiilor 
noștri sau ai altora 
înseamnă să-i înzes-
trăm cu libertatea 
de a transcende 
scenariilor negati-
ve care ne-au fost 
transmise.” 
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Fig. 3: Schema stabilirii unei strategii naţionale de prevenire a obe-
zităţii, conform recomandărilor OMS: 
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prevenţiei obezităţii la copil şi la adolescent, majoritatea guvernelor 
având pe agenda de lucru investiţii în astfel de programe5,6. Nivelul 

OMS

FAO, UNICEF, 
WORLD Bank, 

ILO, OECD, Council of 
Europe, EU and other 

international orga-
nizations

Ministerul 
Sănătăţii

Guvern

Centrul
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Sursa: WHO raport 2007. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strate-
gies for response /edited by Francesco Branca, Haik Nikogosian and Tim Lobstein

Sursa: Prevention of overweight and obesity in childhood – a guideline for school health care, 
2007

Sistemul Medical  Școlar

Fig. 4: Sistemul medical şcolar - placă turnantă a modelului socio-
ecologic

Implementarea la nivel naţional, nu a câtorva măsuri separate, 
ci a unui pachet de măsuri bine coordonate și integrate, sinergi-
ce, care să se completeze una pe alta şi să fi e adaptate la mediul 
socio-economic şi cultural românesc,  este posibilă prin interme-
diul unei plăci turnante la nivel central, un centru coordonator 
al politicilor în domeniu în România (Fig. 3), care să asigure în 
același timp o bună comunicare în demersul complex de preveni-
re a obezității și bolilor cronice asociate, la copiii și adolescenții 
din România. 
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•  advocacy pentru dezvoltarea serviciilor adresate can-
cerului juvenil și promovarea unei strategii naționale 
adresate acestei cauze;

•  dezvoltarea capacității de comunicare şi suport 
psiho-social pentru pacienți şi familiile acestora;

•  Mobilizarea sprijinului opiniei publice şi a atenţiei 
celor care decid  în politica de sănătate pentru cance-
rul infantil;

•  inițiativă legislativă care să asigure accesul gratuit 
la orice investigație (şi în sistem privat) şi la orice 
terapie oncologică pentru copii şi adolescenți în 
românia.

CE PUTEM FACE ÎMPREUNĂ PENTRU A SPORI ŞANSELE 
COPIILOR BOLNAVI DE CANCER DIN ROMÂNIA ?

registrul naţional de cancer la coPii
Registrul Național de Cancer la Copii (RNCC) a luat naștere la 1 
septembrie 2009 prin inițiativa Societății Române de Hema-
tologie și Oncologie Pediatrică, dar cu fi nanțare privată. Acest 
sistem de înregistrare, centralizare și prelucrare a datelor legate de 
cancere la nivel național trebuie să respecte criteriile și standardele 
internaționale de comunicare a datelor, de către specialiști acreditați 
internațional, pentru a fi  recunoscute de OMS. Din acest punct de 
vedere, România există pe harta epidemiologică a Organizației 
Mondiale a Sănătății, prin RNCC.  

Expertiza metodologică și tehnică a fost asigurată, până acum, 
de Departamentul de epidemiologie şi biostatistică a Institutului 
Oncologic “Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca. Pentru cancerele adultului, 
încă nu există înregistrări statistice recunoscute şi validate de foru-
rile internaţionale. 
Primele date reale și validate legate de cancerele la copii în țara 
noastră ar trebui să apară  (conform normelor epidemiologice) la 
cinci ani de la înfi ințare, adică acum, în 2014. Și noi, specialiștii din 
domeniu, suntem curioși să afl ăm care vor fi  acestea. Continuarea 
activității RNCC este condiționată de suportul fi nanciar, 
asigurat până în 2013 de o companie privată. Începând cu 
2014, RNCC NU MAI ARE FINANȚARE. De acum înainte, va 
trebui să găsim un nou sponsor, dacă MS nu va putea să îl susțină, 
așa cum ar fi  fi resc. RNCC permite planifi carea resurselor și a 
acțiunilor de sănătate publică.  

standarde de diagnostic și tratament: 90% din 
coPii Pot fi trataţi conform Protocoalelor 
moderne  de tratament multidisciPlinar
ÎN 1965, RATA DE SUPRAVIEȚUIRE ÎN CANCERELE COPI-
LULUI ERA DE 25-45%. Până în anii 2000, ratele de supraviețuire 
au crescut la 80%. Din fericire, rata de supraviețuire și vindecare în 
cancerele copilului a crescut foarte mult și la noi în țară, astfel încât 
numărul supraviețuitorilor este în continuă creștere. Analiza statis-

• Terapii moderne cu molecule noi. 
În prezent, legislația nu permite aplicarea 
vreunui tratament cu medicamente neîn-
registrate pentru patologia pediatrică, chiar 
dacă acestea sunt utilizate în protocoa-
le terapeutice recunoscute de Societatea 
Internațională de Oncologie Pediatrică și au 
intrat în practica curentă (Ex. Bevacizumab 
în tumori cerebrale, temozolomida în neu-
roblastom ș.a).

• În foarte puține cazuri (5% - 10%), 
mijloacele terapeutice din țara noastră 
nu pot asigura maximum de efi ciență: 
unele intervenții chirurgicale, radioterapie 
cu anestezie de scurtă durată (pentru imo-
bilizarea corectă a copiilor mici), iradiere cu 
protoni, tratamentul conservator în retino-
blastom etc. Pacienții afl ați în aceste situații 
pot urma tratamentul oriunde în Europa cu 
ajutorul formularului E 112 sau, dacă trata-
mentul necesar nu este disponibil în țară, 
prin fi nanțare de către MS. 

Din păcate, o realitate tristă este diagnos-
ticarea cancerelor în stadii avansate de boa-
lă, în care vindecarea nu mai este posibilă 
nicăieri, cu niciun mijloc terapeutic, oricât 
de performant ar fi  centrul de tratament.

de 10 ani, nu s-a mai 
format niciun sPecialist de 
Hematologie și oncologie 
Pediatrică
UNUL DINTRE CELE MAI CRITICE AS-
PECTE LEGATE DE ASISTENȚA ONCOLOGICĂ PEDIATRICĂ 
LA NOI ÎN ȚARĂ ESTE LEGAT DE RESURSELE UMANE. În 
urmă cu 10 ani, a fost desfi ințată în România supraspecializarea de 
hematologie-oncologie pediatrică (cu durata de doi ani), adresată 
specialiștilor pediatri. În acest fel, nu au mai apărut tineri care să 
continue și să preia experiența acumulată până în prezent de actua-
lii specialiști (majoritatea cu dublă specializare: oncologie medicală 
și pediatrie) care au făcut muncă de pionierat în hematologia - onco-
logia pediatrică modernă, în urmă cu 25 de ani. 

În februarie 2012, supraspecializarea a fost reînfi ințată prin ordin 
de ministru. La Ministerul Sănătății a fost depusă documentația ne-
cesară normelor de aplicare, cuprinzând curriculă de pregătire con-
formă curriculei europene, astfel încât centrele noastre de formare 
să poată fi  acreditate de forurile europene. Din păcate, nu există 
până în prezent posibilitatea de supraspecializare în acest domeniu 
atât de defi citar.

În prezent, în țara noastră, în toate centrele/secțiile de hema-
tologie-oncologie pediatrică își desfășoară activitatea doar 25 de 
specialiști și alți 18 au fost recunoscuți de sistemul sanitar dato-
rită activității în domeniu sau a dublei specializări. Comisia de 
pediatrie a MS și a UMF Carol Davila întocmește documentația de 

în țara noastră, din evidențele centrelor de oncologie pediatrică ştim că se 
înregistrează aproximativ 500 de cazuri noi pe an, la care se adaugă pacienții în 
tratament, cu recidive sau recăderi, care ating anual numărul de 5.000 de cazuri. 
din păcate, date concrete care să reflecte realitatea evoluției cancerelor la copil 
în țara noastră (incidență, mortalitate, structura patologiei) încă nu există. 
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de îngrijire a copiilor cu afecţiunide îngrijire a copiilor cu afecţiuni
situația şi problemele privind sistemul

conf. dr. monica Dragomir,
Președinte Societatea Română de Oncologie - Hematologie Pediatrică

tică a datelor (din centre de oncopediatrie din țara noastră) în dife-
rite afecțiuni maligne (tumori cerebrale, cancere osoase, neuroblas-
tom, nefroblastom, retinoblastom) ale pacienților tratați în ultimii 
10-15 ani a evidențiat procente de supraviețuire comparabile cu cele 
comunicate de centre oncologice de referință din lume.

În România există centre oncologice (București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași ș.a.) în care se poate acorda asistență oncologi-
că pediatrică conform unui standard terapeutic corespunzător 
centrelor internaționale de referință. Există diferențe, comparativ 
cu cele mai moderne centre, doar în ceea ce privește dotarea hote-
lieră și cea cu tehnică sanitară ultramodernă. Mijloacele terapeutice 
disponibile pot asigura rezultate similare centrelor de referință ul-
tramoderne în aproximativ 90% din cazurile de cancer la copil, cu 
condiția ca acestea să fi e diagnosticate în stadii precoce de boală. Se 
fac eforturi mari pentru a menține standardele internaționale de di-
agnostic și tratament.  

În ceea ce privește diagnosticul, examenele imagistice perfor-
mante (CT, RMN) nu sunt gratuite 100% în orice clinică. Dacă 
instituția sanitară nu deține aparatura necesară, investigațiile trebu-
ie efectuate în centre private, afl ate în relație contractuală cu CNAS, 
dar cu coplată, chiar dacă asistența medicală a copilului este gratuită 
prin lege. De exemplu: Institutul Oncologic București nu are și nu a 
avut vreodată un aparat RMN; este centru de referință în tratamen-
tul tumorilor cerebrale la copii, a căror evaluare și monitorizare se 
face numai cu examen RMN. Efectuarea acestor investigații la copiii 
mici, care necesită sedare sau anestezie, este posibilă doar în foar-
te puține centre de diagnostic și cu plată suplimentară. Examenele 
citogenetice și de genetică moleculară, esențiale în stabilirea atitu-
dinii terapeutice moderne și particularizată pacientului, sunt foarte  
scumpe și nu sunt gratuite!

