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PROF. DR. VIRGIL
PĂUNESCU,
DIRECTOR GENERAL
ONCOGEN

ONCOGEN TIMIȘOARA - VACCIN PERSONALIZAT ÎMPOTRIVA CANCERULUI:

CUM DUCEM CERCETAREA
DIN LABORATOR LA PACIENT?
de Valentina Grigore

Sute de bolnavi din România,
adulți și copii, care suferă de
o anumită formă de leucemie,
ar putea fi tratați chiar la noi
în țară, cu costuri mult mai mici decât în
străinătate, dar cu aceleași terapii de care
beneficiază țările „avansate”, care investesc
miliarde de euro în cercetare. Colectivul de
cercetători de la OncoGen angrenat în proiectul CAR-NK a reușit, de curând, punerea
la punct a tehnologiei CAR-T (chimeric antigen receptor - T cell) și CAR-NK (chimeric
antigen receptor - Natural Killer cell). Scopul acestui proiect a fost elaborarea celor
mai noi tehnologii în tratamentul cancerului, având ca obiectiv final aplicarea terapiilor personalizate la pacienți. Însă cum
până la pacienți e cale lungă, cercetarea
riscă să rămână doar în laborator. Prof. dr.
Virgil Păunescu, director general OncoGen
Timișoara și vicepreședinte al Academiei
de Științe Medicale, ne-a explicat cum s-a
ajuns la obținerea acestui vaccin personalizat pentru leucemie cu limfocite B și de ce
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ar mai fi nevoie pentru ca bolnavii chiar să
beneficieze de el.
Cum s-a ajuns la acest domeniu
de cercetare?
Echipa Centrului de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen,
care aparține de Spitalul Clinic Județean
de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, a
câștigat în anul 2016 proiectul „Terapie în
cancer cu celule Natural Killer purtătoare
de receptori himerici de antigen - CARNK”, finanțat prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020, cu un buget
de circa două milioane de euro. Proiectul
se derulează până la sfârșitul lunii august
2020, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Dresda și cu Universitatea Goethe
din Frankfurt.
Tehnologia pentru producerea de
celule imune modificate genetic, pe care
am reușit să o punem la punct, este foarte
nouă și se referă la capacitatea centrului
nostru, a oamenilor pe care îi avem, de a
manipula celulele sistemului imun în cazul

pacienților cu anumite forme de cancer,
mai exact cu anumite forme de leucemii, astfel încât aceste celule să le poată
recunoaște pe cele tumorale specific și să
le distrugă. Rezultatele sunt spectaculoase:
între 50 și 90% dintre pacienții cu acest tip
de leucemie, care nu mai au, practic, nicio
șansă, se pot vindeca cu ajutorul acestui
program terapeutic. Rezultatele obținute
până acum în cadrul acestui proiect ne
permit trecerea în faza următoare, și
anume, producerea acestor celule imune
modificate genetic, în vederea tratamentului pacienților - copii sau adulți - afectați
de leucemia limfatică acută cu limfocite B.
Suntem primii în țară care am obținut acest
rezultat, pe de o parte, pentru că a fost
foarte greu și a fost nevoie de foarte mulți
bani pentru acest lucru. Însă cel mai important lucru este că, în momentul de față,
noi suntem pregătiți să trecem la producția
acestor tehnologii în sprijinul pacienților.
Se poate extinde această terapie și
la alte tipuri de cancer?

Tehnologia este valabilă, deocamdată,
doar pentru un grup mic de cancere ale
sângelui, de leucemii, dar există un număr
uriaș de studii la nivel mondial care caută
să aplice sau să extindă această tehnologie
și la nivelul altor forme de cancer, leucemii, cancere solide.
Revenind la pacientul român, când va
avea, efectiv, acces la această tehnologie?
Cu cât mai repede vom operaționaliza
producția acestor vaccinuri personalizate,
cu atât vom reuși să salvăm un număr
mai mare de pacienți (copii și adulți),
care altfel pierd lupta cu această boală
letală. Noi am făcut tot ce a ținut de noi,
prin acest program de două milioane de
euro, însă acum avem nevoie de sprijin
pentru operaționalizarea facilităților
de producție, altfel nu vom putea trece
la tratarea pacienților și nu vom putea
valorifica aceste rezultate ale cercetării.
Facem un apel către autoritățile locale și centrale să ne ajute să îndeplinim
condițiile de fabricare, asemănătoare cu

cele din producția de vaccinuri sau de medicamente, impuse atât de către Agenția
Europeană a Medicamentului (EMA), cât
și de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România (ANMDMR). Cele două autorități
impun operaționalizarea și autorizarea
GMP (Good Manufacturing Production) a
unităților de producție sau, în cazul modificărilor genetice, autorizarea BSL (Biosecurity Level 2) - o facilitate care permite să
lucrezi cu vectori fără pericol de contaminare a personalului sau a mediului. Numai
după îndeplinirea acestor condiții se pot
utiliza celulele obținute la pacienții cu
leucemie cu limfocite B care nu răspund la
tratamentele existente și singura soluție
pe care o au este această terapie.
În străinătate există, totuși,
o opțiune pentru ei…
Într-adevăr, la sfârșitul anului 2017,
Food and Drug Administration - FDA
(Agenția Medicamentului din Statele Unite) a aprobat punerea pe piață a primelor

terapii personalizate pentru leucemia
limfatică acută cu limfocite B, cu rezultate spectaculoase. Circa 80- 90% dintre
pacienții suferinzi de această boală, care nu
mai au nicio șansă terapeutică, se vindecă
în urma aplicării acestui tratament. Din păcate, costurile mari, cuprinse între 500.000
și 800.000 de dolari de persoană, fac ca
aceste terapii să fie interzise bolnavilor
români. De ce să nu poată fi tratați în țară,
cu costuri de aproximativ 10 ori mai mici,
când aici avem deja pregătirea și dotările
necesare?
OncoGen este primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice cu
dotări de ultimă generație din România
și singurul de acest tip din Europa de Est
care dispune de facilități de cercetare
fundamentală și aplicată pentru medicina
translațională, inclusiv o unitate GMP cu
două camere de lucru și o încăpere BSL2,
bancă de celule și țesuturi și o biobază, cele
15 laboratoare fiind dotate cu echipamente
de vârf. 
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Inovare, digitalizare, cercetare
medicală și medicină personalizată
– viitorul Sănătății din
România normală
de Roxana Maticiuc

Știm cu toții că executivul
este cel care are cele mai
multe instrumente pentru
a rezolva problemele din
Sănătate, mai ales că el este cel care
gestionează bugetul. De asemenea,
știm că în cea mai mare parte a
mandatului anterior a fost un conflict
permanent între viziunea Partidului
Social Democrat și cea a Administrației
Prezidențiale. Cu toate acestea, care sunt
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domeniile în care președintele Klaus
Iohannis a avut un impact major pentru
Sănătatea românească?
Președintele Klaus Iohannis a urmat,
în domeniul Sănătății, obiectivele din
programul prezidențial, promovând, prin
toate mesajele publice și acțiunile sale dedicate Sănătății, educația pentru sănătate
și prevenția, plasarea pacientului în centrul sistemului, valorizarea personalului
medical și, nu în ultimul rând, implemen-

tarea cercetării, digitalizării și inovației în
medicină, prin susținerea conceptului de
medicină personalizată.
Ca mediator între factorii de decizie
din sfera sănătății publice și societate,
conform atribuțiilor constituționale,
președintele României a creat la Palatul
Cotroceni un amplu cadru de dialog și
dezbatere asupra situației sistemului
sanitar. Astfel, dezbaterile organizate la
Palatul Cotroceni de către Departamentul

de Sănătate Publică, cu sprijinul societății
civile și a organismelor internaționale, cu
participarea președintelui României, au
abordat teme complexe de interes precum
migrația personalului medical („Resursele umane în sănătate - dialog asupra
politicilor”, 5 octombrie 2015), problemele
pacienților (Forumul „Pacientul – Centrul Sistemului de Sănătate”, 3 decembrie 2015), politici de sănătate și mediu
(„Dialog asupra politicilor de sănătate și
mediu în România”, 22 iulie 2016) și, în
mod special, tema prevenției și educației
pentru sănătate („Promovarea Sănătății și
Educație pentru Sănătate - Dialog asupra
Politicilor”, 24 februarie 2016).
Care sunt, concret, schimbările/
urmările acestui impact pe perioada
mandatului 2014-2019?
Demersul creării platformei de dialog
privind educația în scopul prevenției a
pornit de la realitățile societății în care
trăim, o societate globală, interconectată, în care accesul la informații este
liber, iar sursele sunt multiple, o lume în
care amenințările la adresa sănătății vin
de oriunde: alimentație, stres, poluare,
necunoașterea riscurilor de sănătate asociate diferitelor tipuri de comportamente.
Consumul de tutun, spre exemplu, este
recunoscut pe plan mondial a fi cea mai
importantă cauză evitabilă a bolilor cronice, astfel încât reducerea lui se asociază
cu cea mai semnificativă îmbunătățire a
indicatorilor care reflectă calitatea vieții.
Implicarea directă a președintelui României în lupta antitutun a permis promulgarea
legislației privind interzicerea fumatului
în spații publice închise și, prin largul consens al implementării politicii antitutun,
România a urcat 12 locuri în clasamentele
internaționale privind controlul tutunului.
Astfel, evenimentele organizate la Palatul Cotroceni cu participarea președintelui
României au reprezentat dovada acestei implicări și au contribuit esențial
la conștientizarea riscurilor pe care le
presupune fumatul, în special în rândul
tinerei generații. Mă refer la Conferința
„2035-prima generație fără tutun a
României”, organizată la Palatul Cotroceni în 20 septembrie 2016, în colaborare
cu European Network for Smoking and
Tobacco Prevention și la Forumul Global
Drepturile Omului și o Lume fără Tutun,
organizat la Palatul Cotroceni, în 26 martie
2019, în colaborare cu European Network
for Smoking and Tobacco Prevention, cu

participarea comisarului european pentru
Sănătate, Securitate Alimentară și Mediu.
Care sunt cele mai importante
proiecte pe Sănătate ale Președinției
desfășurate pe parcursul primului mandat și care au fost principalele acțiuni
derulate pentru susținerea acestor
obiective?
Proiectul prioritar al președintelui
României s-a referit, așa cum am precizat
anterior, la promovarea prevenției și a
educației pentru sănătate. De altfel, toate
mesajele publice ale președintelui în zona
sănătății au transmis ideea conform căreia
înțelegerea și conștientizarea importanței
prevenției încă din perioada copilăriei și
adoptarea unor comportamente și a unui
stil de viață sănătos vor avea pe termen
lung efecte asupra îmbunătățirii stării de
sănătate și creșterii speranței de viață în
România. Încă din anul 2015, președintele
a lansat acest proiect în cadrul evenimentului „Educație pentru sănătate”, organizat
la Palatul Cotroceni, de Departamentul
de Sănătate Publică și de Departamentul
pentru Educație și Cercetare.
Ulterior, în februarie 2016, a fost lansat
„Planul național multianual integrat de
promovare a sănătății și educației pentru
sănătate”, elaborat de Ministerul Sănătății
și de Administrația Prezidențială, în
cadrul unui eveniment organizat la Palatul
Cotroceni, la care a participat președintele
României și directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății,
în cadrul căruia s-a semnat Acordul de
Colaborare Bienală OMS-România.
Pe parcursul mandatului, Administrația
Prezidențială a organizat sau a acordat
egida unor evenimente care au avut ca
obiectiv principal susținerea ideii de
prevenție și educație pentru sănătate, prin
promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase, a combaterii unor comportamente
dăunătoare precum fumatul, promovarea
mișcării fizice și susținerea campaniilor
de informare și conștientizare a vaccinării
sau importanța depistării precoce a unor
afecțiuni. Amintesc doar câteva dintre
aceste evenimente sau campanii:
16 mai - workshop-ul OMS cu tema
Prevenția obezității la copii, workshop
multisectorial organizat sub egida
Administrației Prezidențiale;
6 decembrie - conferința internațională
anuală a partenerilor Programului
European Food, eveniment organizat
sub egida Administrației Prezidențiale;