În ceea ce priveşte tratamentele oncologice: 
• Medicamentele care nu existau în țară sunt disponibile din 

anul 2013, DAR procedurile de achiziție sunt difi cile, iar disponi-
bilitatea lor încă este întreruptă pe intervale de săptămâni-luni.  

înfi ințare a specialității de pediatrie cu studii aprofundate în subspe-
cialităţile pediatrice recunoscute în Europa, printre care și oncologia 
pediatrică. Dacă acest lucru va fi  aplicat începând de anul acesta, pri-
mii specialiști vor apărea abia peste 5 ani. Dacă adăugăm cei 10 ani 
de până acum, asta înseamnă 15 ani fără un nou specialist în acest 
domeniu atât de difi cil. Din acest motiv, consider că menținerea 
supraspecializării de 2 ani, măcar în următorii câțiva ani, ar putea 
rezolva parțial această problemă. Timpul este în defavoarea noas-
tră: unii colegi au ieșit la pensie, alții au părăsit această lume, iar cei 
rămaşi în activitate sunt foarte puțini. Ei și-au asumat forțat volu-
mul de muncă suplimentar, dar viitorul fără tineri nu există. Nu mai 
avem sufi cient timp să pregătim specialiști în acest domeniu și să le 
transmitem experiența acumulată în peste 25 de ani.

normarea Personalului medical, inadecVată! 
(Ordin MS 1224/09.2010) LIPSA SPORURILOR SALARIALE CORESPUNZĂ-
TOARE DIFICULTĂŢII ŞI RISCURILOR ACTIVITĂŢII PRESTATE

Normarea secțiilor de oncologie pediatrică (medici, asistente, in-
fi rmiere) este aceeași cu a secțiilor de pediatrie, DAR ACTIVITATEA 
MEDICALĂ ESTE SIMILARĂ SECŢIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ! 
Stres psihologic maxim, responsabilitatea actului medical potențial 
letal, implicare psihoefectivă epuizantă și volum de muncă la fel ca în 
secțiile de terapie intensivă, plus riscurile legate de toxicitatea manipu-
lării citostaticelor, contactului cu produse de sânge, DAR cu normare 
și plată ca pentru secțiile obișnuite de spital.  Se impune normarea 
secţiilor de oncologie pediatrică cu personal medical (măcar) conform 
secţiilor de terapie intensivă + sporuri salariale (măcar) similare. 

În prezent, este o INECHITATE GRAVĂ având în vedere că există 
alternative de serviciu în sistemul nostru public sanitar cu salariu 
dublu (UPU, neuropsihiatrie infantilă, terapie intensivă, hemodiali-
ză, radiologie, pneumo-ftiziologie, laborator, anatomie patologică).  
Numărul asistentelor medicale care lucrează în acest domeniu este 
din ce în ce mai mic. În aceste condiții, este explicabilă „migrarea” 
lor către locuri care, chiar dacă nu sunt retribuite mai bine, oferă un 
grad mai mare de confort psihologic și riscuri mai mici. Defi citul de 
personal din ultimii ani a făcut ca volumul de muncă să fi e mai mare 
pentru personalul în activitate, ducând la epuizare. l
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 În acest material am exemplifi cat două situații extreme 
cu boli rare care au o mare severitate în evoluţie. Cu un 
efort bugetar limitat, pot fi  evitate cheltuieli inutile şi se 
poate asigura un grad de confort pacientului şi familiei 
acestuia. Atunci când un copil suferă de o astfel de boală, 
este foarte importantă alegerea rapidă a opţiunii pentru 
diagnostic, tratament şi monitorizare ulterioară. 
Considerăm că, în urma acţiunilor de a face cunoscute 
aceste boli, de a crea standarde de lucru și programe 
naţionale pentru diagnosticul şi tratamentul lor, oferim 
mai multe şanse acestor pacienţi. Este nevoie de eforturi 
permanente și susținute din partea medicilor, a pacienților 
şi a familiilor acestora pentru depăşirea difi cultăţilor pe 
care aceste boli le reprezintă. Cu îngrijire adecvată, aceşti 
pacienţi şi familiile lor pot avea o participare normală în 
viaţa socială.

C
O
N
C
L
U
Z
II

afecţiunile dermatologice ale 
coPilului
EPIDERMOLIZELE BULOASe (EB) sunt 
un grup heterogen de afecţiuni mecano-
buloase congenitale caracterizate prin 
formarea de bule dureroase în urma 
unor traumatisme minore la nivelul 
pielii. Pacienţii cu EB pot dezvolta bule 
de dimensiuni şi adâncimi diferite atât la 
nivelul tegumentelor, cât şi al mucoaselor.  

Producerea leziunilor variază în func-
ţie de subtipul de EB şi depinde de defectul 
genetic existent. În funcție de nivelul la 
care se produc leziunile cutanate, există 
trei subtipuri de EB BOLD: 

• epidermoliza buloasă simplă; 
• epidermoliza buloasă joncțională; 
• epidermoliza buloasă distrofi că. 
Dintre acestea, epidermoliza buloasă 

simplă este cea mai frecventă și are severi-
tate redusă, fi ind asociată cu o viaţă aproa-
pe normală. Formele de epidermoliză 
buloasă joncțională și distrofi că sunt mai 
severe, având consecințe mutilante care 
afectează major calitatea şi durata vieţii 
pacienților. 

Abordarea terapeutică în aceste boli se 
bazează pe îngrijirea suportivă a pielii și a 

sanitare au fost unifi cate, astfel încât pacientul să benefi cieze de 
un regim terapeutic fl exibil, adaptat stadiului evolutiv. Avem în 
vedere introducerea în lista de materiale şi dispozitive sanitare, 
disponibile în cadrul Programului, a emolientelor, preparate uti-
lizate constant şi pe suprafeţe tegumentare mari de către aceşti 
pacienţi.

Hemangioamele sunt formațiuni tumorale vasculare pre-
zente la naștere sau dezvoltate în primele luni post-natal. Au 
o etapă de creștere în dimensiuni, urmată de o etapă involutivă. 
Într-o proporție de 50% din cazuri, leziunile dispar total după 
vârsta de 5 ani. Cele mai multe dintre hemangioame, 80%, se 
dezvoltă pe față și pe gât, dar există și cazuri în care leziunile sunt 
prezente la nivelul organelor interne, de exemplu în creier sau la 
nivelul fi catului.

Hemangioamele reprezintă o problemă majoră atunci când 
sunt localizate pe suprafețe mari sau atunci când sunt în vecină-
tatea unor structuri funcționale importante. De exemplu: 

• dacă leziunea este situată în zona ochilor, pacientul poate 
dezvolta tulburări de vedere; 

• dacă leziunea se dezvoltă la nivelul nărilor, pacientul respiră 
cu difi cultate; 

• dacă este tumoră localizată în regiunea cavității bucale, poa-
te reprezenta un impediment în calea alimentației pacientului. 

Sunt multe situații în care zona afectată este disproporționat 
crescută, comparativ cu restul zonelor, ceea ce reprezintă un pre-
judiciu estetic important dacă leziunea este situată la nivelul feței.celorlalte organe afectate, tratamentul complicațiilor și controlul 

infecțiilor. Pentru formele severe de epidermoliză buloasă, îngri-
jirea se face ca și în cazul pacienților cu arsuri extinse.  

Suntem în permanent contact cu echipa de coordonare de la 
CNAS şi actualizăm anual, pe baza experienţei acumulate, mo-
dalitatea de aplicare a Programului. De exemplu, anul acesta re-
sursele fi nanciare disponibile pentru medicamente şi materiale 

Pentru o gestiona mai bine 
această patologie, colaborăm în 
echipă complexă cu medici din 
specialităţile pediatrie, chirur-
gie pediatrică, chirurgie plastică 
și reparatorie, neurologie pedi-
atrică. Avem în lucru editarea 
ghidului de diagnostic şi tra-
tament pentru pacienții cu 
hemangiom și vom propune 
înfi ințarea unui Program na-
țional pentru diagnosticul şi 
tratamentul complex al copi-
ilor suferinzi de hemangioa-
me severe. Prin acest Program 
derulat în centre de excelență 
dedicate diagnosticului, trata-
mentului și monitorizării evoluți-
ei copiilor cu hemangioame, ar fi  
posibilă investigarea complexă a 
micilor pacienți și aplicarea unui 
tratament adaptat leziunilor. 
Programul ar permite accesul 
rapid al  copilului la o echipă 
multidisciplinară, alcătuită din 
medici specialiști antrenați în re-
zolvarea hemangioamelor seve-
re. Se vor propune elementele 
cele mai utile pentru diagnosti-
carea extinderii lezionale, dar și 
pentru momentul tratamentului 
și alegerea opțiunii celei mai efi -
ciente: intervenţie chirurgicală, 
terapie laser etc. l

epidermoliză buloasă, hemangioame...epidermoliză buloasă, hemangioame...
Copii mici cu probleme dermatologice mari:

situate la granița dintre dermatologie şi pediatrie, afecțiunile cutanate ale copilului reprezintă 
o categorie cu totul aparte de patologie. ele necesită o atenție deosebită în abordarea 
diagnostică şi terapeutică. deseori, aceste afecțiuni sunt benigne, însă uneori impactul 
lor poate fi resimțit toată viața. unele dintre aceste boli pot fi responsabile de o scădere 
semnificativă a calității vieții pacientului şi a familiei acestuia. din fericire, progresele în 
domeniul dermatologiei au permis dezvoltarea unor proceduri avansate de diagnostic şi 
tratament. La Spitalul Clinic Colentina se prezintă pentru consult şi copii pentru îngrijire 
specifică specialității noastre. Pornind de la câteva cazuri cu afecțiuni mai rar întâlnite, am 
sprijinit realizarea unui program naţional dedicat pacienţilor suferinzi de epidermoliză buloasă 
şi, plecând de la această experiență, încercăm să punem bazele unui program similar pentru 
hemangioame. colaborăm îndeaproape cu unități de profil pediatric, cum sunt spitalul clinic 
de copii „dr. Victor gomoiu” – coordonat de prof. dr. doina anca Pleşca sau spitalul clinic de 
urgență pentru copii „grigore alexandrescu” – coordonat de prof. dr. dan mircea enescu. 