 ampania „Vaccinează-te informat!”,
C
organizată de Federația Asociațiilor
Studenților de la Medicină din
România și susținută de Administrația
Prezidențială;
Campaniile „Ceea ce simți poate fi din
cauza mea - Tiroida” și „Tiroida la
control”, organizate de Asociația
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, în
parteneriat cu Administrația
Prezidențială, 2017, 2018.
Unul dintre subiectele controversate
este cel al salarizării unitare în
Sănătate. Care este punctul de vedere
al Președinției cu privire la acest
subiect, având în vedere că primii care
recunosc faptul că această salarizare
nu încurajează performanța sunt chiar
medicii?
Cred că orice politică salarială trebuie să se bazeze pe principiile echității și
corectitudinii și nu trebuie discriminate
anumite categorii profesionale sau anumite specialități doar pentru că ele, la un
anumit moment, nu reprezintă o prioritate
pentru decidenți. O abordare corectă trebuie să aibă în vedere toate aceste aspecte,
pentru a nu crea animozități între diferiți
angajați sau discriminări și disensiuni în
sistem. Cred însă că un rol important, pe
lângă aspectele salariale, îl au elementele
legate de valorizarea personală și profesională și asigurarea unor condiții de muncă
adecvate.
Care sunt problemele majore ale
sistemului de sănătate românesc?
Țara noastră se poziționează sub standardele UE în ceea ce privește indicatorii
stării de sănătate, iar un obiectiv strategic
îl reprezintă reducerea acestor decalaje, ca
stare de normalitate într-o Românie europeană. Reducerea inegalităților în ceea ce
privește accesul la asistența medicală, în
special în zonele rurale și în cadrul grupurilor vulnerabile ori minoritare, inclusiv
accesul la medicamente esențiale sunt
fundamentale pentru asigurarea acoperirii universale cu servicii de sănătate, în
conformitate cu Obiectivul 3 de Dezvoltare Durabilă.
Profilul de țară în ceea ce privește
Sănătatea din cadrul seriei State of Health
in the EU este sugestiv din acest punct de
vedere și voi cita câteva date din el:
Deși speranța de viață la naștere în
România a crescut, aceasta rămâne
printre cele mai scăzute din UE și cu
aproape șase ani sub media UE.
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 omânia se confruntă cu provocări în
R
ceea ce privește combaterea unor boli
infecțioase, numărul cazurilor de
tuberculoză fiind în continuare cel mai
ridicat din UE. Rujeola este o altă
problemă persistentă de sănătate
publică în România, rata de notificare
fiind printre cele mai ridicate din UE,
tendință legată de gradul scăzut al ratei
de imunizare.
Peste jumătate din totalul deceselor din
România poate fi atribuită factorilor de
risc comportamentali, care includ dieta
neadecvată, consumul de tutun,
consumul de alcool și activitatea fizică
scăzută. Eforturile de îmbunătățire a
prevenției au avut un succes limitat pe
aceste direcții.
Cheltuielile pentru sănătate în România
sunt cele mai scăzute din UE atât pe cap
de locuitor (1.029 de euro, media UE
fiind de 2.884 de euro), cât și ca procent
din PIB (5% față de 9,8% în UE).
Trecerea la asistența medicală ambulatorie se află într-un stadiu incipient,
peste 42% din cheltuielile pentru
sănătate fiind încă direcționate către
serviciile spitalicești (comparativ cu
media UE de 29%), în timp ce procentul
cheltuielilor pentru sănătate dedicate
asistenței medicale primare și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai
scăzute din UE (18%, comparativ cu
media UE de 30%). Procentul alocat
prevenției este foarte mic, de 1,7% din
totalul cheltuielilor cu sănătatea,
comparativ cu 3,1% media UE.
Cheltuielile suportate de pacient
reprezintă aproximativ o cincime din
cheltuielile actuale pentru sănătate din
România (20,5% în 2017, comparativ cu
15,8 % în UE). Peste două treimi din
acest procent sunt utilizate pentru a
plăti medicamente cumpărate în afara
spitalelor. România a înregistrat unele
progrese în îmbunătățire a accesului la
medicamentele scumpe. De exemplu,
începând din 2016 a fost extins accesul
la antiviralele cu acțiune directă pentru
hepatita C (de la aproximativ 6.000 de
pacienți în 2016 la 13.000 în 2018) și a
crescut și numărul furnizorilor
contractați.
Plățile informale sunt considerate a fi
substanțiale, deși nu se cunoaște
valoarea lor reală.
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Î n sfârșit, România se confruntă cu o
emigrație masivă a profesioniștilor din
Sănătate. Creșterile salariale
substanțiale din anul 2018 au venit ca
răspuns la această problemă. Cu toate
acestea, îmbunătățirea altor aspecte
ale vieții profesionale rămâne o
provocare. Mai mult, de creșterile
salariale au beneficiat doar medicii
angajați în spitalele publice, în timp ce
medicii generaliști au fost excluși.
Trecerea la asistența medicală
comunitară integrată este îngreunată
de numărul scăzut de medici
generaliști și de utilizarea în exces a
spitalelor.
Ce modificări considerați că ar fi
oportune în ceea ce privește viziunea
asupra politicii medicamentului?
Piața farmaceutică românească este
influențată de creșterea progresivă a
taxei clawback, de modificarea prețului la
medicamente sau de intrarea în insolvență
a unor distribuitori și farmacii. La evoluția
pieței farmaceutice au contribuit în egală
măsură: modalitatea de calcul și de plată
a taxei clawback, dar și politica de prețuri,
ceea ce a dus la dispariția unor produse de
pe piață, cu apariția unor situații de criză
în asigurarea de medicamente.
De aceea, este necesar un set de măsuri
de reglare a distorsiunilor înregistrate în
domeniul farmaceutic și analiza responsabilă a elementelor prioritare, și anume:
Finanțarea sistemului și cheltuielile
cu medicamentele din bugetul
Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate (pentru că limitările de
accesibilitate sunt, în primul rând, de
ordin financiar);
Legislația care reglementează politica
de prețuri în România și metodologia
de calcul a prețurilor medicamentelor
pe piața românească;
Durata necesară obținerii avizelor
pentru studii clinice sau de punere de
piață a medicamentelor;
Inexistența unui mediu clar și predictibil al pieței pharma (intervențiile
pompieristice de ultim moment nu
oferă stabilitatea și continuitatea unui
tratament eficient).
Elaborarea unei politici publice în
domeniul medicamentului, care să
asigure o balanță între medicamentele
generice și inovative și să acopere

nevoia reală a populației; această
politică ar trebui să ofere acces larg la
tratament și sustenabilitate.
Care sunt liniile directoare pe sănătate ale Președinției pentru acest mandat
care tocmai a început?
Prevenția și educația pentru sănătate
reprezintă în continuare piatra de temelie
a viziunii președintelui Iohannis asupra
sistemului de sănătate: educația de la
cele mai fragede vârste, responsabilizarea
asupra propriei sănătăți, evitarea comportamentelor nocive, alimentația sănătoasă,
promovarea activității fizice, controlul
tutunului, acoperirea vaccinală adecvată, dar și susținerea programelor de
prevenție și screening, testare și depistare
precoce a bolilor.
Resursa umană reprezintă o componentă esențială a sistemului sanitar, de
a căror calitate și disponibilitate depind
performanța și calitatea serviciilor de
sănătate. Planificarea riguroasă, care să
asigure numărul adecvat de profesioniști,
cu specializările adecvate și o distribuție
geografică optimă, în conformitate cu
planul de resurse umane în sănătate,
obligatoriu a fi elaborat, măsurile de
retenție, inclusiv condițiile create tinerilor
pentru a nu pleca din țară, plecând de la
factorii asociați cu intenția de migrație și
încurajarea creării de punți de legătură cu
profesioniștii din domeniul medical din
diaspora constituie priorități ale mandatului președintelui.
Viitorul sistemului de sănătate înseamnă inovare, digitalizare, promovarea
cercetării medicale, medicină personalizată. Studenții de astăzi trebuie încurajați
să aleagă cercetarea medicală ca traiectorie în carieră și, mai ales, să aleagă să facă
cercetare în România. Cu toții ne dorim
o schimbare a sistemului de sănătate, ne
dorim un sistem de sănătate performant și
sustenabil, comparabil cu cele din alte state membre UE și am convingerea că prin
digitalizare putem fi mai aproape de acest
deziderat, fie că este vorba de cooperare la
nivelul statelor membre, fie de eficientizare a sistemului de sănătate românesc. 
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DR. CONSTANTIN MOŞNEGUŢU:

„Medicul de
familie este cel mai
potrivit «actor» al
oricărui program
de screening!”

de Bogdan Guță

Hepatita virală cronică este încă o problemă majoră
de sănătate publică în UE. Pentru a opri evoluția
bolii și pentru a preveni transmiterea ulterioară,
recunoașterea în timp util și gestionarea clinică
exactă sunt cruciale. Un sondaj online efectuat în rândul medicilor de familie și al specialiștilor în îngrijire secundară a fost
realizat în șase țări membre ale UE. Scopul studiului a fost să
investigheze rolul medicului de familie în screening și în managementul clinic al pacienților cu hepatită virală cronică. Chiar
dacă România nu s-a numărat printre cele șase țări, concluziile
cercetării pot fi aplicate și la noi. Și în România, medicul de
familie este persoana care știe cel mai bine care sunt problemele
comunității în care trăiește și ale oamenilor, asigurați sau nu,
mai ales în sate și comune, unde accesul la unități sanitare este,
uneori, extrem de dificil. O spune dr. Constantin Moșneguțu,
medic de familie în satul Cordăreni, comuna Cordăreni, județul
Botoșani, și președinte al Colegiului Medicilor Botoșani, care s-a
implicat, recent, într-o campanie de depistare a virusului hepatitic C. Dr. Moșneguțu consideră că ar trebui mai multe cabinete și
mai mulți medici implicați în orice campanie de screening.
Cum apreciați rolul medicului de familie în derularea unei
campanii de screening?
Primul pas în orice program de screening este medicul de
familie, deoarece el este cel dintâi profesionist din Sănătate care
ia contact cu pacientul și cu familia acestuia, este o persoană familiară pacienților, este cel care cunoaște cel mai bine pacienții,
își cunoaște comunitatea pe care o „păstorește” și poate organiza
cel mai bine informarea și accesul pacienților la screening. Prin
faptul că medicul de familie are acces la marea masă a populației,
asigurată sau nu, în sistemul public de asigurări de sănătate atât
din marile aglomerări urbane, cât și în cele mai îndepărtate cătune ale țării, pot să concluzionez că medicul de familie este cel
mai potrivit „actor” al oricărui program de screening.
Cât este de importantă pentru o comunitate din mediul
rural o campanie de testare pentru hepatita C?
Nu numai pentru mediul rural! Pentru orice comunitate,
o campanie de testare pentru hepatita C, așa cum este cea în
desfășurare în județul Botoșani, alături de Asociația Echitate

INTERVIU CU
DR. CONSTANTIN
MOȘNEGUȚU,
MEDIC DE
FAMILIE ÎN SATUL
CORDĂRENI,
COMUNA
CORDĂRENI,
JUDEȚUL BOTOȘANI,
ȘI PREȘEDINTE
AL COLEGIULUI
MEDICILOR
BOTOȘANI

în Sănătate, este bine-venită. În primul
rând, pentru că oferă un răspuns rapid, în
câteva minute. Nu necesită programare,
liste de așteptare, asigurare medicală,
este accesibilă oricărei persoane cu vârsta
peste 18 ani care se adresează medicilor
de familie implicați în program. În special
pentru comunitățile rurale, campania
asigură testarea tuturor pacienților, inclusiv a celor care nu pot accesa investigația
la un laborator aflat în relație contractuală cu Casa de Sănătate din cauza
lipsei asigurării medicale sau din motive
financiare. Distanța mare până în orașele
unde există aceste laboratoare, de multe
ori fiind necesare mai multe deplasări
(programare, recoltare, primire rezultate),
determină pacientul să amâne deplasarea
mai ales în plină sănătate aparentă până
la apariția bolii sau a complicațiilor sale. 
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„Suntem
doar o
victimă
colaterală
a politicii
de preț și
taxare, nu
inițiatorul ei”
de Roxana Maticiuc
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Care sunt prioritățile
pe care le aveți pentru
perioada următoare, având
în vedere că vorbim despre
o guvernare scurtă, de tranziție?
Ați văzut raportul Comisiei Europene
asupra stării de sănătate din România care
a fost publicat acum 10 zile și care este cel
puțin îngrijorător. Este un raport anual care
a stat la baza Strategiei de Sănătate pe care
noi am propus-o în momentul în care am
preluat acest mandat. Practic, avem șase
axe prioritare, cu măsuri pe termene scurt,
mediu și lung, care să ne ajute să ieșim din
această situație și să îmbunătățim modul în
care este coordonat sistemul sanitar. Este
evident că trebuie să găsim soluții rapide
pentru populația din România și să punem
pacientul în centrul sistemului și nu invers,
așa cum a fost de multe ori până acum.
Astfel, prima axă prioritară este construită în jurul rezultatelor rapide pentru
pacienții din România, pentru a implementa măsuri care să combată cele două
cauze principale de deces ale românilor:
cancerele și maladiile cardiovasculare.
Împreună, însumează 78% din decesele românilor. Pentru a rezolva această situație,
implementăm un plan de luptă împotriva
cancerului care cuprinde mai multe etape.
Știți foarte bine că România era focalizată
pe tratamentul împotriva cancerului, erau
făcute investiții cu priorități foarte mari
în domeniul chimioterapiei și radioterapiei, dar era neglijată prevenția și detecția
precoce. Noi am început să lucrăm la programele de prevenție: am lansat deja trei
programe de screening și alocăm fonduri
pentru tot ce înseamnă detecție precoce
de înaltă performanță a cancerului, pentru
că vrem să dispară listele de așteptare
care există pentru imagistica de înaltă
performanță. Pacienții la care este suspectată o tumoră nu vor mai trebui să aștepte
luni la rând să facă un computer tomograf sau o rezonanță magnetică nucleară
care le-ar putea salva viața, din cauza
alocărilor rigide și fără viziune a fondurilor
pe acest domeniu. Practic, este vorba de
o schimbare de paradigmă. Încercăm să
avem cât mai puțini pacienți diagnosticați
în stadiile 3B și 4 și să îi diagnosticăm cât
mai mult în stadiile 1 și 2. Prognosticul
unui pacient prins în aceste stadii este mult
mai bun și, cu mijloacele medicale actuale,
este de multe ori un pacient vindecat.
Pentru maladiile cardiovasculare acute și
maladiile cardiovasculare cronice, vom

îmbunătăți finanțarea programelor de
acțiuni prioritare și vom crește numărul de
centre de infarct miocardic și de stroke, de
AVC. Primele măsuri le vom implementa
încă de la începutul lunii ianuarie 2020,
atunci când vom da vești foarte bune
pentru pacienții din România, dar le vom
anunța după ce le-am implementat, nu
înainte. De asemenea, pentru tot ce înseamnă afecțiuni cardiovasculare subacute
și cronice, va fi o finanțare reală la nivelul
Casei de Asigurări, pentru a încuraja
specialiștii din domeniu să dezvolte centrele de boli cardiovasculare și să crească
numărul de pacienți tratați eficient pentru
aceste afecțiuni.
Pilonul 2 este reprezentat de infrastructura din Sănătate. Au fost mărite
salariile medicilor, dar ei continuă să plece
din țară deoarece condițiile de muncă
din spitale sunt departe de a fi ok și sunt
departe de a fi similare cu standardele din
celelalte spitale europene. De asemenea,
condițiile pacienților din spitale nici nu
se apropie de ceea ce ne dorim pentru
pacienții din România și nici nu au aceeași
șansă la îngrijiri medicale corecte ca omo-

unitățile sanitare. Vom anunța acest lucru
în ianuarie, iar finanțarea va fi record.
Un alt pilon este resursa umană.
Vrem ca tinerii noștri medici să beneficieze de educație medicală europeană,
corectă, vrem să dispară monopolurile și
inechitățile din sistem. Din momentul în
care am venit la guvernare, am lucrat cu
întreaga echipă de profesioniști a Ministerului Sănătății, cu echipa de consilieri și cu
colegii din structurile de învățământ din
țară pentru a oferi un cadru de rezidențiat
modern tinerilor din România. Prin
ordonanță de urgență, pentru prima dată,
s-a implementat ceea ce de mai bine de
zece ani s-a încercat în România: o deschidere și o modernizare ale rezidențiatului,
pentru a fi ancorat în realitatea sistemului
sanitar actual. Avem spitale militare care
au fost modernizate, în care s-a investit
foarte mult, cu infrastructuri remarcabile,
dar care erau excluse de la procesul de
formare a rezidenților, spitale județene
periferice, cum ar fi spitalul din Suceava
sau cel din Baia Mare, în care s-a investit foarte mult, care au echipe medicale
excepționale, unde tinerii noștri rezidenți

„SUNTEM LA GUVERNARE DE CÂTEVA
SĂPTĂMÂNI ȘI NU PUTEM REZOLVA
IMEDIAT CEEA CE NU S-A FĂCUT TIMP
DE 30 DE ANI ÎN ROMÂNIA”.
logii lor europeni. Pentru a îndrepta aceste
lucruri, avem nevoie de măsuri pe termene
scurt și mediu și măsuri pe termen lung.
Pe termen lung, sunt proiectele spitalelor regionale, care sunt prioritare, sunt
proiecte de națiune, nu doar de guvern,
sunt proiecte pe care le-am preluat, le
continuăm, le accelerăm și ne vom asigura
că se întâmplă. Dar noi trebuie să le oferim
pacienților soluții rapide, iar pentru acest
lucru colaborăm cu Banca Mondială și cu
băncile europene pentru deschiderea unor
linii de finanțare pentru modernizarea
infrastructurii din unitățile sanitare. De
asemenea, tot în ianuarie, împreună cu
Ministerul Fondurilor Europene, condus
de colegul meu Marcel Boloș, vom unifica
tot ceea ce înseamnă programe pe fonduri
europene din Sănătate sub o singură umbrelă, numită POS (Program Operațional
pentru Sănătate), care va avea niște criterii
clare și mult mai ușor de accesat pentru

nu puteau ajunge să se formeze, și, de
asemenea, avem spitale private cu o bază
materială modernă, cu medici și cadre didactice cu performanță remarcabilă, unde
desfășoară workshop-uri internaționale
și unde vin medici străini pentru formare, dar unde, paradoxal, noi nu ne lăsam
tinerii medici să se formeze. Toate aceste
inegalități au dispărut prin efortul echipei
noastre.
Un al patrulea pilon este constituit
din cercetare și dezvoltare. Avem în echipa noastră consilieri de renume mondial.
Colegii din echipa de la Amsterdam vor
veni în România în ianuarie și, tot împreună cu ministrul fondurilor europene, vom
face niște proiecte de țară importante, în
domeniul cercetării medicale. Consilierul
onorific, doamna profesor Karin Sipido,
expert pe lângă Comisia Europeană în
programele de cercetare și unul dintre cei
mai experimentați comisari europeni în
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domeniul cercetării, va fi cea care ne va
ajuta în acest al patrulea pilon. Pe doamna
profesor o știm de foarte mult timp, am
lucrat împreună pe proiecte de cercetare
și mă bucur că a acceptat ca România să
beneficieze de expertiza domniei sale. Ea
va veni în România de câte ori o chemăm
și prima vizită va fi în ianuarie, alături
de doamna doctor Kak Khee Yeung din
Amsterdam.
A cincea axă de priorități se referă la
accesul pacienților la tratament și metode
terapeutice inovative. Ne dorim să dispară
discriminările care sunt în momentul de
față în România - lista de medicamente se
scurtează de la o săptămână la alta, din
cauza unei politici de taxare nu foarte fericite. În cadrul unor întâlniri săptămânale,
lucrăm împreună cu Ministerul de Finanțe
pe această problemă a politicii medicamentelor.
Al șaselea ax de dezvoltare este dat de
prevenția și medicina primară, medicina de familie. Comisia Europeană își
axează politica de sănătate pe dezvoltarea
medicinei de familie, a prevenției și a tot
ceea ce înseamnă E-Health și digitalizare
în Sănătate. Prin urmare, nu vom căuta
să reinventăm roata, ci vom implementa
în acest domeniu toate recomandările
Comisiei Europene, mai ales că vom avea
privilegiul să beneficiem de finanțări
importante pe acest sector. Ținem legătura
cu reprezentanții medicilor de familie și
lucrăm împreună pentru soluții comune de
dezvoltare a acestei axe prioritare atât de
importante.
Pentru că ați vorbit despre depistarea
precoce a cancerului, cât de mult vor
fi implicați medicii de familie în acest
proces, având în vedere că medicii
ginecologi au declarat recent că „au
pierdut pariul” cu medicii de familie
în cazul screening-ului de cancer de
col uterin, de exemplu? La rândul lor,
medicii de familie au spus că ei nu
puteau să emită bilete de trimitere pe
prevenție, pentru că nu li se deconta
întregul proces.
Din acest motiv este important dialogul
între specialități, este important să creăm
aceste grupuri de lucru și să colaborăm cu
CNAS pentru simplificarea acestor proceduri birocratice despre care sunt sigur
că sunt făcute să acopere unele aspecte
ale actului medical, dar dacă nu sunt bine
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gândite, declanșează conflicte de acest gen.
Sunt nenumărate deficiențe birocratice în
sistemul sanitar din România, pe care le
vom rezolva una câte una.
Vorbind despre politica
medicamentului, cum veți proteja
dreptul pacientului român de a avea
acces la tratament, în condițiile
existenței acestei politici a celui mai
mic preț?
Toată lumea se îndreaptă spre ministrul
sănătății și spre Ministerul Sănătății pentru
probleme de preț și de taxare care nu au
fost implementate de noi. Lumea trebuie
să înțeleagă că noi suntem doar o victimă
colaterală a acestei politici și nu inițiatorul
ei. Avem grupul de lucru la care participă și
Ministerul de Finanțe, și cancelaria primministrului, pentru a regulariza aceste
probleme de preț, de suprataxare.
Politica Medicamentului și politica
de preț a medicamentului nu țin de
Ministerul Sănătății?
În Ministerul Sănătății noi facem recomandări, dar în final totul este o politică
de strategie de guvernare pe care nu o
stabilim noi.
Taxa clawback în ce direcție
va merge?
Pentru taxa clawback se caută soluții.
Este un subiect care se dezbate în acest
moment în grupurile de lucru. Nu ar fi
corect să le devoalăm în momentul de față.
Știm că se va face actualizarea cu inflația,
măsură care se va implementa rapid de
către acest guvern, și se lucrează pe diferite
formule de calcul de clawback diferențiat.
Sunt mai multe voci care spun că pe
modelul centralizării vaccinurilor s-ar
putea face același lucru cu achiziția
centralizată de medicamente și materiale
necesare în spitale. Ar fi acesta un lucru
fezabil?
Aceste modele centralizate au fost
încercate fără prea mult succes de Uniunea Sovietică și de alte țări „cu tradiție în
domeniul democrației sanitare”, în Coreea
de Nord. Suntem împotriva acestui tip
de model. S-a încercat de multe ori să se
implementeze acest derapaj în România,
fără niciun succes. Eșecul a fost răsunător
și nu avem de gând să ne epuizăm puținele
resurse materiale pe care le avem, într-o
direcție greșită. Nu se face nicăieri în Europa așa ceva. Haideți să nu facem ceea ce nu
a reușit nimeni în lume să facă. Din acest

motiv suntem pe ultimul loc în Europa la
sistemul sanitar – în loc să mergem pe modele de succes, avem tot felul de derapaje
care nu duc la nimic.
Dacă am ajuns la capitolul modele de
succes, ce facem cu legea vaccinării?
Legea vaccinării este foarte importantă.
Suntem în colaborare cu colegii noștri din
Comisia de Sănătate, lucrăm împreună
cu Organizația Mondială a Sănătății, ne
vedem săptămânal pe această problemă a
vaccinării în România și considerăm că o
primă etapă care trebuie să fie o complementaritate a legii vaccinării este o foarte
bună comunicare. Practic, comunicând
beneficiile enorme ale vaccinării, vom
putea convinge atât mamele, cât și familiile
de beneficiile acestui proces.
Militați pentru obligativitate și
sancțiuni?
Aceste măsuri încă se dezbat la nivel de
lege. Vom anunța în momentul în care sunt
implementate.
În ceea ce privește asigurările de
sănătate, aveți în plan ca banul să
urmărească pacientul, astfel încât el să
aleagă dacă merge la stat sau la privat,
pentru a beneficia de serviciile medicale
de care are nevoie?
Acest principiu este stipulat în Legea
95. Noi nu facem decât să implementăm
ceea ce stipulează legea. În paralel, trebuie
să deblocăm procesul asigurărilor complementare de sănătate, care va fi ca o gură de
oxigen, va fi un plus de resurse materiale
și financiare care vor fi aduse în sistemul
sanitar. Trebuie să știți că în momentul
de față sunt aproximativ 1,5 milioane de
români care au decis să cotizeze la un fel de
sistem de asigurări voluntare de sănătate, abonamente care nu sunt foarte bine
organizate și de aceea este foarte important
să se creeze cadrul legislativ. Sunt sigur că
imediat această cifră va crește exponențial.
Care va fi modelul asigurărilor
complementare?
Suntem la guvernare de câteva săptămâni și nu putem rezolva imediat ceea ce
nu s-a făcut timp de 30 de ani în România.
Am propus ca la sfârșitul lunii ianuarie sau
în februarie să fie o dezbatere publică pe
această temă, la care să fie invitați massmedia și reprezentanți ai societății din România, împreună cu cei care vor prezenta
diferite modele de asigurări de sănătate
complementare. 

Cancerul reprezintă una
dintre misiunile-cheie ale
noii Europe - o dovedesc
prioritățile UE legate de lupta
împotriva cancerului: schimbul de date,
eHealth, acțiunile care se concentrează
pe prevenirea cancerului și schimbarea
stilului de viață și cele legate de îngrijirea
primară. Coaliția Europeană pentru Cancer
(ECCO), care reunește 27 de societăți membre și peste 150.000 de specialiști, mai ales
în sfera oncologiei, este singura organizație
multidisciplinară care conectează, sincronizează și răspunde acestor părți implicate
din oncologie la nivel european, și susține
dreptul tuturor persoanelor afectate de
cancer la cel mai bun tratament și la cea
mai bună îngrijire posibilă, promovând
interacțiunea dintre aceste organizații
implicate în lupta împotriva cancerului la
nivel european. Începând cu luna decembrie 2019, România este reprezentată în
Consiliul Director al ECCO prin conf. dr.
Degi Laszlo Csaba, președinte al Societății
Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS).
Cum se traduce în practică această
prioritate împotriva cancerului, la care
asistăm în ultima perioadă?
Cred că contextul este unul cât se poate
de propice pentru a avea un an 2020 mult
peste ce am reușit să facem în ultimii
trei-patru ani, mai exact din 2016, de când
a fost lansat Planul Național Multianual
de Control al Cancerului care, din păcate, până acum a rămas doar la stadiul de
document. Este foarte evident, încă din
campania de alegeri pentru Parlamentul
European, că Sănătatea nu a fost niciodată atât de importantă pentru Uniunea
Europeană, cum a reieșit din acest ciclu
electoral. Se așteaptă de la UE să se concentreze pe domenii care ar putea adăuga
valoare vieților cetățenilor săi, iar aici
vorbim de sănătate, în primul rând, dar
și de domenii conexe care au legătură cu
bunăstarea noastră: educația, ocuparea
forței de muncă, mediu, industrie, digitalizare. Cancerul nu a fost niciodată atât de
sus în fruntea agendei europene, așa cum
este acum. Președintele Ursula von der
Leyen a spus, în nenumărate rânduri, că
această boală, de fapt combaterea ei, a fost
stabilită ca prioritate pentru următoarea
legislatură. Prioritatea în tratarea cancerului este o oportunitate uriașă și avem două
documente esențiale la nivel european.

INTERVIU CU CONF. DR.
DEGI LASZLO CSABA, PREȘEDINTE
AL SOCIETĂȚII INTERNAȚIONALE
DE PSIHO-ONCOLOGIE (IPOS)

ROMÂNIA,
MEMBRĂ
ECCO:
LUPTA
ÎMPOTRIVA
CANCERULUI
DEVINE O
PRIORITATE
de Valentina Grigore

Planul european de combatere a cancerului
vizează prevenirea, diagnosticul, tratamentul, cercetarea, supraviețuirea și îngrijirea
paliativă. Rata de supraviețuire în cancer
se îmbunătățește în toată Europa, de fapt,
în toate țările dezvoltate, și, chiar dacă
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disparitățile încă există, în general tendința
este una ascendentă în țările UE, comparativ cu începutul. Celălalt document-cadru
este Misiunea Uniunii Europene pentru
cancer, care va ajuta la stabilirea obiectivelor comune la nivelul blocului european,
pentru a inversa tendințele actuale negative în tot ceea ce înseamnă această boală.
Toată activitatea ECCO și impactul
asupra acestei zone se pot înțelege și
implementa din aceste priorități, direcții,
strategii formulate și adoptate deja. ECCO
va deveni cea mai importantă organizație
pentru dezvoltarea politicilor oncologice
și a advocacy-ului la nivel european și cred
că este o sursă foarte importantă pentru
instituțiile europene, deoarece facilitează
comunicarea și colaborarea dintre diferite
discipline, profesii și pacienți în zona
aceasta a oncologiei.
Ce înseamnă apartenența României
la ECCO, prin IPOS?
A avea un forum multidisciplinar unic,
cum este ECCO, înseamnă că va trebui să
translatăm cumva aceste politici în impact
practic, clinic, de zi cu zi pentru persoanele afectate de cancer și aparținătorilor
acestora. ECCO militează pentru pluridisciplinaritate și o focalizare aproape exclusivă
pe pacient, prin conștientizarea nevoilor
și dorințelor acestuia și prin încurajarea
gândirii progresive în politica de cancer.
Sunt necesare investiții masive în tot ce
înseamnă educație, instruire și promovare
a cercetării europene în domeniul oncologiei, pentru a atinge acest deziderat al
prevenirii, diagnosticului, tratamentului și
îngrijirii de calitate a persoanelor afectate
de cancer în Europa.
Ne vom asigura, prin aceste documente
și colaborări, ca perspectiva pacientului să
se reflecte în toate activitățile care se vor
desfășura la nivel național. În primul rând,
vorbim de abordarea integrată – tratamentul holistic, care trebuie să fie cât mai accesibil, cât mai prezent. Cred că, într-un final,
prin această colaborare și reprezentare,
persoanele afectate de cancer din România
vor avea acces la o îngrijire oncologică de
calitate, superioară în anumite locuri. Sperăm ca această colaborare foarte apropiată
cu factorii de decizie politici să ne ajute să
implementăm Planul Național de Control
al Cancerului – unul integrat, așa cum
susțin toate standardele și liniile directoare
de la nivel european. 
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Epidemiologia,
în prag de
pensionare
de Roxana Maticiuc