Dr. ștefana Spiridon
prof. dr. George-Sorin Ţiplica

discutÂnd 
desPre o boală 
genetică, 
nu eXistă 
tratament 
care să Vindece 
cauza aPariţiei 
leziunilor.

Hemangioamele 
se identifică 
Printr-o 
culoare 
roșie a Pielii, 
ce Variază 
de la roșu 
aPrins PÂnă 
la albastru-
Vișiniu, cu 
întindere 
Variabilă. 
Hemangioamele 
Prezente la 
suPrafaţa 
tegumentului 
Pot fi 
Plane sau 
Proeminente, 
reliefate. de 
obicei, Pacienţii 
afectaţi nu 
simt Vreun 
disconfort la 
niVelul regiunii 
cutanate care a 
fost afectată. 

De doi ani, în România, se derulează cu succes, 
în cadrul Programului naţional de tratament 
pentru boli rare, un subprogram destinat eb. 
Au fost identifi caţi şi incluşi în program 72 de 
pacienți arondaţi la 6 centre: Bucureşti, Iaşi, 
Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova. 
Prin program se asigură medicamentele, precum 
şi materialele sanitare (pansamente) necesare 
pacienţilor. Pentru monitorizarea pacienţilor, am 
redactat împreună cu un colectiv de specialiști 
internaționali un ghid pentru diagnosticul şi 
tratamentul epidermolizei buloase adaptat 
condițiilor țării noastre. În cadrul programului 
este foarte importantă colaborarea cu asociația 
mini debra (a pacienţilor suferinzi de EB). 
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Faptul că putem fi  „răniţi” arată natura noastră umană. Dacă 
acceptăm existența acestei părți din noi și ne asumăm re-
sponsabilitatea pentru vindecarea ei, atunci vom deveni mai 
întregi ca fi inţă, cu ecou în plan personal şi relaţional.
Ca  echipă I.S.T.T, am generat şi am implementat proiecte, 
am organizat evenimente profesionale cu impact pentru 
specialişti şi pentru publicul larg. Continuăm cu aceeaşi 
dăruire.

DACĂ LA ÎNCEPUT I.S.T.T. ÎNSEMNA 
O MÂNĂ DE PSIHOLOGI SUFLETIȘTI 
DESCHISĂ CĂTRE PUBLICUL LARG 
prin susținerea unor prelegeri cu 
frecvență lunară de informare și suport 
pentru persoanele care se confrun-
tau cu trauma psihică și cu suferința 
emoțională, acum I.S.T.T. numără 35 de 
membri voluntari, cu roluri și abilități 
diferite îmbinate într-o formulă din care 
rezultă: profesionalism, parteneriat și 
efi ciență. Membrii săi fondatori sunt: 
Diana Lucia Vasile, Diana Luana Frazzei, 
Carmen Ragea și Bogdan Cezar Ion.

Statistic, se estimează că peste 70% 
dintre persoanele adulte din România 
au trăit sau vor trăi experiența a cel 
puțin unui eveniment traumatic la 
un moment dat în viața lor, iar trau-
ma psihică este responsabilă pentru 
aproape 50% din totalul problemelor 
emoționale și psihice. 

Aceste date sunt reale, dacă ne uităm 
la situațiile de viață cu potențial trau-

tratament; promovează inițiative, politici, servicii de ajutor 
psihologic și strategii care să reducă impactul factorilor tra-
umatici; oferă un cadru de întâlnire, de cercetare, de educare 
și de informare a tuturor profesioniștilor din domeniul cli-
nic din România și din întreaga lume; promovează în rândul 
specialiștilor (psihologi, psihoterapeuți, personal medical, ca-
dre didactice, asistenți sociali etc.) cunoștințe noi despre tra-
uma psihică și intervenții specializate în tratamentul acesteia; 
oferă ajutor pentru cei care au nevoie și solicită asistență psi-
hologică (persoane adulte, copii și adolescenți, cupluri, familii 
și grupuri); oferă cursuri acreditate în domeniul psihotrauma-
tologiei.
De asemenea, I.S.T.T. promovează proiecte de cercetare, 
împreună cu universități din țară și din străinătate, dez-
voltă colaborări cu diferite asociații profesionale, fundații 
și edituri care să permită extinderea domeniului psiho-
traumatologiei, prin rafi narea mijloacelor și metodelor de 
ameliorare și vindecare a suferinței emoționale cauzate de 
traumele psihice.

Dintre asociațiile partenere amintim:
Asociaţia Familiilor Monoparentale din România 

(F.A.M.O.), ai carei membri benefi ciază de șase şedinţe de 
asistență psihologică gratuită (acesta fi ind cel mai solicitat 
serviciu din toată gama de servicii medicale, juridice şi sociale 
pe care organizaţia le oferă membrilor săi), Asociația COL-
FASA, care s-a bucurat de susținerea I.S.T.T. prin oferirea de 
servicii de consiliere gratuite și prin supervizarea activității 
specialiștilor din centru pe aspecte legate de intervenție în 
asistarea traumei. Asociaţia CARITAS, cu care colaborăm din 
2012 în proiectul “Centrul rezidenţial pentru copii Casa Sfântul 
Ioan”, și Organizația SOLWODI, pentru care am susținut sesi-
uni de informare în rândul tinerilor cu privire la recunoașterea 
semnalelor care indică diverse forme de violență ce îi pot afec-
ta în mod direct sau pe cei din jur, la dezvoltarea unor abilități 
de prevenire și protecție împotriva abuzului de orice tip.

Cele două ediții ale congreselor naționale de psihotrauma-
tologie (C.N.P.T.) s-au constituit ca forumuri profesionale cu o 
valoare științifi că ridicată. Participanții la aceste evenimente, 
prin accesul la schimburile de experiență între specialiști, au 
surprins fenomenologia traumei pe un palier complex individ 
- comunitate. Ca o noutate, anul acesta am creat o secțiune 
aparte, intitulată „Fii Bine cu Tine!”, în care au fost abordate 
teme de interes pentru publicul larg. 

Un eveniment similar va fi  organizat la toamnă, în cadrul 
Universității București - Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației.

Din septembrie 2013, I.S.T.T., în parteneriat cu Universitatea 
din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a 
inițiat Masterul în Psihotraumatologie și Asistare Psihologică, 
având un program de studii conceput de conf. dr. Diana Va-
sile, președinte I.S.T.T., și lector dr. Cătălin Nedelcea. Obiec-
tivul acestui program este de a forma psihologi specializați în 
investigarea, analiza și gestionarea traumelor psihice, precum 

și derularea intervențiilor psihologi-
ce specifi ce. Competențele formate în 
cadrul acestui program sunt certifi cate 
de Colegiul Psihologilor din România. 
“Traumele de relație”, ”Trauma psihică 
– Recunoaștere și vindecare” sunt doar 
câteva dintre workshopurile de forma-
re continuă din cadrul I.S.T.T. adresate 
masteranzilor, psihologilor, medicilor, 
asistenților sociali, psihopedagogilor, 
pedagogilor și profesorilor.

Convingerea de bază a echipei de 
profesioniști care susține și dezvoltă 
acest institut este aceea că traumele psi-
hice reprezintă mult mai mult decât du-
rere sufl etească și suferință emoțională. 

Toți ne confruntăm cel puțin o dată 
în viață cu situații traumatice cărora ne 
este greu să le facem față într-o manie-
ră adecvată. În astfel de momente avem 
nevoie de ajutor psihologic specializat, 
de un profesionist care să ne însoțească 
în procesul de vindecare. l

sufl etească şi suferinţă emoţională
trauma psihică - mai mult decât durere

matizant: divorțuri, decese, separările de cei dragi, acciden-
te, situații de abuz, pierderea locului de muncă, confl icte sau 
catastrofe naturale. Se consideră a fi  traumatizante situațiile 
amenințătoare care vizează viața, integritatea psihologică și 
integritatea fi zică a persoanei. Trauma se produce spontan în 
interiorul nostru. Este o rană sufl etească, ne afectează la nivel 
emoțional, fi zic, cognitiv, comportamental și relațional, provo-
când efecte vizibile, simptome care ne reduc funcționalitatea.

Abordarea traumei se face prin îmbinarea mijloacelor de 
ajutor medicale, psihologice și sociale. Medicii de familie sunt 
primii specialiști care o pot recunoaște și pot recomanda paci-
entului un consult de specialitate psihologic sau/și psihiatric, 
în funcție de severitatea simptomelor. Dacă nu se intervine la 
timp, persoana riscă să fi e copleșită de efectele traumei.
Peste 1.500 de persoane au benefi ciat de asistența echipei 
I.S.T.T., începând din octombrie 2010 și până în prezent. 
Participanții la prelegeri publice cu scop psihoeducațional, la 
ședințe de grup terapeutic/suport sau la ședințe individuale 
de psihoterapie/consiliere psihologică sunt persoane cu vâr-
ste și profesii diferite.

I.S.T.T. studiază cauzele și efectele traumelor psihice uma-
ne în vederea popularizării lor, pentru a preveni și vindeca 
efectele lor negative; identifi că diverse modalități efi ciente de 

institutul pentru studiul şi tratamentul traumei (i.s.t.t.), înainte de a fi o asociație 
profesională interdisciplinară, non-guvernamentală, este o echipă formată din 
profesionişti care au şi calitatea de a fi entuziaşti şi oneşti. înființată în anul 2010 
sub egida asociației române de terapii scurte şi consultanță orientată pe resurse şi 
Soluţii (A.R.T.S.- C.O.R.S.), din anul 2013 I.S.T.T. are personalitate juridică autonomă. 