Una dintre politicile publice esențiale și care
suferă foarte mult în acest moment este cea legată
de vaccinare, fie că vorbim despre vaccinarea
antigripală, fie despre cea anti-HPV. Cum ar trebui
făcută comunicarea astfel încât campania de vaccinare să fie
una eficientă?
În primul rând, nu trebuie să uităm că atunci când campania de
vaccinare anti-HPV a eșuat, acest lucru s-a întâmplat din lipsă de
comunicare, nu din proastă comunicare. A fost o proastă organizare, destul de ad-hoc, prin utilizarea a două produse diferite în
același timp, ceea ce a ridicat numeroase semne de întrebare în
rândul populației. Îmi amintesc că pe atunci mă întrebam cum
se poate face diferențierea, care școală primește un vaccin, care
îl primește pe celălalt? De la ce s-a pornit cu ideea de a cumpăra
ambele produse, până la ce s-a ajuns a fost o diferență foarte mare.
S-a creat foarte multă suspiciune și ultima fărâmă de încredere s-a
distrus prin punerea părintelui să semneze că este de acord să-și
vaccineze copilul. Întotdeauna, acordul a fost prezumat: dacă ai
venit la mine în cabinet, înseamnă că ești de acord să îți vaccinezi
copilul. Dacă refuzi, ok, semnezi că refuzi și îți asumi.
Sunt foarte multe aspecte importante care s-au întâmplat
atunci și pe care nu trebuie să le uităm. Tu, ca stat, trebuie să îi
oferi părintelui garanția că îți asumi actul medical. Bineînțeles că
și părintele are și partea lui de responsabilitate, dar nu poți să îl
pui să semneze orice mișcă. Vaccinarea nu trebuie privită ca un act
medical asemănător unei operații, de exemplu.
Acum s-a mers pe solicitări de vaccinare. Anul acesta, s-a
cumpărat numărul de doze cerut de părinți în ultimii doi ani.
Cine își dorește cu adevărat să își vaccineze copilul face o cerere și
primește doza necesară. Numărul de cereri a mai crescut în acest
an, iar Ministerul Sănătății a încheiat un acord-cadru pe câțiva ani,
prin urmare vaccinul va fi livrat mult mai frecvent. Urmează să
vedem cum funcționează.
Legea Vaccinării este în Camera Deputaților acum, unde
a ajuns de câteva luni. Sunt diverse polemici în legătură cu
obligativitatea vaccinării și a sancțiunilor. În ce direcție credeți
că ar fi bine să mergem?
Suntem o țară europeană și vrem să fim tratați ca atare. În
Franța, de exemplu, vaccinarea este obligatorie prin lege. A fost
obligatorie dintotdeauna pentru trei boli: difterie, tetanos, polio-
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mielită. După toată evoluția epidemiilor de
rujeolă din Europa, Franța și-a schimbat
legea și a introdus mult mai multe boli:
rubeolă, rujeolă, oreion. În Germania, la
fel, vaccinarea este obligatorie. În Statele
Unite, vaccinarea a fost dintotdeauna obligatorie, însă recent au crescut și ei numărul
de vaccinuri obligatorii. Orice formă ar
îmbrăca întregul proces de vaccinare, finalitatea este aceeași: copilul este vaccinat.
Legea este cumva aceeași și la noi:
nu te aleargă nimeni să te vaccineze, dar
avem o formulare care susține solicitarea
ca la intrarea într-o colectivitate copilul
să aibă dovada vaccinării. Deci vaccinarea este obligatorie doar dacă vrei să faci
parte dintr-o mare colectivitate, nu în
orice condiții. Iar legea noastră este și mai
relaxată față de alte țări, pentru că avem
prevăzut un an de grație în care ai timp să
te gândești, să interacționezi cu personalul
medical și să ai parte de consiliere. La noi
nu te dă nimeni afară din școală, dar în caz
de epidemie, ești primul care trebuie să stai

acasă pentru a nu lua boala. Vorbim, deci,
despre o obligație civică, așa cum este și în
celelalte țări.
Ce modificări legislative ați face în
privința vaccinării?
Consider că este necesară compensarea vaccinurilor pentru categoriile
populaționale care au nevoie de anumite
vaccinuri. Ar fi normal ca vaccinul gripal să
fie compensat pentru toți bolnavii cronici.
Acest lucru se întâmplă în foarte multe
state europene și este un gest capabil să
reducă foarte mult riscul ca pacientul să
facă o boală extrem de severă, cu spitalizări nenumărate. Ar fi măsura cea mai
eficientă care ar putea reduce costurile de
tratament și de internări. Acești bolnavi
cronici, în funcție de categoria lor, au
nevoie și de alte vaccinuri. Vă dați seama că
la cei transplantați, la cei splenectomizați,
la dializați sunt recomandate anumite
vaccinuri.
Poate că după ce ne schimbăm puțin
mentalitatea și facem, în cadrul progra-

melor de prevenție, atât screening pentru
cancerul de col uterin, cât și vaccinarea anti-HPV în paralel, vom începe să
vaccinăm și băieții. Sunt state care nu
fac diferențe între fete și băieți în ceea ce
privește vaccinul HPV. Există și alte tipuri
de cancere care pot să apară și la băieți, alte
tipuri de leziuni, dar întâi de toate ei sunt
purtători de virus HPV. Și atunci, dacă ai ca
politică de sănătate publică să reduci foarte
mult incidența cancerului de col, trebuie să
lucrezi pe toate palierele pentru a avea cel
mai mare impact.
O altă problemă de politici de sănătate
este rezistența la antibiotice, capitol la
care suntem printre campionii Europei.
Una dintre măsurile care ar putea să lupte
cu acest fenomen ar fi echipele interdisciplinare care să colaboreze și să lucreze
în interesul pacientului. Echipa ideală
în viziunea mea este cu epidemiologul,
microbiologul, infecționistul și farmacistul
clinician care să țină în frâu acest domeniu
al utilizării antibioticelor. Problema este

că partea de epidemiologie moare pe zi ce
trece, iar în țară este și mai jale decât aici.
De câte persoane ar mai fi nevoie?
Aproape că nu mai există, nimic nu se
acoperă. Media de vârstă a specialiștilor
de la noi din țară este de peste 55 de ani.
Trebuie să vină tinerii din urmă pentru că
în curând se pensionează toți, sunt județe
care nu au niciun epidemiolog și județe
care în curând nu vor mai avea epidemiologi. Satu Mare a rămas fără, Giurgiu nu
are de mult, Ialomița nu are epidemiolog, Vaslui are unul singur și acesta este
nevoit să-și împartă timpul între mai multe
atribuții deodată, pentru că nu are cine
să rezolve problemele. În mod normal, ar
trebui să fie câte un epidemiolog sau doi în
fiecare spital și nu se întâmplă acest lucru,
iar în DSP-uri ar trebui să fie numărul de
epidemiologi în concordanță cu nevoile
locale.
Cât de bine stăm la capitolul
statistici?
Statistica este un sector în care nu s-au
schimbat prea multe și ne-ar fi de mare
ajutor o situație mai clară, pe multe zone
de interes. În primul rând, din punctul de
vedere al statisticilor, unitățile sanitare din
toată țara au o „politică” de respingere a
oricărui tip de raportare. O fac pentru că
trebuie, fără să-i înțeleagă relevanța, o fac
superficial, fără să discearnă ceea ce fac și,
prin urmare, ajung la nivel național date
discordante. Poate că este și o reacție de
respingere din cauza vremurilor trecute,
când toată lumea era pe stilul „raportat, să
trăiți”, iar acum se simte vântul de libertate.
Imaginați-vă ce se întâmplă dacă nu raportează cineva un caz de cine știe ce boală
care în 24 de ore se poate împrăștia într-o
populație numeroasă. În plus, statistica românească are nevoie de actualizări, modificări. Este un domeniu asupra căruia niciun
ministru nu s-a aplecat să-l revizuiască, să
îl reorganizeze, să îl pună pe baze mai noi.
În sistem încă este formularistică nulă și inutilă, pentru că pe vremuri se cereau multe
date cu utilitate mică, au rămas în continuare multe, ceea ce favorizează această idee
de rejectare din partea tuturor. Sistemul
trebuie adus la nivel european și ar trebui
solicitate datele cu adevărat utile. 
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„Omul nu se
mai identifică
cu cartea
de identitate,
ci cu cartea
de credit”
APROXIMATIV 50% DIN BOLILE ACTUALE SUNT DEPENDENTE DE CREIER, IAR STRESUL A FOST DESEMNAT
UNUL DINTRE FACTORII CEI MAI IMPORTANȚI ÎN DECLANȘAREA BOLILOR. „PROBLEMA ESTE CĂ STRESUL NU
EXISTĂ ÎN SINE, CI ESTE MODUL NOSTRU DE A REACȚIONA LA UN ANUMIT STIMUL/FACTOR/SITUAȚIE. CU
CÂT INDIVIDUL ESTE MAI DEȘTEPT, MAI CULTIVAT, MAI INFORMAT, CU ATÂT SE STRESEAZĂ MAI PUȚIN. ÎNSĂ
CULTURA ESTE ELIMINATĂ DE ȘABLOANE ȘI DE DORINȚA DE PROFIT. APOI, TREBUIE SĂ MAI ȚINEM CONT DE
UN ASPECT: MEDICINA AR TREBUI SĂ SE BAZEZE PE PREVENIREA BOLILOR, CARE ESTE O CHESTIUNE DE MINTE,
ATÂT A INDIVIDULUI, CÂT ȘI A SOCIETĂȚII. NUMAI CĂ MEDICINA, ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ, URMĂREȘTE SĂ
AIBĂ CÂT MAI MULȚI PACIENȚI, CARE ADUC VENIT INDUSTRIEI FARMACEUTICE, TEHNOLOGICE ETC.”, ATRAGE
ATENȚIA PROF. LEON ZĂGREAN. de Valentina Grigore

În ultimii ani, am asistat
la o schimbare drastică a
modului în care percepem
creierul. Care este legătura
dintre creier și sănătate?
Până acum 30 de ani, creierul era abordat
în special din punct de vedere empiric sau reducționist: studiul celulei, al
moleculei, studiul circuitelor ș.a.m.d.
Însă, din anii ‘70-‘80, cercetătorii au
început să-și lărgească modul de a privi
creierul și abordează și partea non-materială, precum mintea, conștiința – un
aspect foarte important din punctul de
vedere al existenței umane, în general.
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Cum se generează conștiința, care este
rolul educației sau, mai bine spus, al
cunoașterii în consolidarea conștiinței? În
ultimul timp, neurocercetătorii, în colaborare cu fizicienii, au început să abordeze
creierul din perspectivă cuantică. Noi,
acum, știm destul de puține lucruri și,
în general, legate de aspectele chimice,
electrice ale creierului, de mecanismele
de funcționare, iar în ultimul timp se
întrezărește că, de fapt, creierul, la nivelul
cel mai profund de funcționare, este
cuantic. Iar acest aspect este susținut
atât de fizicieni, cât și de cercetători în
domeniul neuroștiințelor. Este o dimen-

siune care crește. Sigur că legătura dintre
creier și sănătate, dintre minte și sănătate,
este aspectul central al cercetării. Numai
că, din cauza unor interese financiare,
această zonă nu este abordată pe măsura
importanței. Toată lumea vorbește despre
stres, care este, în acest moment, o cauză
principală a majorității bolilor. Însă stresul este în relație directă cu capacitatea de
cunoaștere a individului.
Ce împiedică îmbunătățirea acestei
capacități de cunoaștere?
În acest moment, comunicarea – o dimensiune foarte importantă a ființei umane – se face prin intermediul gadgeturilor.

Comunicarea devine tot mai abstractă și
individul – tot mai izolat, iar izolarea este
primul pas spre însingurare. În 2010, a
fost un studiu făcut la nivel european: 3040% din populația Europei este afectată
de boli în legătură cu creierul, iar depresia este pe primul loc. În Statele Unite,
aproximativ 42.000 de oameni se sinucid
pe an și, din păcate, cei mai mulți sunt de
vârstă tânără. Generația aceasta tânără
devine din ce în ce mai dezorientată, din
cauza lipsei de cunoaștere și a lipsei de
comunicare de la om la om.
Începând din familie, copiii sunt
îndreptați, în general, spre formarea unei
profesii care să le asigure, în condiții cât
mai favorabile, existența din punct de vedere material. Potrivit lui Einstein, un om
armonios dezvoltat trebuie să crească și
în afara profesiei, altfel este ca un câine
bine dresat, care îndeplinește numai
comenzile, devine tot mai dependent
„de șef”, până la a-și pierde identitatea.
Cunoașterea de sine este raportată, în
mod cert, la cunoașterea mediului în care
trăiește fiecare individ. Omul, în ultimii
70-80 de ani, a modificat fața Terrei cam
în aceeași măsură în care a modificat-o
în toată istoria existenței sale. Mă refer la
mediul natural, la mediul social, nu mai
există compasiune, inclusiv în domeniul medical. Un prieten doctor plecat
de mulți ani în SUA îmi spunea că un
medic nu mai stă de vorbă cu pacientul,
totul se face prin calculator. Iar cele
mai multe boli, de fapt, au ca punct de
plecare mintea umană, iar aici mă refer
și la psihicul uman. În momentul în care
mintea umană, cu care nu ne naștem, ci
o dobândim prin experiența individuală,
devine tot mai standardizată, tot mai redusă, oamenii își pierd identitatea și bucuria cunoașterii. Din păcate, în școli, în
ultimii ani, nu sunt stimulate imaginația
și creativitatea. Copiii sunt solicitați
să învețe totul pe dinafară. Consecința
acestei atitudini este analfabetismul
funcțional, care, în opinia mea, este mai
periculos decât analfabetismul clasic,
deoarece unui analfabet clasic nu i se
permite ocuparea unor funcții sau poziții
care presupun specializări confirmate de
diplome de diferite niveluri de educație.
Dacă ne referim la educație, cum ar
trebui schimbate programele școlare?
Cele mai multe dintre programele școlare, și aici mă refer la nivel
internațional, sunt foarte standardizate.