Psihoterapeut carmen ragea 
vicepreședinte, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei
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inima – metafora Profundă 
Elegant în vestimentație și în mișcări, pășea 
ferm spre cabinet. M-a salutat scurt, privindu-mă 
în ochi, a schiţat un zâmbet şi s-a prezentat: 
„sunt doctorul apetrei”. A deschis uşa, m-a 
poftit înăuntru şi, de parcă nu fusese îndeajuns 
vântul ce-mi răvășise cuvintele, îl zării, cu colțul 
inimii mele, pe Nichita. Profesorul: „dumnea-
voastră…?!”Am răspuns: „eu nu sunt altceva 
decât / o pată de sânge / care vorbeşte”. 
Nu l-am întrebat pe profesorul Apetrei care 
este istoria portretului lui Nichita, deoarece 
în faţa acestuia era aşezat, pe perete, un afi ş 
mare: „Povestea bătăilor inimii” – prof. dr. 
Eduard Apetrei, 18 decembrie 2011, Conferinţele 
Teatrului Naţional. Doi îngrijitori de metafore.

şi o metaforă profundă
inima – o maşinărie a sublimului

INTERVIU REALIZAT CU Prof. dr. eduard aPetrei, INSTITUTUL DE URGENŢĂ

PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. C.C. ILIESCU” BUCUREŞTI, VICEPREŞEDINTE

era o zi în care-mi zornăiau cuvintele în cap, se rostologeau de-a valma şi le 
simțeam zbaterea în mână a eliberare. Ploaia nu mai contenea şi vântul se 
războia cu umbrelele, neplăcându-i, pesemne, cum atârnau triste deasupra 
capetelor noastre. mă îndreptam, în ambele direcții, pe cea a vântului, încercând 
să-i fiu pe plac, nelăsându-mă pleoştit de ploaie, şi pe cea a paşilor care mă duceau 
grăbit spre institutul de urgență pentru boli cardiovasculare „Prof. dr. c.c. iliescu” (fundeni).

Prin ploaie, la braț sau pe brațe, bolnavii-şi conduceau trupurile. inimile trăgeau după ele trupurile. 
inimi vineții, obosite, inimi uscate şi sfârşite ori inimi pline de sudoare îşi însoțeau bietele trupuri. 
gâfâiau, se zbăteau, se opreau pentru o vreme, dar nu se lăsau până ce nu-şi urcau trupurile pe 
scări. Pe hol, mulţime de inimi îşi sprijinea trupurile de pereţi, le aşeza pe scaune şi aştepta în faţa 
uşii albe. „inima mea îşi alege culoarea / ea îşi alege propria culoare.” acum, trupul, doar el alegea.

(Nichita Stănescu) (Nichita Stănescu) 
pe care mi-ar fi  plăcut să trăiesc şi să mor.”pe care mi-ar fi  plăcut să trăiesc şi să mor.”

„Inimă, inimă, planetă misterioasă / 

inima – o maşinărie a sublimului

era o zi în care-mi zornăiau cuvintele în cap, se rostologeau de-a valma şi le 

războia cu umbrelele, neplăcându-i, pesemne, cum atârnau triste deasupra 
capetelor noastre. mă îndreptam, în ambele direcții, pe cea a vântului, încercând 

Dr. Richard Constantinescu

evoluția tehnologică îndepărtează medicul de 
pacient. nu considerați că în multe situații fi rescul 
vieții dispare şi se forțează limitele medicinei?
Doctorii sunt în căutarea unor măsurători. Cu cât se afl ă mai 
aproape de realitatea bolnavului, cu atât sunt mai efi ciente. 
Dacă, în timpul consultației și al celorlalte etape de diagnos-
tic, nu ești pe aceeași cale cu pacientul, pierzi foarte multe 
detalii. Doctorii buni nu sunt numai cei care știu meserie, 
ci și aceia care știu meserie și se apropie mult de bolnav.
Am trăit evoluția medicinei marcată de tehnică. Tehni-
ca ne conduce spre un diagnostic rapid, spre rezultate 
bune, însă poate fi  o capcană. Tehnologia are avanta-
je imense, dar… dezumanizează! O întreagă mașinărie 
s-a creat acum și se interpune între pacient și doctor. 
Cred că, la capătul celălalt, și mă refer la cel unde e 
doctorul, trebuie să fi e un om deștept care să știe să și 
ofere un sfat. Să-și arate fața de după acel aparat.
Etapele diagnosticului trebuie să rămână de bază. 
Pospăiala face să avem, în anumite clinici, o aborda-
re militărească: pui soldații să stea cu spatele la tine 
și tu treci, pe rând, la fi ecare, cu stetoscopul. 
Doctorul nu poate sta pasiv la suferința bolnavului și a 
familiei. Bolnavul îl privește temător, iar familia îl în-
treabă: „Nu puteți face nimic?”. Da, uneori se forțează 
bunul simț și această forțare a dus la progresul medici-
nei, la depășirea unor limite insurmontabile altădată.

când ați văzut prima inimă „pe viu”?
Îmi plăcea să merg în sălile de operație, deoarece avuse-
sem înclinație să fi u chirurg. Eram asistent universitar 
când am văzut o inimă în mișcare. M-a marcat acea ima-
gine și le spun studenților și rezidenților să observe inima 
pe viu. Ceea ce vedem la cadavru și în atlase este diferit: 
inima în mișcare are altă formă și o anatomie specială. 
Anatomia statică diferă de cea în mișcare. Tehnicile actu-
ale sunt extrem de avansate, însă chirurgii știu că o plas-
tie bună presupune a ști și a reface o anatomie bună.

am întâlnit medici care se opun transplantului 
cardiac şi, în general, donării de organe.  
Chirurgul de transplant face un bine imens omeni-
rii. Nu știm să convingem familiile să doneze orga-
nele de la rudele care nu mai pot fi  salvate. Este o 
pierdere imensă faptul că lăsăm să se ducă în mor-
mânt organe ce pot salva viețile multor oameni. 

bătăile inimilor multor medici s-au întețit în 
ultima vreme. de revoltă ori de ruşine. inima 
sistemului sanitar românesc freamătă…
Lucrăm sub presiunea a trei factori: timpul, mass-media și 
banii. Pacienți mulți și probleme diverse ne forțează să scur-
tăm minutele consultației. Remunerarea ofi cială este slabă 
și îi determină pe medici să aleagă variante: suplimentarea 

veniturilor în cabinete private – în mod 
onorabil – ori alte surse, despre care 
adesea auzim vorbindu-se. Presa și te-
leviziunea exercită, poate, cea mai mare 
presiune asupra doctorilor. Cazurile 
recente de medici suspectați că și-ar fi  
însușit sume de bani sunt bine-cunos-
cute. Nu sunt de acord cu afi șarea celor 
acuzați de o anumită infracțiune. Să nu 
fi e judecați public. Vor ajunge să meargă 
cu capul plecat chiar și aceia care sunt 
nevinovați. Societatea, în ansamblu, are 
de suferit în urma încercărilor acestora 
de defăimare a medicilor. Marile reali-
zări se fac cu suport material. Depinde 
cum înțelegem acest aspect. Medicul 
trebuie să aibă un venit potrivit, să fi e 
onest și să nu depășească limitele bu-
nului simț sau să ignore legile statului. 
Presiunile despre care am amintit 
îl fac mic pe doctorul care este slab 
profesional, iar pe cel valoros îl întă-
resc, îi dau vigoare. Să nu înțelegem 
acum că e necesar a pune presiune 
în sistemul medical pentru a-i testa 
valorile și a-i cerne nonvalorile.

cum vă raportați la afi rmația 
că fi rmele de medicamente 
nu acționează tocmai etic?
Vă răspund la această întrebare cu o po-
veste reală. Renumitul cardiolog ame-
rican Eric Topol, pe care l-am cunoscut 
personal, chairman al Departamentului 
de cardiologie de la Cleveland Clinic, 
descoperise că un medicament antiin-
fl amator extrem de utilizat facilitează 
tromboza coronariană. A făcut publice 
datele și, ca urmare a afi rmațiilor sale, 
dovedite științifi c, compania farmaceu-
tică a suferit pierderi fi nanciare impor-
tante. În consecință, s-a declanșat un 
mecanism prin care, în doar câteva zile, 
postul doctorului Topol s-a desfi ințat și, 
așa cum scrie dr. M.S. Martin în Roma-
nian Journal of Cardiology, „s-a trezit la 
ușa instituției la gloria căreia contribu-
ise mai mult decât oricine altcineva”.
Apoi, e drept că și ghidurile medicale 
sunt făcute sub presiuni mari, însă fără 
aportul fi rmelor de medicamente con-
gresele nu s-ar desfășura la anumite 
standarde, iar publicațiile medicale cla-

„gHidurile 
medicale sunt 

făcute sub 
Presiuni mari.”