Vocabularul devine tot mai redus, mai
standardizat, iar copiii și, ulterior, tinerii
nu mai au o identitate, respectă doar niște
șabloane. Această standardizare a fost
impusă treptat prin programele guvernamentale coordonate de clasa politică,
o clasă care devine tot mai incultă și tot
mai subordonată forțelor economice. Și
atunci, cei care doresc profit cât mai mare
au nevoie de sclavi. Pentru că, atunci când
ai de-a face cu colaboratori sau angajați
care și gândesc, aceștia devin periculoși.
Cum putem scăpa de șabloane,
măcar la generația actuală de copii?
Un fost ministru al educației spunea
că este nevoie de o schimbare bruscă și
abruptă a societății, pentru că omul nu
se mai identifică cu cartea de identitate,
ci cu cartea de credit. Dacă vom avea
șansa vreodată să ne reorientăm puțin, ar
trebui început cu părinții. Este un lucru
posibil, deoarece media ar putea face un
program liber, de asistență, cu specialiști
pe care îi avem deja, dar cărora, din păcate, nu li se dă cuvântul. Gândiți-vă că
majoritatea televiziunilor vine cu lucruri
care nu pot avea un impact pozitiv nici
asupra copiilor, nici asupra părinților.
Dacă o să mergem în acest sens, sigur
o să ne tăiem creanga de sub picioare.
Și trebuie să ținem cont că vine foarte
tare din urmă inteligența artificială,
care înlocuiește omul de la foarte multe
locuri de muncă sau profesii, inclusiv în
medicină – sunt deja 15 tipuri de roboți
care pot să-l trimită pe medic acasă, sunt
spitale în care activitatea este realizată
70-80% de roboți.
S-au schimbat foarte mult și
valorile, de-a lungul timpului…
Da. Țelul principal al omului, în acest
moment, este valoarea strict materială
și obținerea ei cu orice preț, indiferent
de efectul pe care-l va avea acest lucru
asupra societății, mediului, asupra celor
din jur. Este un consumerism deșănțat,
iar cei care profită de acest lucru sunt
în special cei care dobândesc o valoare
materială mult peste posibilitățile de
consum. În acest moment, conform
statisticilor internaționale, 1% din
populația globului deține 50% din avere.
Această disproporție dintre oameni produce frustrare, produce izolare, depresie,
sinucidere.
Cel care este în vârful piramidei se
bazează pe nivelurile de dedesubt, iar
nivelul cel mai de jos este reprezentat de

majoritatea populației. De asta nu se încurajează cultura și identitatea personală, deoarece, dacă oamenii ajung să aibă
puțină responsabilitate și demnitate,
nu îi mai poți subjuga atât de ușor. Dar
slăbind foarte mult cunoașterea acestor
oameni, îi transformi în dependenți
totalmente de salariu. Este o situație care
s-a creat prin slăbiciunea minții umane.
Individul trebuie să se dezvolte pe
cont propriu pentru că, în acest moment,
conducerea societății este extrem de
orientată spre agoniseală, spre dimensiunea materială a existenței umane,
lucru care este o mare greșeală, pentru
că șansele de a îmbunătăți starea de
sănătate și de civilitate nu pot fi fără
cultură. Dacă vrei să distrugi o nație, îi
iei cultura, iar omul devine un animal,
însă unul mai periculos decât animalele
propriu-zise, pentru că are la îndemână
tot felul de posibilități de a influența pe
cei din jur sau de a acționa asupra lor. Și
atunci, singura soluție este cultura, în
care intră și aspectul religios, și aspectul
de cunoaștere generală, de comunicare
cu cel de lângă noi. 

„TOATĂ LUMEA
VORBEȘTE
DESPRE STRES,
CARE ESTE, ÎN
ACEST MOMENT,
O CAUZĂ
PRINCIPALĂ
A MAJORITĂȚII
BOLILOR.
ÎNSĂ STRESUL
ESTE ÎN RELAȚIE
DIRECTĂ CU
CAPACITATEA
DE CUNOAȘTERE
A INDIVIDULUI.“
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Primii 5 pași sunt esențiali

Simfonia evidențelor. Este medicina
bazată pe dovezi în criză?
de Bogdan Guță

O abordare a medicinei bazate pe dovezi
are în construcție un model în 5 pași:
1. Definirea unei întrebări relevante din
punct de vedere clinic (medicul caută
informații pentru a găsi un diagnostic
corect);
2. Cercetarea celor mai bune dovezi
(medicul caută dovezi care să susțină
constatările de la pasul 1);
3. Evaluarea calității dovezilor (medicul
se asigură că fiabilitatea și calitatea
sunt ridicate);
4. Analiza dovezilor pentru formarea
unei decizii clinice (pe baza etapelor
1-3, pacientul și medicul iau împreună
o decizie informată de tratament);
5. Evaluarea procesului (medicul și
pacientul evaluează dacă rezultatul
propus este atins și ajustează deciziile
de tratament în consecință, dacă este
necesar).
Alegerea pe care o face medicul
atunci când hotărăște tratamentul este
în conformitate cu principiile EBM, dar
și cu feedbackul pacientului. Decizia
medicului include utilizarea conștientă,
explicită și judicioasă a celor mai bune
dovezi la momentul actual, inclusiv
experiența pacientului, atunci când
decide cum să ofere cel mai bun tratament medical posibil pentru un anumit pacient. Angajarea pacienților în
procesele de luare a deciziilor are un rol
important în construirea noilor orientări
ale principiilor tratamentului. Aceasta
include citirea, înțelegerea și accesarea
informațiilor despre sănătate, colaborarea cu clinicienii pentru evaluarea și
selectarea opțiunilor de tratament potrivite și oferirea de feedback cu privire la
rezultate. Pacienții pot juca astfel un rol
activ pentru toate tipurile de dovezi.

EBM: îngrijiri mai sigure, mai
consistente și mai rentabile
O întrebare simplă:
pe ce te bazezi?
„Medicina bazată pe
dovezi” (Evidence-based medicine – EBM) este un concept
medical apărut în anii '70 și susține că
medicina trebuie să se concentreze pe
obiectivitate, pe dovezi, pe meta-analiză, pe folosirea metodică, algoritmică, a
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totalității ramurilor medicinei (epidemiologie, genetică, bio-statistică, informatică
medicală, medicină explorativă și de
laborator promptă, precisă și de calitate
etc). Înainte de aceasta, deciziile medicale s-au bazat pe pregătirea profesională a
medicului, experiență clinică și jurnale.
Studiile au arătat însă că deciziile de tratament medical prezentau diferențe sem-

nificative între profesioniștii din domeniul Sănătății. Baza a fost creată pentru
implementarea metodelor sistematice de
colectare, evaluare și organizare a datelor
din cercetare care duc la medicina bazată
pe dovezi. De la implementarea sa, EBM
a fost recunoscută și acceptată de medici,
companii farmaceutice, autorități de
reglementare și publicul larg 1.

Un concept atât de cunoscut și de utilizat
nu avea cum să nu fie supus și unor evaluări critice. Paradoxal (sau nu) majoritatea vin din partea medicilor, piloni de
bază ai EBM. Medicina bazată pe dovezi
este modul în care ne așteptăm să ne
fie livrată asistența medicală în secolul
al XXI-lea. A fost descrisă ca integrarea
informațiilor din cele mai bune dovezi
disponibile cu experiența medicului și
punctul de vedere al pacientului. EBM a

devenit rapid o comunitate intelectuală
energică, angajată să facă practica clinică
mai științifică și, prin urmare, să obțină
îngrijiri mai sigure, mai consistente
și mai rentabile. Realizările au inclus
desemnarea Cochrane Collaboration (o
organizație non-profit internațională și
independentă, înființată în 1993, care
oferă informații exacte și actualizate
despre efectele asistenței medicale
disponibile în întreaga lume) ca fiind
abilitată pentru colectarea și rezumarea
dovezilor din studiile clinice, stabilirea standardelor metodologice și de
publicare pentru cercetarea primară și
secundară, construirea de infrastructuri naționale și internaționale pentru
elaborarea și actualizarea ghidurilor de
practică clinică, dezvoltarea resurselor
și cursurilor pentru predarea evaluării
critice și construirea bazei de cunoștințe
pentru implementare și transferul de
cunoștințe.Sunt numeroase succesele
obținute de medicina bazată pe dovezi.
Un exemplu a fost elaborarea Ghidului
de astm din 1990 al Societății Toracice
Britanice, dezvoltat prin consens, dar
bazat pe o combinație de studii randomizate și studii de observație. Ulterior, utilizarea planurilor de îngrijire personală și
prescrierea în mod înțelept a steroizilor
inhalatori pentru astm au crescut, iar
morbiditatea și mortalitatea au scăzut.
Recent, adoptarea Ghidului Institutului
Național pentru Excelență în Sănătate și
Îngrijire din Marea Britanie pentru prevenirea tromboembolismului venos după
operație a produs reduceri semnificative
ale complicațiilor tromboembolice2.

Autoritarismul ghidurilor
Concret, ce se reproșează EBM? Iată
câteva întrebări la care se așteaptă răspunsuri: Cine decide ce teme de cercetare trebuie abordate și ce studii trebuie
efectuate? Cum se adună dovezile și cum
sunt implementate rezultatele în practica
clinică? Cum este abordat conflictul de
interese? Cine stabilește agenda de cercetare? Poate EBM să răspundă tuturor
nevoilor pacienților?3
Din păcate, sensul inițial al EBM a
fost pierdut, iar comunitatea medicală
din întreaga lume a schimbat paradigma către o medicină bazată pe ghiduri,
care a deplasat figurile medicului și ale
pacientului din procesul decizional și
le-a retrogradat în simplu executor și în

ținta finală a deciziilor luate de altcineva. Elementul de originalitate al EBM
este reprezentat de evaluarea critică
a fiabilității și semnificației dovezilor
înainte de a fi aplicată în practica clinică.
Cu toate acestea, EBM nu este pur și
simplu aplicarea mecanică a rezultatelor
de cercetare în îngrijirea pacientului,
ci se presupune că va menține nucleul
umanist al artei medicinei prin integrarea dovezilor cu experiența medicului
și așteptările pacientului. În ultimii ani,
datele din literatură au fost colectate din
ce în ce mai mult în rezumate critice,
care au constituit „ghidurile” pentru o
situație clinică specifică. Ghidurile sunt
menite să reprezinte o referință generală
„pentru a ajuta deciziile medicului și ale
pacientului cu privire la asistența medicală adecvată circumstanțelor clinice
specifice”. Fără îndoială, sunt instrumente valoroase pentru a furniza o bună
asistență medicală bazată pe dovezi,
pentru a minimiza variațiile și pentru
a reduce costurile, dar, din păcate, au
devenit rapid adevărul de necontestat,
aproape „divin”. Datorită numărului lor
în continuă creștere – acoperă practic
toate aspectele medicinei – ghidurile
restricționează progresiv „libertatea”
medicilor și a personalului medical.
Astăzi, ele se află în centrul practicii
clinicienilor. Medicii devin treptat doar
executori pasivi ai deciziilor altcuiva.
Medicina modernă se îndreaptă periculos înapoi către „Medicina bazată pe
autoritate”. Dacă la începutul medicinei
autoritatea era Maestrul (Aristotel sau
Hipocrate), acum autoritatea înseamnă
Ghidurile. Este obligatoriu ca întreaga comunitate medicală să-și asume
responsabilitatea și să încerce să anuleze
acest proces aparent inexorabil, astfel
încât să restabilească o îngrijire adecvată
bazată pe dovezi, unde pacienții și relația
lor de vindecare cu practicienii sunt la
centru și unde medicii sunt capabili să
evalueze critic dovezile disponibile și
utilizarea acestora în lumina experienței
și a cunoștințelor lor personale4. 

1

https://www.eupati.eu/pharmacoepidemiology/
evidence-based-medicine/

2

https://www.bmj.com/content/348/bmj.g3725

3

https://www.docsopinion.com/2014/09/21/
evidence-based-practice-has-it-gone-astry/

4

https://www.medsci.org/v15p1397.htm
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INTERVIU CU DR. ALINA MUȘETESCU, ȘEF DIRECȚIA DE STUDII CLINICE DIN CADRUL ANMDMR

Cercetarea medicală,
soluția pentru accesul
la tratamente inovatoare
de Roxana Maticiuc

Sunteți șefa Direcției de
Studii Clinice din cadrul
ANMDMR. Ați ajuns să
ocupați această funcție
într-o perioadă controversată a
numirilor politice în instituțiile
publice din Sănătate. Ce vă recomandă
pe dumneavoastră pentru acest post?
Cei peste 23 de ani de experiență în
studii clinice, tot know-how-ul pe care
l-am acumulat în această perioadă, tenacitatea și aptitudinile de leadership.
Atunci, să le luăm pe rând. Care este
experiența dumneavoastră profesională?
Am absolvit UMF „Carol Davila”,
Facultatea de Medicină Generală, în
1995. Am două specialități: Medicină de
laborator și Dermatologie. În 2011, am
obținut titlul de doctor în medicină (PhD).
Am început să lucrez în studii clinice încă
din 1996, când colaboram cu Rectoratele
Universităților de Medicină și Farmacie
din țară. Încă din facultate, m-au atras
mediul privat și competitivitatea, dar la
fel de mult m-a atras cercetarea și faptul
că pot contribui la dezvoltarea moleculelor inovatoare. Am început ca monitor
de studii clinice, iar în 1999 am devenit
directorul filialei din România, a urmat
Europa Centrală și de Est, apoi Europa și
China, precum și o parte din America de
Nord. De-a lungul anilor, în studii clinice,
am trecut prin toată paleta de funcții
posibile pentru un medic care este și
clinician, dar care lucrează atât în studiile
clinice pe medicament, cât și în studiile
clinice pe dispozitive medicale. Astfel, am
trecut de la monitorizare de studii clinice
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la project management, farmacovigilență
și vigilență, instruirea monitorilor de
studii clinice, a investigatorilor din țară
și din străinătate, auditor intern și extern
pentru ICH-GCP guidelines, auditor pentru 9001:2015, 13485:2016, m-am ocupat
de scrierea protocoalelor de studii și a
broșurilor investigatorilor, de revizuirea
dosarelor de investigație clinică pe parte
de calitate pentru studiile clinice venite
din China, am început să lucrez la crearea
planurilor de dezvoltare pentru molecule
inovatoare venite din studiile preclinice,
la efectuarea planurilor de investigație
pediatrică, la evaluarea tehnologiilor
medicale. În anul 2017, împreună cu dr.
Doru Paul de la Weill Cornell Medicine
din New York și dr. Florin Băcanu din România, am pus bazele Asociației Societății
Transdisciplinare de Oncologie Personalizată pentru Combaterea Cancerului
„STOP Cancer”, asociație care, în fiecare
an, din 2017, organizează „Simpozionul
Translațional de Oncologie Personalizată”. Medicina modernă nu mai tratează o
persoană bolnavă ca pe un „pacient din
ghiduri”, tratamentul personalizat este cel
care trebuie sa fie promovat peste tot în
lume, inclusiv în România.
De ce, după 23 de ani de muncă în
companii private din afara României,
v-ați întors în țară să lucrați la
ANMDMR ?
Aș vrea să menționez că nu am fost
plecată de tot din România. Coordonarea
activităților o făceam din țară și implica
multe călătorii. De câțiva ani însă, am discutat cu soțul meu să ne mutăm într-un

alt mediu, ne doream să ne relocăm în altă
țară UE. Primisem oferta de a rămâne în
China, dar această ofertă nu a fost agreată
de familie. Oportunitatea de a lucra în
ANMDM a venit într-un moment de cotitură al carierei mele, când practic întreaga
familie a fost convinsă să se relocheze în
Marea Britanie. Lucram de un an la acest
proiect, avusesem multiple interviuri în
multiple locații din UE, Qatar și Singapore, pentru diverse posturi de director
la nivel global, iar soțul meu, care este și
radiolog, de asemenea avusese diverse
interviuri care se concretizaseră.
România nu mai reprezenta un interes
pentru piața de studii clinice. Practic, în
ultimii 10 ani, depusesem doar trei studii
de mică anvergură la Agenție, iar restul
proiectelor fuseseră dezvoltate în alte țări
UE, în China și în SUA. La jumătatea anului 2017, am depus un studiu la ANMDM
și, timp de un an și jumătate, nu am primit
niciun răspuns la e-mailurile și scrisorile
trimise, pentru a afla care este status-ul
acelui proiect. Am cerut apoi o audiență
și după alte șapte luni, când practic ANMDM și-a deschis porțile pentru industria
pharma, am primit mesajul că audiența a
fost acceptată. Începusem deja proiectul
de relocare împreună cu familia, venise
și contractul semnat pentru o poziție de
director la nivel global pentru o companie
de top, cu relocare lângă Londra. A fost
un cumul de factori care ne-au făcut să ne
întoarcem din drum, printre ei și vârsta
înaintată a tatălui meu (87 de ani), văduv,
căruia ar fi urmat să îi schimbăm întregul
univers, într-o țară străină, și faptul că

știam cu ce se confruntă cercetarea din
România și știam că pot să schimb totul,
că pot să ajut.
Să ajutați companiile private?
Sunt mai multe aspecte de luat în
considerare. Ca medic, pe primul loc
pentru mine este și va rămâne să ajut
pacientul român să aibă acces la tratamente inovatoare. Cei care mă cunosc știu

că pe lângă activitățile de cercetare din
China am făcut voluntariat la un spital
renumit de oncologie din Guangzhou.
Privind rămânerea în țară pentru un scop,
o misiune, am știut că pot să ajut să redau
speranța pacienților, speranța pe care eu
nu am avut-o atunci când am avut nevoie
de ea la mine în țară, atunci când am fost
și eu pacient.