„am 
conVingerea 
că stetoscoPul 
Va disPărea 
curÂnd.”
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sice ori cele în format electronic ar avea de suferit. Trebuie să 
păstrăm un echilibru în toate și mai ales în medicină. Nu sunt 
de acord să se folosească ultima strigare în materie de terapie 
ori ca medicii să fi e împinși să recomande anumite produse.

sunt formați rezidenții într-un mod în care 
să nu fi e diferențe semnifi cative față de 
şcoli de medicină din străinătate?
Educația rezidenților în cardiologie este solidă și are un 
program bine construit, încă de la înfi ințarea ASCAR. Profe-
sorul C.C. Iliescu și cei care i-au succedat au oferit tinerilor 
medici o pregătire la standarde înalte. Școala românească de 
cardiologie a fost respectată și, prin reprezentanții acesteia, 
distinsă cu numeroase premii. Amintesc că România a fost 
prima țară din Europa care a avut medici acreditați în ecocar-
diografi e. M-am abandonat multă vreme acestui teritoriu…
Trist și revoltător este că, deși avem medici competenți, 
promovările în medicină se fac uneori... de mul-
te ori, pe alte criterii decât cele profesionale.

academia de științe medicale a fost recunoscută 
de uniunea europeană ca instituție ce poate accesa 
programe conduse sau cu participarea membrilor săi. 
cum vedeți, din interior, activitatea acestei „organizații 
reprezentative în domeniul cercetării ştiințifi ce 
medicale din românia şi al consacrării academice”? 
Sunt astăzi în interiorul acestei instituții mai 
multe aspecte pozitive decât înainte. 
Recent, s-a desfășurat la București 
ședința de lucru a board-ului 
Federației Europene a Academiilor 
de Medicină; Conferința științifi că 
„FEAM 2014 Spring Conferen-
ce”; Simpozionul „Academician 
Nicolae Cajal”, ediția a IX-a. Ca 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Medicale încerc, împreună 
cu ceilalți colegi din conducere, 
să poziționăm această „organizație 

reprezentativă…” la nivelul pe care îl 
merită. ASM trebuie să fi e percepută de 
corpul medical ca un reper. Personal, 
reprezint comisia care acordă cele trei 
premii pentru lucrări medicale ce au 
fost publicate în anul precedent. Crite-
riile de evaluare și deciziile în privința 
acordării acestor premii am dorit să 
fi e stricte și să nu poată fi  interpreta-
te. Tratatele sau monografi ile care au 
fost alese sunt într-adevăr valoroase. 
Vreau să menționez încă un aspect, 
care se amintește adesea: unii mem-
bri ai Academiei de Științe Medicale 
semnează cu titlul de „academician”. 
Ei au interpretat legea „pro-domo”. 
Nu pledez pentru însușirea unor titluri. 
Cred în valoarea reală și în simplitate.

inima e centrul fi inței noastre şi 
are o inteligență a sa. e un organ 
nu numai al simțirii, ci, cred, cel 
mai important, şi al cunoaşterii. 
organul cunoaşterii supreme.
Ca om de știință, nu am argumente 
să comentez aceste afi rmații. Sunt 
neclar în privința legăturii dintre su-
fl et și inimă. Inima este considerată 
organul comunicării cu transcen-
dentul. Trebuie să fi i special preparat 
să primești informații din altă lume. 
Nu știu cine ne programează, cine e 
forța din afara noastră. Simt un anu-
me ajutor, am un sprijin în această 
zonă, pe care îl mențin în mine. Nu 
sunt practicant, nu vorbesc cu emfa-
ză despre spiritualitate. E de înțeles 
apelul la un sprijin, fi e de Sus, fi e ge-
nerat de șansă ori de împrejurări. l
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unde v-a rămas inima?

Inima mea a rămas acolo unde m-am născut. La 
ţară, în Moldova. Am o senzaţie de bine pe care 
n-am încercat-o nicăieri în lumea asta. Inima mea 
este şi aici, în acest oraş, Bucureşti... Îmi menţin 
inima vie printr-un echilibru între activitatea pro-
fesională şi familie. Alexandra-Nataşa, nepoata 
mea, face să-mi tresară mereu inima de bucurie. 

în tratamentul cancerului

“Neolife Medical Center din Bucureşti este un 
centru modern, echipat cu cea mai avansată 
tehnologie medicală, dar, în acelaşi timp, are 
privilegiul unei echipe medicale foarte puter-
nice, susţinută de medicii experimentaţi din 
Neolife Istanbul. TrueBeam, produs de Varian, 
liderul mondial în domeniu, este disponibil 
pentru prima dată în România. Este testat 
şi mult mai precis, comparativ cu orice altă 
tehnologie existentă la această oră în lume. A 
fost folosit pentru tratamentul a peste 5.000 
de pacienţi cu cancer în centrul Neolife din 
Istanbul, din 2011, şi sperăm să constituie un 
mijloc terapeutic deosebit de efi cient şi pentru pacienţii din 
România”.  

„Felicitări pentru cei care au făcut din 
această locaţie un centru cu adresabilitate 
deosebită. Era nevoie în București şi în 
restul ţării de un astfel de centru oncologic, 
modern, care se dovedeşte a fi  o realizare 
deosebită. Noi am început deja o colaborare 
cu acest centru, colegii care au ajuns 
aici au fost foarte încântaţi de condiţiile 
excelente, astfel încât bolnavii care se vor 
adresa acestui centru, pe toate segmentele 
respective, vor avea motive de mulţumire 
şi suferinţele lor vor fi  rezolvate, deoarece 
performanţa se afl ă aici la ea acasă”.

www.neolife.ro

în tratamentul cancerului
de radioterapie şi radiochirurgie 
cea mai avansată tehnologie cea mai avansată tehnologie 
lansarea sistemului truebeam –

începând cu luna aprilie, sistemul truebeam este disponibil şi în românia, în cadrul neolife 
medical center, una dintre clinicile medicale de referință din românia şi din spațiul est-
european. evenimentul de lansare a avut loc pe data de 24 aprilie, în prezența a 200 
de personalități din domeniile medical, politic şi de business, din țară şi din străinătate, 
fiind deschis de dr. claudiu tronciu, ceo neolife medical center: “Neolife aplică un 
concept modern de diagnostic și tratament al cancerului, printr-o abordare integrată, 
care include cele mai noi echipamente și terapii, acordarea de suport pacienților în 
suferință, dar și echipe multidisciplinare, formate din medici români și străini”.  

neolife medical center românia este o companie membră a grupului BOZLU din Turcia, care deține la nivel internațional 18 companii și 10 branduri, activând în 
domeniul sănătății și al serviciilor tehnologice și de la care au fost transferate tehnologii revoluționare, know-how medical internațional și echipe multidisciplinare mixte 
româno-turce, cu expertiză în cele mai avansate proceduri de diagnostic și tratament la nivel internațional.

*dr. șükrü 
bozluolcay,
președintele

Bozlu Holding:

*acad. ioanel 
sinescu,
rector al

Universității
de Medicină
și Farmacie

“Carol Davila” 
București:

truebeam este unicul aParat din romÂnia și 
din regiunea care include statele Vecine.
ACEST SISTEM ESTE SUPERIOR ALTOR ACCELERATOA-
RE LINIARE deoarece permite integrarea metodelor de radi-
oterapie şi radiochirurgie într-un singur aparat, oferă o mai 
bună focalizare a fasciculului de radiaţii, reduce durata sesi-
unilor de tratament, precum şi numărul acestora. Astfel, cu 
ajutorul sistemului TrueBeam, pacienţii oncologici au o şansă 
reală de vindecare într-un timp mult mai scurt.

eXistă Viaţă duPă cancer 
GEORGE CALOTĂ, PACIENT SUPRAVIEŢUITOR AL CAN-
CERULUI DE PROSTATĂ, TRATAT CU AJUTORUL APARA-
TULUI TRUEBEAM: “Este un aparat prietenos, care nu îţi in-

spiră teamă, este silenţios (nu te deranjează cu nimic), nu doare 
(nu există niciun simptom de durere sau neplăcere), este rapid, 
iar pe perioada tratamentului am fost din ce în ce mai convins 
de utilitatea lui. La începutul deplasării mele la Istanbul, am vă-
zut oameni în cărucior. Pe perioada tratamentului i-am văzut ri-
dicându-se în baston şi, cel mai probabil, au început tratamen-
tul înaintea mea deoarece au plecat pe picioare, eu rămânând 
pentru continuarea tratamentului”. DUPĂ 40 DE ŞEDINȚE, 
ASTĂZI ESTE COMPLET VINDECAT.



58  www.politicidesanatate.ro noiembrie 2013  59

EcHitatE EcHitatE

Deschiderea festivă - Jubileul 1964 - 2014 a avut loc joi, 
29 mai 2014, la Congress Hall - Palas Iaşi. Printre invitaţii 
speciali, îi enumerăm pe: prof. dr. Vasile Astărăstoae, Prof. 
Dr. Med. Dr. h.c. Franz Grehn, prof. dr. Floarea Ignat, Dan 
Puric şi Cvartetul Voces. Organizatorii Reuniunii Anuale a 
Oftalmologilor, prof. dr. Dorin Chiseliţă şi conf. dr. Came-
lia Bogdănici, au anunţat împlinirea a 50 de ani de la 
prima ediţie, dar şi a 20 de ani de când evenimentul este 
organizat la Iaşi.

ediţia aniversară - 50 de aniediţia aniversară - 50 de ani
„reuniunea anuală a oftalmologilor”

în perioada 28 - 31 mai 2014 s-a desfăşurat, la iaşi, cea de a 50-a ediție a reuniunii anuale 
a oftalmologilor. fondată de către prof. dr. Petre P. Vancea, alături de prof. dr. Paul cernea, 
dr. alexandru radian şi dr. marius micşa, acest eveniment a reprezentat, pentru mult timp, 
singura întâlnire oftalmologică anuală organizată în românia. caracterizată prin spirit ştiințific, 
dinamism şi mai ales prietenie, reuniunea anuală a oftalmologilor s-a extins permanent, 
a evoluat continuu, a devenit o tradiție şi, în acelaşi timp, a avut un puternic caracter 
dinamic. această manifestare profesională a menținut constant interesul oftalmologilor 
din românia, atât pentru perfecționarea medicală, cât şi pentru cercetarea ştiințifică.

ORGANIZAT DE CLINICA I OFTAL-
MOLOGIE, din cadrul Spitalului Cli-
nic Județean  de Urgențe “Sf. Spiri-
don”, în parteneriat cu Universitatea 
de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, 
Fundația Oftalmologică Diapreg, Co-
legiul Medicilor din România, Revista 
Medico-Chirurgicală și Societatea Ro-
mână de Oftalmologie, evenimentul a 
reunit peste 450 de specialiști și peste 
20 de companii din domeniu. 

Invitat special a fost prof. dr. Franz 
Grehn de la Universitatea din Würzburg 
- Germania, Doctor Honoris Causa al 
Universității de Medicină și Farma-
cie “Gr. T. Popa” din Iași, membru al 
Organizației Mondiale a Sănătății, mem-
bru de onoare al Academiei de Științe 
Medicale din România și al Societății 
Române de Oftalmologie, pe lângă mul-
te alte societăți oftalmologice din Italia, 
Bulgaria și Croația. l (a.D.)

revista Politici de sănătate, clinica 
„epimedica” din iaşi şi radio românia 
cultural sunt parteneri media şi însoțitori 
ai unui important demers recuperator: 
publicarea într-o serie de autor a scrierilor 
lui grigore t. Popa. Primul volum prin care 
editura filos din bucureşti deschide acest 
proiect editorial este Jurnalul unui savant 
român în America, ediţie îngrijită, cu note 
şi postfață, de dr. richard constantinescu; 
prefață de dumitru radu Popa, new York. 

GRIGORE T. POPA (1892 – 1948), ANATOMIST, ORATOR ȘI 
SCRIITOR, A DESCOPERIT ȘI A DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU 
CERCETĂTOAREA AUSTRALIANĂ UNA LUCY FIELDING, 
în 1930, sistemul port hipotalamo-hipofi zar. A sfârșit în mod tra-
gic, ca victimă a regimului comunist, și aparţine galeriei modele-
lor etice pe care le-a plămădit neamul românesc.

Jurnalul unui savant român în America este alcătuit din-
tr-un corpus de texte variat – însemnări ale tânărului anatomist 
Grigore T. Popa, bursier Rockefeller în Statele Unite ale Americii 
(1925-1926), articole, note, comentarii, din diverse perioade, o 
conferință radio și o inedită corespondență: de la medicul și scri-
itorul Vintilă Ciocâlteu și de la tânărul George Emil Palade, din 
America. Recomandările lui Grigore T. Popa către universi-
tarii americani și susținerea ulterioară a colaboratorului 
său, G.E. Palade, au făcut posibil ca un 
român să fi e distins cu Premiul Nobel 
pentru Fiziologie și Medicină în anul 
1974. 

Publicat la aproape nouă decenii după 
stagiul său american, acest jurnal repre-
zintă una dintre primele relatări de la înce-
put de secol XX ale unui intelectual român 
despre spațiul, cultura și învățământul din 
Statele Unite ale Americii.

În urmă cu două luni, a fost inițiat un 
turneu de lansări și lecturi publice. La 
Tecuci, în cadrul Zilelor Municipiului, pe 
23 aprilie, la Galeria „Helios” a Bibliotecii 
Municipale „Ștefan Petică” s-a prezentat 
în premieră volumul Jurnalul unui sa-

vant român în America. Cu prilejul celui de-Al XV-lea Congres 
Național al Societății Române de Anatomie, la Craiova, pe 16 mai, 
în Aula Magna a Facultății de Medicină, cartea a fost prezentată 
anatomiștilor și studenților participanți la eveniment. 

La invitația acad. Ioanel Sinescu, rector al Universității 
de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 
dr.  Richard Constantinescu, editor al cărții, inițiator și coordo-
nator al seriei de autor „Grigore T. Popa”, a organizat o expoziție 
documentară dedicată marelui anatomist, scriitor și om de 
spirit Grigore T. Popa și a lansat prezentul volum. Evenimen-
tul, parte a Congresului U.M.F. „Carol Davila”, a benefi ciat de 
prezența unui numeros public și, în premieră, a membrilor fami-
liei Popa. Jurnalul unui savant român în America a fost lansat în 
Sala „Brătianu” din Palatul Parlamentului, prezentat fi ind de către 
prof. univ. dr. Octavian Buda (Istoria Medicinei, U.M.F. București) 
și de dr. Richard Constantinescu. 

Conferința „Grigore T. Popa și curajul mărturisirii credinței 
în Hristos”, susținută de dr. Richard Constantinescu la cel de-Al 
V-lea Congres Național de Neuroendocrinologie din București, 
și prezentarea Jurnalului… au oferit prilejul celor afl ați la impor-
tantul eveniment să pătrundă mai adânc în gândirea și acțiunile 

acestei personalități impunătoare în medi-
cina și cultura românești. 

Revista Politici de Sănătate și Editu-
ra Filos au fost prezente și la alte întâlniri 
– lecturi publice – cu cititorii Jurnalu-
lui unui savant român în America, unde 
dr. Richard Constantinescu a lecturat frag-
mente din volumul, considerat de numeroa-
se publicații românești din țară sau din Sta-
tele Unite ca fi ind un „eveniment editorial”.

Richard Constantinescu este medic, 
publicist și doctor în medicină cu teza 
„Grigore T. Popa – medic, scriitor şi publi-
cist”. l

Puteți comanda cartea la
offi  ce@politicidesanatate.ro.

Eveniment editorial
Grigore T. Popa,
„Jurnalul unui savant
român în America”
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a vârstnicilor din Româniaa vârstnicilor din România
pentru asistență pe termen lungpentru asistență pe termen lung
Îngrijirea la domiciliu – soluția

în românia, vârstnicii reprezintă 15% din populația țării, 
iar estimările arată că în anul 2050 proporţia va ajunge la 
30%. Aproape o jumătate de milion de vârstnici trăiesc în 
risc grav de sărăcie şi peste 750.000 de vârstnici declară 
că nu îşi pot desfăşura minimul activităților zilnice. nevoia 
de îngrijire la domiciliu se manifestă la cel puţin 20% dintre 
vârstnici, dar este acoperită doar în 0,23% din cazuri. 

DiaNa BErcEaNU, sociolog, Asociația Four Change

www.seniorinet.ro

care au fost provocările şi obiectivele 
dumneavoastră în această perioadă?
Anterior Fundaţiei Orange, am deţinut funcţia de PR 
Manager în cadrul Orange România, fi ind responsabilă de 
activităţile de PR şi CSR ale companiei. Din această poziţie, 
am coordonat activităţile de fi lantropie ale Orange, care 
implicau proiecte diverse din domenii precum protecţia 
socială, sănătate sau dezvoltare regională. Această 
perioadă mi-a permis să cunosc bine activităţile caritabile 
din România, oferindu-mi în acelaşi timp satisfacţia de a 
vedea rezultatele concrete ale activităţilor susţinute.
Prin înfi inţarea Fundaţiei Orange, o parte din activitatea 
de CSR a companiei Orange a fost preluată de aceasta, 
împreună cu experienţa acumulată de mine.
Fiind o fundaţie nouă, principala provocare a fost 
reprezentată de atragerea de proiecte solide/viabile la 
nivel național, care să aducă o îmbunătăţire substanţială 
a condiţiilor de viaţă pentru persoane defavorizate. 
Obiectivul nostru este acela de a deveni un reper 
în ceea ce priveşte implicarea în comunitate.
 
care este istoria fundației orange şi în ce constau 
misiunea şi valorile promovate în românia? 
Fundaţia Orange a fost înfi inţată în 2012, având misiunea de 
a ajuta persoanele defavorizate să comunice şi să relaţioneze, 
pentru a se integra în societate şi pentru a trăi mai bine. 
Împreună cu instituţii şi organizaţii nonguvernamentale 
specializate, Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de educaţie, 
cultură, sănătate şi integrare socială în benefi ciul acestora.
În România, Fundaţia Orange susţine persoanele cu 
defi cienţe de auz şi/sau de văz. În fi ecare an, desfăşurăm 
un concurs de proiecte, Fondul de fi nanţare “Lumea 
prin culoare şi sunet”, deschis tuturor organizaţiilor 
care dezvoltă proiecte în ajutorul acestora.
 
în românia , mulți ezită să aplice pentru proiectele 
unor fundații sau ong-uri, de teama unor eşecuri 
sau gândindu-se din start că nu au şanse să fi e 
selectați. care sunt condițiile de eligibilitate pentru 
parteneri şi cui se adresează aceste proiecte?
Proiectele fi lantropice au ca scop susţinerea persoanelor 
cu defi cienţe de auz şi/sau de văz. Sunt eligibile organizaţii 

lumea prin culoare şi sunet
amalia fodor este licențiată a facultății de litere din cadrul 
Universităţii “Babeş Bolyai“ Cluj-Napoca şi are o experienţă 
importantă în domeniul comunicării. din iunie 2012, amalia 
fodor conduce fundația orange. despre proiectele noii fundații 
orange, despre planurile şi fondul de finanțare “lumea prin 
culoare şi sunet”, într-un interviu în exclusivitate.

interviu realizat de
Dr. cornelia Scărlătescu

Toate proiectele pe care le-am susținut sunt interesante și au 
adus o contribuție reală pentru benefi ciarii lor :
•  Crearea în Spitalul de Copii “Marie Curie” din Bucureşti a 

unui centru de testare audiologică pentru diagnosticarea și 
intervenția medicală timpurie, precum și reabilitarea copiilor 
implantaţi cohlear sau protezaţi auditiv;

•  îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
senzoriale în șase muzee la nivel național;

•  detectarea şi tratamentul precoce al defi cienţelor de auz la 
nou-născuți, în spitale din Cluj-Napoca și Baia -Mare;

•  accesibilizarea Muzeului Naţional de Artă al României 
prin dotarea cu instrumente și aplicații multimedia sau de 
realitate augmentată;

•  accesibilizarea Muzeului “Antipa” şi dotarea cu exponate 
speciale dedicate persoanelor cu dizabilități senzoriale;

•  înfi inţarea în Biblioteca Naţională a unui centru de informare 
și documentare dotat corespunzător pentru persoanele cu 
defi ciențe de vedere;

•  crearea a şase centre de accesibilizare cu acces la cursuri  
pentru studenți cu defi ciențe de vedere din cinci universități 
la nivel național ;

•  proiecte educaţionale diverse derulate în şcoli speciale din 
întreaga ţară.