Și, da, implicit activitatea mea ajută
și mediul privat, chiar dacă nu acesta
este scopul meu. Sunt o persoană care
privește la nivel macroeconomic, la nivel
global. Aducând mai multe studii clinice
în România, vom avea mai multe locuri
de muncă, vom avea mai multe fonduri
care vor intra în țara noastră și vom
crește vizibilitatea României.
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Pe 11 octombrie, am organizat cu sprijinul conducerii ANMDMR primul simpozion de studii clinice din istoria Agenției.
Am dorit să ajutăm companiile pharma să
înțeleagă care sunt principalele deficiențe
pe care le întâlnim la evaluarea dosarelor
de studii. Am dorit să avem pentru prima
oară un feedback despre ce ar îmbunătăți
fiecare dintre cei prezenți, dacă ar fi la
conducerea Agenției.
V-au ajutat feedbackurile primite?
Concluziile pe care noi le-am tras au
fost multe și pe multiple planuri. Companiile pharma au nevoie de predictibilitate
pentru planuri pe termen mediu și pe
termen lung. Dar pentru predictibilitate
trebuie să avem stabilitate.
De asemenea, avem nevoie de personal stabil care să dorească să rămână.
Nu spun personal calificat, pentru că
știu că este greu de găsit. Eu consider că
orice persoană cu background corespunzător pentru o anumită poziție și
cu dorința de a învăța poate fi instruită.
Din păcate, în Agenție informațiile nu se
împart cu prea multă dărnicie de către
colegi. Cât despre instruiri, cred că sunt
printre puținele persoane care lucrează
la un program real de instruire pentru
«new entries». Am avantajul că pot lua
oamenii de la zero, le pot face instruirile
necesare și pot obține o echipă care să
facă performanță. Monitorii din piața
românească, dar și investigatorii care au
fost instruiți de mine de-a lungul anilor,
în România, dar și în Europa, mi-au dat
întotdeauna feedbackuri foarte bune.
Am însă nevoie și de ajutor suplimentar.
Trebuie să putem acorda salarii decente,
competitive chiar cu cele din piața farmaceutică. Deocamdată, sunt încă multe
lucruri de făcut în acest sens.
Care este viziunea dumneavoastră
care poate ajuta, într-un final,
pacientul român? Aveți un plan
de reconstruire a echipei de studii
clinice?
Am nu doar un plan, știu exact ce am
de făcut. Am pornit în departamentul de
studii clinice cu un backlog uriaș venit
din anul 2013. Aveam reclamație făcută
la Agenția Europeană a Medicamentului
(EMA) de către un aplicant care timp de
aproape 6 ani nu a primit niciun răspuns
la niciunul dintre studiile depuse sau
scrisorile ulterioare. Am pornit la drum
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„VOCEA
NOASTRĂ,
A DIRECȚIEI DE
STUDII CLINICE
DIN ROMÂNIA,
A ÎNCEPUT
SĂ SE AUDĂ
ÎN EUROPA.“
cu oameni din Serviciul de Studii Clinice
care priveau ostil și care nu au dorit sau
nu au înțeles schimbarea, cu blocaje
peste care a trebuit să trec. Atitudinea lor
m-a determinat să accept poziția de șef
serviciu (coordonator) pe care o refuzasem inițial, acceptând poziția de simplu
evaluator. Prin poziția de coordonator
am reușit să mișc lucrurile, dar nu atât
de repede pe cât aș fi vrut, din cauză
că personalul pe care îl avem acum în
Direcția de Studii Clinice este mai puțin
decât cel de acum șase luni sau de acum
un an sau de acum doi ani. Rezultatele
sunt, însă, net superioare: în această
lună, vom finaliza anul 2018, ianuarie și
o bună parte din februarie și martie 2019,
pentru a reduce backlogul - în trimestrul
1 al anului viitor - la maximum șase luni.
Lucrăm la implementarea regulamentului european pentru studiile clinice cu
medicamente de uz uman și cu impact
asupra investigațiilor clinicecu dispozitive medicalevor fi implementarea regulamentelor pentru dispozitive medicale.
Faptul că am experiență clinică, faptul
că vin din industria pharma, faptul că am
capacitatea de a conduce și de a vedea
lucrurile la nivel global fără a mă crampona de obstacolele inerente care apar,
faptul că am curajul de a iniția acțiuni și a
cere feedback pentru work-sharing, acolo
unde se poate, sunt avantaje reale pentru
a-mi putea îndeplini viziunea. Am avut
o discuție foarte interesantă la întâlnirea
HMA (Heads of Medicines Agencies), care
s-a desfășurat la Palatul Parlamentului în
iunie 2019, cu șefa Agenției Medicamentului din Austria (AGES), Dr. Christa Wirthumer-Hoche, precum și cu unul dintre
copreședinții de la CTFG, Dr. Elke Stahl,

de la BFarm, Germania. Le-am întrebat:
în afară de a angaja personal, ce ați face
în locul meu ca să ajungeți la zi, având în
vedere că sunt studii clinice neevaluate
din 2013 și backlogul la amendamentele
studiilor este de asemenea uriaș? Răspunsul a fost: "work-sharing - România
este stat membru UE, iar din moment ce
aceste studii au fost evaluate în alte state
și se desfășoară în alte state membre deja
de atâta timp, puteți beneficia de ceea ce
s-a lucrat deja". Acolo unde s-a putut, am
făcut acest lucru, am solicitat companiilor
farmaceutice evaluările făcute în alte state
membre, evaluând, bineînțeles, problematicile esențiale ale fiecărui proiect.
Această idee cu „work-sharing” stă de fapt
la baza VHP-ului (Voluntary Harmonisation Procedure) și VHP plus, procedură
prin care se aplică simultan pentru un
studiu clinic, în mai multe state membre,
alegând unul dintre state ca membru de
referință, și, respectiv, în cazul VHP plus,
introducerea unei autorizații unice pentru
autoritatea de reglementare și comisia de
etică. Iar proiectul VHP a fost inițiat de
PEI din Germania tocmai pentru a facilita
implementarea Regulamentului, unde
vom avea procedura centralizată.
Vocea noastră, a Direcției de Studii
Clinice din România, a început să se audă
în Europa. Se aude în CTFG (Clinical Trial Facilitation Group), se aude în Comitetul Farmaceutic la Bruxelles, s-a auzit
la Clinical Trial Transparency Meeting,
la Parlamentul European, unde doamna
EP Michele Rivasi a apreciat intervențiile
pe care le-am avut din partea României.
Primul pas către o Românie normală și
un sistem medical sănătos este să ne implicăm în domeniul cercetării prin toate
mijloacele, pe toate planurile. Demersurile făcute de ministrul sănătății, conf.
univ. dr. Victor Costache, și de domnul
EP dr. Cristian Bușoi pentru susținerea
proiectelor de cercetare medicală prin
cooperare cu personalități la nivel mondial, reprezintă un sprijin uriaș pentru
cercetarea din România și inițiază deschiderea porților către Europa. 

Transformative radiotherapy that’s
not only making advancements,
but making a difference.
The Halcyon™ radiotherapy system was built to transform the way the
world thinks about fighting cancer. With an intuitive workflow, image-guided
precision, and reduced treatment time, Halcyon provides more opportunities to
deliver more care to more patients—because new victories in the cancer fight
matter now more than ever.
To learn more about our transformative innovation, visit Varian.com/Halcyon

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
Safety information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.

www.politicidesanatate.ro

© 2019 Varian Medical Systems, Inc. Varian and Varian Medical Systems are registered trademarks,
and Halcyon is a trademark of Varian Medical Systems, Inc.

Politici
de Sănătate | POLITICA MEDICAMENTULUI

3 pacienți din 10 sunt susținuți
integral de către industria
producătoare de medicamente
de Roxana Maticiuc

Care ar fi top 3 priorități ale
ARPIM pentru anul 2020?
Ne așteptăm ca anul 2020
să fie unul de tranziție, de la o
perioadă cu instabilitate politică datorată
în special multiplelor campanii electorale,
către o perioadă în care structura politică
să confere stabilitate la nivelul structurilor
decizionale. Ținând cont de acest context,
ARPIM își propune în perioada următoare 3 direcții prioritare. În primul rând,
credem cu tărie în consolidarea parteneriatului bazat pe încredere și pe comunicare
onestă și directă cu autoritățile. Acest
obiectiv este important pentru a găsi
soluții în vederea reducerii decalajelor din
Sănătatea României, comparativ cu alte
țări europene.
Al doilea obiectiv este acela de a continua să rămânem aproape de asociațiile
de pacienți, să înțelegem mai bine nevoile
acestora, să fim alături de ei prin campanii de educare și informare continuă. Nu
în ultimul rând, suntem preocupați să
continuăm dialogul cu mass-media. Considerăm că informarea corectă, înțelegerea
în profunzime a ideilor pe care asociația
noastră le susține trebuie transferate
prin toate canalele media, în așa fel încât
opinia publică să fie informată în mod
constant de acțiunile și propunerile noastre cu impact în Sănătate.
Accesul pacienților români
la medicamentele inovative este
în continuare dificil. Care este cauza
acestei situații?
Aici vorbim de două aspecte: accesul
continuu la medicamente în general și
accesul sustenabil și predictibil al medicamentelor noi, de ultimă generație, pe piața
din România.
ARPIM a trecut în ultimii ani prin numeroase momente de criză, atât în relația
cu autoritățile statului, cât și intern, în ve-
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derea menținerii unui portofoliu cât mai
complet la dispoziția pacientului. Combinaţia dintre o taxă clawback, în creştere
și impredictibilă ca valoare, alături de
cel mai mic preţ european a condus, în
ultimii patru ani la retragerea de pe piaţă a
mai mult de 2.500 de medicamente, inclusiv peste 500 de medicamente originale,
majoritatea fără alternativă terapeutică,
și la repetate crize ale medicamentului cu
impact direct asupra pacientului.
În ceea ce privește accesul medicamentelor inovative, statistica arată că în 2018
aproximativ 40 de noi molecule și indicații
au primit acces pe piața din România. Din
păcate însă, în 2019, doar 19 medicamente
noi au fost incluse în lista celor compensate (n.r., până la jumătatea lunii decembrie).
Timpul mediu până la accesul unui nou
medicament pe piața din România, de la
aprobarea Agenției Europene a Medicamentului, este de aproximativ 43 de luni
(conform unui studiu realizat de compania
IQVIA în 2018), în timp ce alte țări europene pot accesa aceste medicamente fie
imediat, fie în câteva luni.
Care ar fi aceste soluții și cum
poate ARPIM să se implice?
În ultimii ani, în mod continuu, ARPIM
a venit cu soluții concrete, către stat, către
Ministerul Sănătății și Agenția Națională
a Medicamentului, Ministerul de Finanțe,
către Casa Națională de Asigurări de
Sănătate. Înțelegem nevoia de finanțare,
înțelegem dificultățile cu care se confruntă în momentul de față guvernul, dar
credem că o măsură imediat necesară este
corectarea anuală a bugetului de referință
al medicamentelor cu inflația (începând
cu ultimul trimestru al anului 2019) și apoi
corectarea bugetului pentru medicamente,
prin identificarea unor surse suplimentare
de finanțare (începând cu primul trimestru
al anului 2020).

În acest moment, 3 pacienți din 10
sunt susținuți integral de către industria
producătoare de medicamente. Fără o
majorare a bugetului de medicamente,
taxa va ajunge curând la peste 30%, o
valoare care cu greu va fi susținută pe
termen scurt, iar pe termen mediu și pe
termen lung va duce la o criză cu impact
direct asupra calității actului medical
din România. Este foarte important ca
depășirea de consum, în linie cu nevoile
de tratament ale pacienților români, să
nu fie lăsată integral pe umerii industriei.
Soluția pe care noi o propunem este ca
în decursul unei perioade de trei ani, taxa
INTERVIU CU ALINA CULCEA,
PREȘEDINTE ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A
PRODUCĂTORILOR INTERNAȚIONALI
DE MEDICAMENTE (ARPIM)

să fie plafonată într-un procent care să
scadă gradual, iar în ultimul dintre cei trei
ani să ajungă, diferențiat, la o valoare de
15% pentru medicamente inovatoare și la
10% pentru generice.
În privința dispariției medicamentelor de pe piață, dacă ne gândim la cauza
problemei, faptul că avem cel mai mic
preț din Europa, cel puțin din cele 12 țări
de referință, precum și aplicarea prețului
de referință generic generează fluctuația
produselor noastre către țări care au preț
mult mai mare sau retragerea unor medicamente de pe piață. S-au căutat soluții,
au venit propuneri, inclusiv anul acesta,
prin blocarea exportului paralel pentru
anumite produse vitale sau eliminarea
referinței generice, dar aceste propuneri
nu au rezolvat situația sau au rămas la
stadiul de proiect. Soluțiile temporare
vor funcționa temporar, nu vor adresa
cauza care generează în mod constant o
criză a medicamentelor în România. Sunt

state în jurul nostru care au implementat
mecanisme ce funcționează în protejarea
pacientului de a avea acces la aceste medicamente: de exemplu, stabilirea prețului
liber de către producător, sigur, ajustat la
nivelul pe care statul și-l poate permite,
printr-un discount plătit ulterior de către
producător.

În privința accesului la medicamente
noi, un sistem care să presupună actualizarea regulată (trimestrial sau semestrial) a
listei medicamentelor compensate ar putea
rezolva problema atât pentru pacienți, care
ar putea beneficia mai rapid de medicamente salvatoare de viață, cât și pentru stat,
impactul bugetar devenind unul predictibil.

Cum pot deveni companiile
farmaceutice parteneri reali ai
sistemului de sănătate românesc, așa
cum se întâmplă în toate sistemele de
sănătate dezvoltate?
Industria farmaceutică inovativă
a încercat în toți acești ani să fie un
partener real al sistemului de sănătate,
prin contribuția directă și prin sprijinirea
unor programe esențiale de diagnostic și
tratament.
Prin taxa claw-back, industria farmaceutică acoperă neajunsurile bugetului de
sănătate, sprijinind integral costurile medicamentelor pentru un pacient din patru.
De asemenea, companiile farmaceutice
inovatoare sunt parteneri ai autorităților
pentru sprijinirea mecanismelor de acces
(Cost-Volum, Cost-Volum-Rezultat), prin
discounturi și prin programe de acces
timpuriu.
Industria farmaceutică este principalul
investitor la nivel mondial în cercetare
și dezvoltare și alocă mai multe resurse
chiar decât industria de IT sau cea auto.
Paradigma de business a companiilor
pare să se schimbe la nivel global. Ce
poate însemna în România sintagma
«Value for patients», din perspectiva
unui profesionist în industria
farmaceutică?
Datorită inovației, cetățenii europeni
au astăzi o speranță de viață cu 30 de ani
mai mare comparativ cu cea de acum un
secol și multe boli cândva considerate fatale și-au găsit rezolvarea. Cu peste 7.000
de medicamente în curs de dezvoltare la
nivel mondial, noul val de inovație medicală va juca un rol-cheie în rezolvarea provocărilor cu care se confruntă pacienții și
sistemele de asistență medicală.
Un pacient tratat cu medicamente
de ultimă generație se recuperează mai
repede, petrece mai puțin timp în spital,
generează mai puţine cheltuieli directe
și indirecte, are o calitate mai bună a
vieții. Și toate costurile indirecte (consultaţii medicale repetate, analize, recăderi
terapeutice, lipsa productivităţii etc.),
asociate tratării unui pacient cu alternative terapeutice care nu mai sunt eficiente,
sunt astfel economisite. 
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Revoluția Pharma 4.0
se întâmplă acum!
TERMENUL „INDUSTRIE 4.0” A FOST CREAT DE GUVERNUL FEDERAL GERMAN ȘI APARE PENTRU PRIMA
OARĂ ÎNTR-O STRATEGIE NAȚIONALĂ DE PROMOVARE A COMPUTERIZĂRII PRODUCȚIEI. „INDUSTRIA
4.0” IMPLICĂ CONVERGENȚA OAMENILOR, A DATELOR ȘI A SISTEMELOR FIZICE ÎN CREAREA ȘI
IMPLEMENTAREA PROCESELOR COMPUTERIZATE AUTONOME. de Bogdan Guță
Industria farmaceutică și
industria biotehnologiilor,
definite prin dinamism,
inovație și progres, nu aveau
cum să rateze noua revoluție și astfel putem vorbi acum de Pharma 4.0! Adică, de
noile instrumente și procese care permit
producția inteligentă, descentralizată, cu
fabrici smart, sisteme IT integrate, internetul lucrurilor (Internet of Things - IoT)
și sisteme de fabricație flexibile, integrate
și automatizate. Pharma 4.0 este, deci,
definiția unanim acceptată pentru a patra
revoluție industrială în domeniul farmaceutic și al științelor vieții (biotehnologii).

Condiții noi impun
provocări noi!
Inteligența descentralizată ajută la
crearea unei rețele smart de obiecte și la
gestionarea independentă a proceselor,
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interacțiunea lumilor reale și virtuale reprezentând un aspect crucial al procesului de
fabricație. Este o consecință logică a optimizării continue a proceselor și este reflectată,
în primul rând, de digitalizare și conectivitate. Acest lucru este realizat pentru a avea
un proces de producție auto-organizat și, în
final, pentru a obține rezultate valoroase,
utilizabile. Interesul din ce în ce mai mare
între liderii și factorii de decizie din industria farmaceutică în ceea ce privește Pharma
4.0 este, astfel, firesc. Producătorii de produse farmaceutice se confruntă cu o nevoie
mereu prezentă de a rămâne competitivi
pe o piață în care portofoliile de produse se
diversifică, startup-uri inovatoare devin o
provocare constantă pentru marii jucători,
partenerii din lanțul de aprovizionare sunt
mai integrați și pacienții - din ce în ce mai
implicați în deciziile referitoare la calitatea
îngrijirii sănătății lor. Pharma 4.0 presupune

schimbări revoluționare și trei domenii din
cadrul industriei ies în evidență în special:
Forța de muncă: oamenii trebuie să se
adapteze proceselor extrem de agile.
Manifestă angajații afinitate față de
automatizare și sunt mereu la curent cu
cerințele suplimentare noi? Pot analiștii de
date să contribuie la extragerea
informațiilor din bazele de date și la
generarea de perspective și direcții noi de
business?
Calitate: Toate procesele de management al calității trebuie să fie aliniate la
noile tehnologii și automatizări. Acestea
includ, printre altele, înregistrări electronice
de loturi, digitalizarea lanțului global de
aprovizionare și rezultatele acestuia,
lansarea în timp real sau revizuirea prin
excepție.
IT: Cerințele privind hardware-ul și
tehnologia sunt în creștere și trebuie

orientate către volume mari de date (big
data) și viteze mari de procesare.

Medicina personalizată –
în centrul atenției
Acestea ar fi câteva provocări pe care
noua revoluție le pune în fața industriei.
Cu ele vin și oportunitățile. De câțiva ani,
multe resurse și energii au fost utilizate
în dezvoltarea Pharma 4.0. Eforturile
servesc nu numai pentru a explora noi
posibilități, dar se adresează și cerințelor
crescânde ale pacienților și ale organismelor de reglementare. Prin noile condiții
ce țin de digitalizare și automatizare,
piața necesită un timp mai scurt pentru
comercializarea produselor farmaceutice, ceea ce înseamnă aplicarea de soluții
inteligente pentru transferul informațiilor
de la organizațiile de cercetare și dezvoltare către organizațiile de producție și
distribuție. Mai mult, există o așteptare
clară a pacienților pentru soluții mai
eficiente și flexibile: în medicina personalizată, medicamentele trebuie adaptate și
ambalate pentru tratamente individuale,
reducând unitățile de producție chiar și
la dimensiunea uneia. Cu alte cuvinte, un
singur produs, individualizat pentru un
pacient!
Pe lângă aceasta, trebuie îndeplinite
cerințele autorităților de reglementare,
gestionarea calității produselor farmaceutice și biotehnologice și verificarea
respectării standardelor care variază pe
scară largă la nivel internațional.

Condițiile digitale noi
adaugă valoare industriei
farmaceutice
Există deja multe idei grozave și câteva
prime soluții pentru a transforma un
model de operare cuprinzător Pharma
4.0 în realitate. De exemplu, evidența
și înregistrarea paperless a acțiunilor, a
proceselor ce țin de industrie. Când se
produce un lot de medicamente, recomandările de reglementare și siguranță
necesită o înregistrare a tuturor etapelor de producție și a anumitor informații
de fond. Aceste înregistrări pot avea câteva sute de pagini (pe hârtie!) și conțin
informații precum originea și data de
expirare a materiilor prime, etapele
de manipulare și calitatea produsului.
Soluțiile software inteligente ajută la
economisirea de timp și bani, ghidând
producătorul prin numeroasele etape
de fabricație. Folosesc automat datele
generate și le combină cu informațiile
care trebuie furnizate manual. O
înregistrare digitală a datelor privind
procesele, condițiile și rezultatele
reduce complexitatea documentației,
consolidează informațiile într-un
singur loc și economisește o mulțime
de arbori sacrificați pentru a obține

această documentație. Este doar unul
dintre numeroasele exemple despre
modul în care Pharma 4.0 face industria
mai eficientă și poate aduce o valoare
adăugată remarcabilă. Există multe alte
exemple, precum oportunitățile oferite
de fabricarea aditivilor și de tipărirea
3D. Impactul potențial al tipăririi 3D la
produsele farmaceutice și la dispozitivele
medicale este cu adevărat fascinant! Sunt
deja exemple de gândire revoluționară
când vine vorba de transferul digital-lafizic (transferul instrucțiunilor digitale
în lumea fizică). Johnson & Johnson, spre
exemplu, lucrează cu HP Inc la dispozitive medicale de imprimare 3D, inclusiv
lentile de contact. În prezent, dimensiunea (scara) lor este o provocare, dar este
doar o problemă de timp până la rezolvarea ei. Efectele acestei tendințe sunt încă
în fază de explorare, dar sigur vor avea
un impact major asupra industriei în ansamblu. Pharma 4.0 este o revoluție și cu
orice revoluție vine schimbare și, în cele
din urmă, recompensa pentru cei care se
adaptează cel mai rapid și mai eficient.
În sfârșit, vor avea de câștigat producătorii de medicamente, organismele de
reglementare și, bineînțeles, pacienții.
Win-win-win situation! 

SURSE:
https://drug-dev.com/pharma-4-0-a-new-initiative-to-help-design-the-pharma-facility-of-the-future/
https://www.industr.com/en/pharma-transforming-life-science-manufacturing-2383328
https://www.arcondis.com/en/newsletter-topics/pharma-4-0-benefits-newsletter7/
https://www.linkedin.com/pulse/pharma-40-revolution-underway-erich-hoch
https://www.pharmaceuticalprocessingworld.com/pharma-4-0-industry-4-0-applied-to-pharmaceutical-manufacturing/
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Valoarea unei companii
se măsoară prin proiectele care
cresc valoarea pentru pacienți

INTERVIU CU
CĂTĂLIN RADU,
GENERAL MANAGER
BRISTOL MYRES-SQUIBB,
ROMÂNIA

de Roxana Maticiuc

Aveți o experiență bogată
în industria farmaceutică,
pe care o puneți acum în
practică din poziția de
General Manager al Bristol-Myers
Squibb România. Pornind de la această
experiență și de la buna cunoaștere a
pieței farmaceutice, care credeți că vor
fi tendințele acesteia pentru anul 2020
și, în acest context, care va fi prioritatea
numărul 1 a BMS pentru anul viitor? Dacă
ar fi să identificați problema principală
cu care se confruntă sistemul românesc
de sănătate, care ar fi aceea și cum ați
rezolva-o dumneavoastră?
Bazându-mă pe o experiență de mai
bine de 15 ani, atât pe piețele locale, cât și
internaționale, pot spune că, în Sănătate, cel mai important este pacientul. La
Bristol-Myers Squibb România, activitatea
noastră de zi cu zi se concentrează pe ajutorul pacienților în lupta cu bolile grave.
La finalul fiecărei zile, succesul nostru
se măsoară prin impactul pozitiv pe care
îl aducem în viețile tuturor pacienților
noștri. Facem asta pas cu pas. În fiecare zi
lucrăm împreună pentru a putea furniza
medicamente inovatoare pentru pacienții
cu boli grave sau care le amenință viața. Și
asta ne propunem și pentru anul 2020, ca
prioritate numărul 1. În ceea ce privește
sistemul de sănătate din România, sunt
de părere că, în acest moment, există
trei mari provocări: accesul în timp util
la terapii inovative care să vindece, să
îmbunătățească calitatea vieții și/sau,
după caz, să crească rata de supraviețuire;
modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, ce impune stabilirea
prețurilor la cel mai mic nivel al aceluiași
medicament din lista celor 12 țări de
referință din Uniunea Europeană; în final,
sistemul de sănătate românesc, evident,
subfinanțat, comparativ cu media Uniunii
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Europene. Hai să privim împreună spre
viitor, spre o strategie comună, pe termen
lung, care să aibă în prim-plan accesul
rapid la inovație, benefică tuturor, dar mai
ales pacienților. Sigur că autoritățile vor
dori întotdeauna un sistem de sănătate
cost-eficient. Însă cred că mai întâi este
important ca pacientul din România să își
recapete demnitatea, accesul facil la un
diagnostic corect, rapid și continuu, la tratamente inovative, cât și la o monitorizare
adecvată a bolii, de-a lungul întregii vieți.
O națiune care dorește să progreseze trebuie să fie o națiune educată și sănătoasă.
Credem că aceste două teme ar trebui să
fie transpartinice.
Bristol-Myers Squibb Company
anunța pe 20 noiembrie 2019 că a
finalizat achiziția Celgene Corporation în
urma primirii aprobării de reglementare
de la toate autoritățile guvernamentale
specificate prin acordul de fuziune.
Ce înseamnă această achiziție pentru
pacienți, în general, și pentru cei din
România, în special?
Credem cu tărie că medicamentele
noastre pot face cu adevărat diferența
pentru pacienți. Împreună dezvoltăm una dintre cele mai diverse și
promițătoare game de produse aflate în
cercetare la acest moment, în industria
farmaceutică internațională, continuând
să ne îndeplinim viziunea de a transforma viețile pacienților în mai bine.
Credem în puterea științei și a cercetării, de a aborda unele dintre cele mai
provocatoare boli ale timpului nostru.
Concentrarea noastră asupra acestor
nevoi nesatisfăcute vine într-un moment
fără precedent, în care descoperirile
științifice avansează tratamentul diverselor boli, mai rapid ca niciodată. La nivel
global, cât și la nivel local, vom investi
în continuare în domeniul cercetării,

pentru descoperirea și dezvoltarea de
medicamente noi, aceștia fiind pilonii de
bază ai companiei Bristol-Myers Squibb.
Nu de mult, au fost aprobate noile
indicații terapeutice pentru imunooncologie, rambursate acum în România
pentru melanom, cancer cap și gât, dar și
pentru limfom Hodgkin. Cum acționează
Bristol-Myers Squibb pentru ca pacienţii
din ţara noastră să aibă un acces mai facil
la tratamentele inovatoare care să îi ajute
să învingă boli grave precum cancerul?
În România, imuno-oncologia este
decontată încă din luna mai 2017, pentru
pacienții români care suferă de melanom, iar din noiembrie 2017, și pentru
cei cu cancer pulmonar și renal. Decizia
de rambursare a reprezentat unul dintre
cei mai importanți pași făcuți de România în ceea ce privește îmbunătățirea
accesului pacienților la tratamente noi,
inovative, și se bazează pe numeroase
avantaje dovedite în tratarea acestor
tipuri de cancer. De aceea, anul 2017 a
reprezentat un moment important în