înregistrate în România, acreditate să desfăşoare 
activităţile indicate, care propun proiecte realiste şi 
sustenabile în favoarea unui număr mare de benefi ciari. 

care sunt planurile fundației pentru acest an, în 
special în zona de sănătate? ce aşteptări aveți 
de la potențialii parteneri ai fundației?
Pe de o parte, vom continua proiectele de sănătate începute 
anul trecut: centrele de testare audiologică şi tratament de 
la “Marie Curie” din Bucureşti şi de la spitalele din Cluj-
Napoca şi Baia Mare. În acelaşi timp, vom începe proiectele 
ce vor fi  declarate câştigătoare la ediţia 2014-2015 pentru 
Fondul de fi nanţare „Lumea prin culoare şi sunet”, dintre 
care unele se vor desfăşura în domeniul Sănătăţii. l

ASISTENŢA SOCIALĂ S-A DEZVOLTAT SEMNIFICATIV ÎN 
ROMÂNIA, deşi până în 1990 a funcţionat după modelul îngrijirii 
medicale, într-un sistem puternic instituţionalizat şi centralizat. În-
grijirea la domiciliu este un serviciu socio-medical destinat celor mai 
vulnerabile grupuri ale societăţii. Peste 60% din benefi ciarii de îngrijire 
la domiciliu sunt deserviți de mediul privat, respectiv de asociații și 
fundații care furnizează servicii acreditate de îngrijire la domiciliu. La 
nivel național, există discrepanțe majore între județe în ceea ce privește 
accesul la îngrijiri la domiciliu - dacă în județul Harghita peste 90% 
din comune oferă acest serviciu bătrânilor în nevoie, în  majoritatea 
județelor din sudul sau estul țării nu există decât cazuri izolate de 
servicii de îngrijire la domiciliu. Răspândirea serviciilor de îngrijire 
este condiționată de identifi carea surselor de fi nanțare necesare și 
de susținerea autorităților publice pentru dezvoltarea infrastructurii 
necesare (cum ar fi  existența unei bucătării pentru asigurarea unei mese 
zilnice). Astfel, în acele județe în care autoritățile publice au înțeles 
impactul acestor servicii în comunitate, numărul benefi ciarilor de 
îngrijiri la domiciliu a crescut constant în fi ecare an.  

cum ar Putea să ajute statul?
la nivel medical
  Necesitatea creării unui mediu concurenţial corect şi 
a unei pieţe libere funcţionale, care să ofere şanse ega-
le pentru furnizorii privaţi şi publici din domeniu.
  În susţinerea fi nanciară a serviciului să se respecte princi-
piul: fi nanţarea urmează pacientul, iar metodologia de 
fi nanţare a îngrijirilor să urmeze prin analogie procedurile 
medico-terapeutice și de îngrijire spitaliceşti, unde servi-
ciile efectuate, argumentate şi recomandate, din punct de 
vedere profesional, sunt decontate fără aprobare prealabilă.
  Îngrijirea la domiciliu să fi e recomandată și acor-
dată strict pe baza argumentelor profesiona-
le, eliminând deciziile birocratice, limitate şi de-
naturate de prevederile bugetare aleatorii.
  Trebuie defi nite și standardizate categoriile de servicii de 

îngrijire la domiciliu, categoriile de benefi ciari pe criterii 
profesionale, funcţionale și sociale, precum și volumul de 
servicii la care au dreptul benefi ciarii cu diferite încadrări.
  Necesitatea conceperii şi implementării unui sistem de 
management al externării dirijate a pacienţilor, ca inter-
faţă între asistenţa spitalicească şi asistenţa la domiciliu, 
în vederea asigurării continuităţii, aş completa acorda-
re de servicii socio-medicale, nu numai medicale. 

la nivel social
  elaborarea unor politici publice pentru îngrijirea persoa-
nelor vârstnice cu/fără handicap la domiciliul acestora, 
cu crearea cadrului legislativ şi fi nanciar pentru diferenţi-
erea şi asigurarea serviciilor de îngrijire de lungă durată, în 
cazul bolnavilor cronici şi incurabili care necesită îngrijire, 
în vederea degrevării sistemului de asistenţă sanitară. Un 
posibil răspuns la această provocare ar fi  introducerea 
unui subsistem de asigurări de îngrijire obligatorie. 
  Crearea unor pârghii şi măsuri de sprijin pentru familiile 
persoanelor care necesită îngrijire. În România, peste 
95% din persoanele cu nevoi de îngrijire sunt îngrijite 
de membrii familiei sau nu sunt îngrijite deloc. De aceea, 
familia constituie o resursă deosebit de importantă pentru 
sistem, care în momentul de faţă este neglijată în totalitate. De 
asemenea, se pot crea programe pentru iniţierea şi formarea 
continuă a persoanelor din familie care îngrijesc şi care au 
nevoie de competenţe şi abilităţi în procesul de îngrijire.
  Defi nirea conceptului de îngrijire medico-socială. 
Boala cronică este, de cele mai multe ori, asociată cu să-
răcia sau cu riscul de sărăcire, fapt care impune o abor-
dare integrată a serviciilor medicale şi sociale. 
  Elaborarea de către Ministerul Muncii a unui cost standard 
pentru serviciul de îngrijire socială la domiciliu.
  Evaluarea nevoilor persoanelor vârst-
nice în fi ecare comunitate. l

lumea prin culoare şi sunetlumea prin culoare şi sunet
 este licențiată a facultății de litere din cadrul 

Universităţii “Babeş Bolyai“ Cluj-Napoca şi are o experienţă 
importantă în domeniul comunicării. din iunie 2012, amalia 
fodor conduce fundația orange. despre proiectele noii fundații 
orange, despre planurile şi fondul de finanțare “lumea prin 
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UN SPITAL DE COPII CERE UNEORI 12-14 PUNGI CU SÂNGE/
ZI, dar un spital mare (Fundeni, de exemplu) cere 600 de pungi zil-
nic, în condițiile în care Centrul de Transfuzie Sangvină Bucureşti 
nu are mai mult de 150 – 180 de donatori pe zi. Ce se întâmplă cu 
restul bolnavilor? Unele intervenţii pot fi  amânate, dar altele nu, iar 
aceste situaţii devin drame.

Oricare dintre noi sau dintre rudele noastre poate ajunge într-o 
situaţie-limită, într-o zi. Oricine poate fi  victima unui accident şi 
atunci de ce acest refuz al populaţiei de a dona? Cu 4% donatori am 
putea acoperi nevoia de sânge, în schimb cu 1,7% acoperim numai 
jumătate din urgenţe (subliniat cu culoare... tot paragraful).

În celelalte ţări europene, donarea de sânge benevolă are o tradi-
ţie şi a fi  donator este o mândrie; familiile regale au oferit întotdeau-
na exemplu în acest sens, membrii acestor familii fi ind donatori de 
sânge, devenind astfel modele în aceste ţări care își asigură fără pro-
bleme cantitățile necesare de sânge.

Educația referitoare la acest subiect începe în aceste ţări în cei 
dintâi ani de şcoală şi se continuă cu informaţii, din ce în ce mai 
complexe, până la maturitate.

ce înseamnă actul donării de sÂnge?
DONAREA EFECTIVĂ SE FACE ÎN CÂTEVA MINUTE (5-8 MI-
NUTE). Procedura completă înseamnă un consult medical şi com-
pletarea unui chestionar. Cel mai bine este să donezi în cursul dimi-
neţii (ziua de donare fi ind liberă şi plătită prin lege).

Înainte de donare este recomandat să se mănânce ceva uşor: un 
sandvici cu dulceaţă, un baton/corn, să se bea neapărat lichide – 
ceai, suc fără acid, lapte.

Donatorul trebuie să aibă minimum 50-52 kg, vârsta între 18 și 
60 de ani, să nu aibă boli cronice (ulcer, hepatită, diabet, epilepsie). 
Femeile în timpul sarcinii şi al alăptării nu pot dona.

După consultul medical, în timpul căruia eşti ascultat la plămâni, 
la inimă şi ţi se ia tensiunea, eşti trimis la un laborator unde, printr-o 
simplă înţepătură în deget se stabilesc grupa de sânge, Rh-ul şi he-
moglobina, pentru a vedea dacă eşti anemic. Dacă totul este în regu-
lă, urmează donarea propriu-zisă.

cantitatea de donare standard internațională este de 
450 ml).

Sângele donat se reface în mai puţin de o oră cantitativ şi în circa 
10 zile calitativ. Oricum, nimeni nu este acceptat la următoarea do-
nare înainte de 70 de zile, pentru siguranţa donatorului.

4 iunie – ziua mondială a donatorului
ACEASTĂ ZI A FOST ALEASĂ CA SĂRBĂTOARE MONDIALĂ 
A DONĂRII DE SÂNGE pentru că este ziua de naştere a doctorului 
Karl Landsteiner, patolog şi imunolog, cel care a descoperit, în anul 
1900, trei tipuri de sânge uman, ulterior numite A, B şi 0. În anul 
1902, el a descoperit şi al patrulea tip de sânge, care a primit numele 
AB. Lui Karl Landsteiner i s-a acordat, în 1930, Premiul NOBEL pen-
tru medicină. 

Fundaţia Donatorilor Benevoli de Sânge (FDBS) a sărbătorit în 
fi ecare an, pe 14 iunie, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge printr-
un eveniment special, de multe ori într-un loc public din Capitală. 
A avut campanii de educare şi de motivare a donării în şcoli, licee, 
universităţi şi corporaţii. 

Toate acestea pot fi  urmărite pe site-ul fundaţiei –
www.doneazasange.ro. l

Donează sânge!Donează sânge!
eu voi dona, dar tu? 

încercați să vă imaginați un doctor cu mâinile legate. aceasta 
este o situație cu care ne confruntăm adesea; înaintea unei 
operații, chirurgul se întreabă dacă are sângele necesar acelei 
intervenții. în cazul unei operații programate, centrele de transfuzie 
pot strânge şi trimite pungile de sânge necesare, dar în urgențe acest lucru 
devine imposibil. uneori, dacă un pacient are o grupă rară este greu de găsit 
sângele pentru operație, chiar dacă se ştie din vreme ziua intervenției.

antoaneta
Bugner
Preşedinte – 
Fundația
Donatorilor
Benevoli de Sânge

PoPulaţia 
romÂniei este 
de 21,7 milioane 
de locuitori 
(conform 
ultimului 
recensămÂnt). 
numărul 
donatorilor de 
sÂnge este 1,7% 
din numărul 
locuitorilor, 
număr care nu 
Poate acoPeri 
toate accidentele, 
toate leucemiile, 
nașterile cu 
Probleme, 
oPeraţiile, bolile 
graVe etc.

Înfi ințată în anul 2000, Fundația Donatorilor 
Benevoli de Sânge are, în prezent, 1.000 de 
membri activi, donatori de sânge, și mai mulți 
membri care promovează donarea. Întreaga 
activitate a FDBS este non-profi t, strict în spirit 
umanitar. Proiectele fundației au fost aplicate atât 
în București, cât și în țară pe diverse segmente 
ale populației, toate urmărind ideea promovării 
donării benevole și neremunerate de sânge.
Fundația este membră, încă de la înfi ințare, 
a Federației Internaționale a Organizațiilor 
Donatorilor de Sânge (FIODS), organism care 
susține, promovează și reglementează donarea 
benevolă de sânge în toată lumea, având 74 de 
țări membre. Începând din acest an, președintele 
organizației de tineret a FDBS a fost ales în 
funcția de Secretar General al acestei federații, 
ceea ce este o mare onoare pentru România.
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celulele stem – medicina viitorului?

Prof. Dr. Alt Eckhard, Inventatorul Anu-
lui în Medicină din Statele Unite, în 2009, şi 
copreședintele Consiliului științifi c al SIMCR, 
profesor la Rechts der Isar Medical Center din 
Technische Universität, München, și profe-
sor la Tulane University din New Orleans, 
SUA, a prezentat lucrarea: „Sunt celulele 
stem viitorul medicinei?”, afi rmând că, în 
“10 ani, aproximativ 20% din activitatea în 
medicină va utiliza celulele stem”.

Prof. asoc. dr. Dana Jianu, copreședinte SIMCR şi inițiator al 
evenimentului, a coordonat tratamentul realizat, în premieră în 
România, pe un pacient canin ce suferea de coxartroxă avansată – 
afecţiune degenerativă a articulaţiilor coxo-femurale, căruia i s-au 
injectat celule stem în articulații, cu rezultate clinice şi radiologice 
spectaculoase la 53 de zile. „Chirurgia regenerativă este strâns le-
gată de ţesutul adipos deoarece acesta conţine celule stem (CSDA). 
Ele au aceleaşi proprietăţi ca şi celulele stem din măduva osoasă, 
făcând din ţesutul adipos cea mai importantă sursă de celule stem 
mezenchimale adulte. Se fac cercetări ample în toată lumea pentru a 
le utiliza în bolile infl amatorii ale intestinului subţire, colon şi chiar 
în îmbunătăţirea funcţiei miocardului după infarct, în urologie, or-
topedie, în vindecarea mai rapidă a traumatismelor după accidente 
etc. Aceste celule s-au dovedit deja efi ciente în chirurgia plastică-
estetică regenerativă”, a spus prof. asoc. dr. Dana Jianu.

Prof. dr. Irinel Popescu, vicepreședintele Consiliului științifi c 
al SIMCR, a afi rmat că “medicina regenerativă acoperă multe arii, 
s-au găsit aplicații și se fac zi de zi tratamente cu astfel de celule 
stem. În unele tipuri de afecțiuni, se încearcă 
utilizarea celulelor stem pentru regenerarea 
unor organe bolnave, cum ar fi  fi catul ciro-
tic sau pancreasul la pacienții cu diabet. De 
asemenea, tratamentul antiîmbătrânire este 
inclus în această zonă de terapii regenerati-
ve și aici rezultatele sunt încă la început. În 
România, suntem mai curând în stadiul de a 
aplica unele dintre cuceririle deja efectuate 
ale științei”.

Acad. Maya Simionescu, copreşedin-
tele Consiliului ştiinţifi c SIMCR , a afi rmat 
că aceste terapii se utilizează la noi în țară 

prin injectare, cu precădere în unele afecțiuni 
cardiace, și că “celulele stem au capacitate 
extraordinară de diferențiere. Este o celulă 
multipotentă, are potențial extraordinar. În 
lume se încearcă să i se creeze condițiile ca 
să diferențieze în celula de care ai nevoie».

Prof. dr. Dan T. Simionescu, membru 
în Consiliul ştiinţifi c SIMCR, redactor-șef 
al revistei “Challenges in Regenerative Me-
dicine”, director executiv al Laboratoarelor  
“Biocompatibility and Tissue Regeneration”, 
Clemson University, USA, a prezentat tema: 
„Testarea preclinică a scaff old-urilor cardio-
vasculare”, în care a relevat studiile preclinice 
efectuate, studii precursoare tratamentor cu 
celulele stem.

Prof. dr. Dorel Săndesc, secretar de 
stat în Ministerul Sănătăţii, s-a referit, în 
prelegerea de deschidere a Conferinţei, la 
importanța integrării tratamentelor prin 
inoculare sau prin injectare intravenoasă 
a celulelor stem, în medicina şi chirurgia 
regenerativă.

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, vice-
preşedinte al Consiliului ştiinţifi c SIMCR, a 
prezentat „Polimorfi smul genetic în mana-
gementul hepatopatiilor cronice virale” .l

cristina raluca iliescu

Peste 150 de profesionişti din domeniul medical au participat, pe 12 iunie, la  conferința 
națională de medicină şi chirurgie regenerativă, prima ediție, organizată de societatea 
internațională de medicină şi chirurgie regenerativă (simcr) la academia română. în cadrul 
evenimentului s-a discutat despre studiile preclinice, clinice şi tratamentele pentru regenerarea 
diverselor țesuturi şi organe, precum şi despre posibilitatea tratării definitive a unor tipuri 
de cancer pancreatic, hepatic etc. prin metoda injectării intravenoase sau a implantării 
celulelor stem recoltate în special din țesutul adipos al pacientului aflat în tratament.

WWW.isrms.eu
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de acţiuni concrete.

medicilor români în Franța

ÎN FRANŢA, UTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ STRĂINE 
CONSTITUIE O TRADIŢIE, O STRATEGIE DE DEZVOLTARE 
A INDUSTRIEI SAU A AGRICULTURII. Recent, această tradiţie 
a devenit o resursă strategică şi în dezvoltarea sistemului de 
sănătate. 

În secolul al XIX-lea, industrializarea regională nu ar fi  fost 
posibilă fără afl uxul de mineri italieni, polonezi, marocani, al-
gerieni sau portughezi, astfel încât Franţa ar fi  fost astăzi o ţară 
preindustrializată (Noiriel, 1988), la declanşarea Primului Răz-
boi Mondial. Statul francez, însă, a recrutat imigranţi, pe bază 
de contract, pentru a acoperi nevoile din agricultură şi din in-
dustrie, iar după cel de-Al Doilea Război Mondial, un milion 
de muncitori străini au fost recrutaţi de stat pentru a participa 
la reconstrucţia Franţei. 

În domeniul Sănătăţii, începând cu 1958, reformele succesive 
au transformat sistemul sanitar şi social, arhitectura spitalelor, 
modul lor de fi nanţare şi de organizare internă. Toate reformele 
au utilizat strategia mobilităţii profesionale accelerând speciali-
zarea, segmentarea, standardizarea progresivă a activităţilor şi 
a serviciilor medicale, mărind productivitatea, profi tabilitatea, 
dar şi atracţia pentru patologiile prestigioase programabile. 

În anii ‘60, utilizarea «dublei apartenenţe», clinice şi ştiin-
ţifi ce, a medicilor (Jamous, 1969) a facilitat apropierea spitale-
lor de universități, crearea spitalelor universitare. În anii 70, 
segmentarea sistemului în două sectoare distincte, sanitar şi 
social, foloseşte mobilitatea profesională. 

Începând cu anii ‘80, utilizarea personalităţilor de tip «mar-
ginal-secante» ale tinerilor medici cu stagii în alte ţări, afl aţi 
«în marginea» sistemului, decalaţi faţă de normele profesio-
nale existente, dar fără a fi  total străini mediului, a contribuit 
la informatizarea sistemului sanitar. 

În anii ‘90, «noii» medici, afl aţi în situaţie de mobilitate 
profesională, participă la introducerea şi la dezvoltarea ma-
nagementului privat în spitalele publice, compensând lipsa de 
experienţă cu o activitate profesională importantă, opunând 
mai puţină rezistenţă reformelor decât medicii «instalaţi», cu 
statut permanent, cu experienţă şi cu prestigiu. La sfârşitul 
anilor ‘90, «criza demografi ei medicale» a constituit o preo-
cupare naţională. 

În aceeaşi perioadă, limitarea numărului de studenţi la me-
dicină s-a produs concomitent cu mărirea numărului de me-
dici străini înscrişi în Ordinul Naţional al Medicilor. Astfel, în 
anul 2001, 8.000 de medici cu diplome străine erau înregis-
traţi, în 2010 erau peste 10.000 (Séchet, Vasilcu, 2012), iar în 
anul 2012 aproape 20.000 de medici cu diplome străine erau 
înscrişi, printre care 3.150 de medici  români (CNOM, 2012). 

În Franţa, medicii români imigraţi, în majoritate femei 
(70%), nu se instalează doar acolo unde sunt aşteptaţi   – în 
special în zonele rurale, în cabinete sau servicii izolate, în ser-
vicii de specialitate neatractive, cu condiţii de muncă extrem 
de difi cile – ci preferă spitalul public, în detrimentul cabine-
telor private, schimbă frecvent postul, riscând agasarea celor 
care-i recrutează. l

medicilor români în Franța
de sănătate: exemplul migrațieide sănătate: exemplul migrației

o strategie de dezvoltare a sistemuluio strategie de dezvoltare a sistemului
mobilitatea profesională, 

fenomenul migrației medicilor români în franța se înscrie în procesul de 
mondializare a forței de muncă în domeniul sănătății. factori obiectivi şi 
subiectivi construiesc «dorinţa unei vieţi mai bune în altă parte», contribuie 
la realizarea unui proiect de viață, la menținerea ofertei de servicii în 
țara de destinație, compromițând oferta de servicii în țara de origine

mariana lEcarpENtiEr, psihosociolog, consultant și cercetător la Direcția Generală a Asistenței Publice «Spitalele Parisului», APHP
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impun strategii bazate pe o mai bună impun strategii bazate pe o mai bună 
În România, efectele demografi ce negative