ceea ce privește accesul pacienților din
România la inovație, la imuno-oncologie.
Mă bucur să menționez că, începând cu
luna noiembrie 2019, au fost decontate
și terapiile imuno-oncologice necesare
tratamentului adjuvant al pacienților
cu melanom, tratamentului pacienților
cu cancer scuamos de cap și gât, dar și
pentru tratamentul limfomului Hodgkin.
Recent, au fost publicate în Monitorul
Oficial și ghidurile terapeutice, ceea ce
înseamnă că aceste terapii pot fi prescrise gratuit pacienților eligibili.
Premiul Nobel pentru Medicină în
2019 a fost acordat unui grup de trei
cercetători pentru studiile privind
adaptarea celulelor la schimbările
nivelurilor de oxigen. Descoperirea
deschide astfel calea pentru
dezvoltarea unor noi și promițătoare
strategii de combatere a cancerului.
Totodată, terapiile imuno-oncologice
reprezintă o nouă perspectivă în lupta
împotriva cancerului. Cum determină
ele un control mai bun al bolii

canceroase și o supraviețuire crescută
față de terapiile standard disponibile?
Care sunt ratele de supraviețuire în
cazul acestor terapii?
Agenții imuno-oncologici folosesc
capacitatea naturală a sistemului imunitar
al organismului de a combate cancerul,
iar acest concept a reprezentat un punct
de turnură extraordinar în modul în care
numeroase tumori maligne sunt abordate.
Aici ne putem referi la diverse tipuri de
cancer, de exemplu în cancerul pulmonar,
melanom, cancerul renal și nu numai.
Importanța imuno-oncologiei a fost
recent confirmată anul trecut, prin acordarea Premiului Nobel pentru Medicină
sau Fiziologie lui James Allison și Tasuku
Honjo. Imuno-oncologia a revoluționat
nu numai modul nostru de a înțelege legătura dintre sistemul imunitar și cancer, ci
și domeniul tratamentelor actuale pentru
cancer. Datorită numeroaselor studii clinice aflate acum în desfășurare, ne dorim
să revoluționăm și domeniul tratamentelor viitoare. De menționat datele recente

la nivel internațional: administrarea în
prima linie de tratament a cancerului
pulmonar fără celule mici, imunoterapia
poate crește supraviețuirea globală, iar în
cazul melanomului avansat poate aduce
beneficii pe termen lung.
Cum vedeți în viitor relația
companie farma-pacienți, poate cultura
corporatistă să se adapteze într-una care
să fie mai angajată în relația cu pacienții,
o relație care are pacientul în centru
(„patient-centricity”)?
În toate sistemele dezvoltate de sănătate, pacientul este în centru. La fel și la
Bristol-Myers Squibb România, pacientul
este în centrul a tot ceea ce facem. Relația
dintre companiile farmaceutice și pacienti, respectiv asociațiile de pacienți, este
ghidată de codurile de etică și de conduită
profesională. În limitele acestor coduri,
Bristol-Myers Squibb este și va fi alături
de pacienți, pentru a facilita accesul la
terapii inovatoare, dar și ca partener
pentru diversele campanii de prevenție și
educație pentru sănătate. 
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Nu trebuie făcută legea
farmaciei, ci legea farmacistului
de Roxana Maticiuc

De ce este nevoie ca
farmaciștii de spital să fie
uniți într-o organizație
separată de cei din farmaciile
comunitare? Ce diferă în munca lor?
În primul rând, cele două sunt activități
total diferite. A fi farmacist de spital este o
activitate specifică, pentru că farmacia de
spital este o secție a spitalului, fie el public
sau privat. În acest moment, farmacistul
din spital nu este în legătură directă cu
pacientul, ci cu medicul, cu asistentul-șef
sau cu asistentul care ia medicamentele și
le duce pe secție, ceea ce este un dezavantaj
pentru pacientul român. Noi suntem afiliați
la Asociația Europeană a Farmaciștilor
de Spital, din 2013, și la Federația
Internațională a Farmaciștilor, din 2015.
În Olanda, de exemplu, în spitalul din
Rotterdam, pacientul intră în spital, i se
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face o primă evaluare de către asistentă,
după care vine medicul și îi face anamneza, iar mai apoi vine farmacistul și
vorbește cu pacientul. Împreună, medicul
și farmacistul pregătesc o schemă personalizată de tratament.
Acest lucru presupune ca farmacistul
să cunoască foarte bine tratamentele
pentru toate bolile?
Nu, pentru că sunt specializați pe categorii, la fel ca medicii. De exemplu, în SUA
există opt-nouă specializări de farmaciști
clinicieni, pe psihiatrie, pe oncologie, pe
pediatrie, pe urgență, și se ocupă strict
de segmentul lor. Farmacistul clinician,
la noi, în România, se află în farmacia
comunitară pentru că nu are loc în spital.
Noi, ca sindicat, am făcut demersuri anul
trecut la Ministerul Sănătății pentru
schimbarea normativului de personal a

farmacistului de spital și a farmacistului
clinician pentru ca farmacistul să poată
fi aproape de medic. Acest demers poate
aduce economii sistemului. Cei din Olanda au făcut o statistică în acest sens în
care au arătat că o colaborare bună medicfarmacist duce la salvarea de până la 30%
din bugetul alocat pentru medicamente și
o diminuare cu 40% a erorilor medicale.
În lipsa multor medicamente, așa
cum se întâmplă în România, farmacistul
de spital și-ar mai putea face meseria la
întreaga capacitate?
Este o problemă de politică sanitară
rezolvarea acestor probleme care determină lipsa de medicamente, dar nu este
doar a României. Noi facem parte dintrun proiect, E-COST - European Cooperational Science and Technology, din 2016,
unde derulăm o acțiune numită „Medi-

cine shortage”, ceea ce se întâmplă și la
nivel european/mondial. Căutăm soluții
pentru a putea ieși din această criză. În
SUA s-a format un ONG din 500 de spitale care a creat o fabrică de medicamente
pentru a stopa lipsa de medicamente.
Care este statutul farmacistului
de spital, în momentul de față?
Conducerea spitalului vede farmacistul de spital, în majoritatea cazurilor, ca
pe un simplu gestionar de medicamente. Cauza: neimplicarea farmacistului.
Colaborarea între medic și farmacist
nu mai este una constructivă. Medicul
pregătește referatul pentru un medicament și crede că știe despre ce este vorba.
Din păcate, avem problema interacțiunilor
medicamentului, a contraindicațiilor și a
reacțiilor adverse. De aceea este nevoie de
farmacistul clinician, alături de medic, pe
secția spitalului.
Câți farmaciști sunt angajați
într-un spital?
Normativul de personal este 1 farmacist /110-170 paturi de spital.
Se întâmplă acest lucru la noi
în spitale?
Sunt spitale unde există acest normativ în vigoare. În spitalul la care lucrez

eu, de exemplu, sunt 237 de paturi și
suntem 2 farmaciști. Dar în general conducerea unui spital vede farmacia ca pe o
gaură bugetară.
Ce face în momentul de față
farmacistul de spital, în spital?
Trebuie să verifice condicile care vin
în farmacie de pe secții. Acestea sunt
pregătite de asistenți, farmacistul verifică
dacă totul este în regulă și constată dacă
sunt respectate protocoalele terapeutice.
De asemenea, farmacistul face receptura,
adică acele preparate magistrale care
nu se produc industrial și care vin și cu
mari economii, fiind preparate direct în
farmacie.
Care sunt problemele pe care le
întâmpinați pe partea de salarizare și
condiții de muncă?
Salarizarea este un lucru pe care
încercăm să-l rezolvăm de doi ani.
În 2016, am reușit să egalăm salariul
farmacistului cu cel al unui medic, dar
în 2017, Legea 153 promovată de dna
ministru al muncii – Olguța Vasilescu –
le-a înjumătățit. Abia în 2018 dumneaei
a aflat că farmaciștii au facultate,
argumentând astfel această scădere.
În acest moment, pentru un leu către
medic, se duc 45 de bani către farmacist.
Un farmacist la Spitalul Județean Suceava
ia 4.080 de lei, iar un asistent medical ia
4.800. Asistentului i-a crescut salariul, în
timp ce farmacistului, nu. Am făcut cam
10 memorii, până în momentul de față.
Am fost și la Avocatul Poporului, am fost
și la Centrul Antidiscriminare și acum
așteptăm. Ar trebui să ni se dea o soluție
cam în 30 de zile, iar după, vom merge
mai departe.
O altă problemă este alocarea bugetară. Un spital alocă 10%, altul 5% din buget pentru medicamente. Unul angajează
un farmacist pentru o activitate pentru
care altul angajează doi-trei farmaciști.
Care vi se pare cel mai bun model
de bune practici?
Îmi place foarte mult cel din Franța.
De exemplu, prin faptul că ai un card
de securitate socială/similarul Casei de
Asigurări, cu care mergi la farmacie și îți
decontezi medicamentele de pe rețetă
cu 65% (partea compensată) având acel
card și plătești doar 35%. Apoi, farmacia
trimite rețeta la securitatea socială/Casa
de asigurări, prin scanare, iar la finalul
lunii, aceștia îți plătesc factura pe serviciile farmaceutice.

Pacientul vede că i se decontează medicamentul și că este monitorizat de farmacie, iar pentru farmacie este benefic
în sensul că nu mai așteaptă banii pentru
decontarea medicamentelor. Cash flowul este bine manageriat astfel. Businessul nu mai este afectat de factori externi
în acest fel, iar tu, ca farmacie, vei putea
îmbunătăți calitatea serviciilor oferite.
O propunere de revizuire a politicii
de sănătate?
Eu mi-aș dori să fie plătite serviciile farmaceutice deoarece acestea sunt
recunoscute, însă nu și remunerate. De
exemplu, consilierea pacientului este un
serviciu farmaceutic. Ne-au pus să ne
luăm scannere și programe în farmacii
pentru medicamentele cu cod QR, este
nevoie să scanăm fiecare cutie, însă nu
ne-a decontat nimeni cheltuielile în acest
sens și nu este decontat acest serviciu.
Există o pregătire deosebită
a farmacistului de spital, față de
farmacistul comunitar? Sau ar trebui
să fie?
În acest moment, nu există. Noi solicităm încă din 2007, de când am înființat
asociația, această specializare separată
a farmacistului de spital. Nu vrem să
fie diferită, ci suplimentară: ar trebui să
învețe cum să gestioneze secția, relațiile
cu medicii, cu asistenții, cu juridicul, cu
HR-ul, cu achizițiile. Dacă ar exista această specializare separată pentru farmaciștii
de spital, toate aceste lucruri ar fi învățate
în facultate.
Asta, în condițiile în care ar exista
câte un farmacist pe fiecare secție?
În ideea în care niciun medic nu poate
profesa fără specializare, la fel să fim
și noi. Farmaciștii nu lucrează doar în
farmacii, ci și în laboratoarele de analiză,
în industrie, în IML-uri, la toxicologie.
Există destul de multe posturi pe care un
farmacist le poate ocupa. Am și adus în
discuție în Comisia de sănătate de acum
trei săptămâni faptul că nu trebuie făcută
legea farmaciei, ci legea farmacistului,
pentru a putea include toate sectoarele
de activitate în care se găsesc farmaciști.
De 20 de ani, suntem în cădere liberă și
nimeni nu se sesizează în acest sens. 
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De 10
ani duc
„o luptă
mare
la firul
ierbii”

INTERVIU CU
MARIA MĂDĂLINA
TURZA, PREȘEDINTE
AUTORITATEA
NAȚIONALĂ PENTRU
DREPTURILE
PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI, COPII
ȘI ADOPȚIE

de Roxana Maticiuc

Care este istoricul
dumneavoastră legat
de acest domeniu, al
drepturilor persoanelor cu
dizabilități, copii și adopții?
Activitatea mea în zona de protecție a
drepturilor copiilor cu dizabilități începe
în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci
când am înființat Centrul European
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități
(CEDCD). Eu însămi sunt mama unei fetițe
cu sindrom Down și cu multiple patologii
asociate. La puțin timp după nașterea ei,
am realizat că toate ușile sistemului se
închideau în jurul meu și că este nevoie să
fac ceva, altfel viitorul ei va fi sub un mare
semn de întrebare. Am făcut activism
civic, dar și juridic, în sensul în care de
mai bine de 10 ani am reprezentat în fața
diferitelor instanțe (administrative, civile
și penale) mii de copii și părinți de copii cu
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dizabilități, pentru a le obține drepturile.
Am stat de vorbă cu părinții copiilor cu
dizabilități din toată țara despre drepturile lor. Am creat coaliții și am reușit să
schimbăm multe lucruri la nivel legislativ și de politici publice. Totul, însă,
a fost o activitate constantă și adeseori
cumplit de grea, în regim de voluntariat,
împreună cu o echipă de tineri care mai
cred în justiție socială. De asemenea,
pentru a fi în măsură să pot gestiona
politici publice de incluziune, la 40 de
ani mi-am luat inima în dinți și, în urma
unui concurs internațional de burse Fulbright/Humphrey gestionate de Departamentul de Stat al SUA, am absolvit un
Masterat în Politici de Educație Incluzivă
și Drepturile Omului.
Pe fondul acestei experiențe și a
legăturilor strânse pe care le am cu atât
de ignorata comunitate a dizabilității și

nu numai, am primit marea responsabilitate de a prelua acest mandat în luna
noiembrie 2019. Trebuie să mărturisesc
că a fost o decizie grea, dar mi-am dat
seama că există această oportunitate de a
influența sistemul din interiorul lui, pentru că din exterior lucrurile se pot schimba doar generațional. Sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care doamna
ministru al muncii și protecției sociale,
Violeta Alexandru, a avut-o în mine.
Pentru mine, a fost extrem de important
și faptul că mi-a vorbit întotdeauna de
ideea de echipă și de parteneriat onest
pentru binele acestor oameni.
Ce proiecte vă propuneți și ce șanse
de implementare au acestea?
Pe termen scurt, vreau să obțin
construcția instituțională atât de necesară atunci când vorbim despre unirea
a două autorități (Autoritatea Națională

pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități și Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopție, unită
sub numele Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
Copii și Adopție) și construirea unei
deschideri a acestei instituții către cei pe
care îi servim.
În ceea ce privește direcțiile de
acțiune, am în vedere reglementarea, pentru prima dată în România, a
centrelor de respiro pentru copiii cu
dizabilități. În comunitatea românească
există o mare problemă în momentul
în care părinții au o urgență, cum ar fi
necesitatea unei intervenții chirurgicale,
pentru că nu au unde să își lase copilul.
Astfel, ajung de multe ori într-o stare
cronică de deteriorare a sănătății lor, din
cauza acestei probleme. Propunem două
variante: una în care cineva ajută părin-

tele stând cu copilul 5-7-8 ore pe zi sau
centrele de respiro, în care copiii pot fi
lăsați sub supraveghere permanentă. Am
deschis discuția și negocierea cu Comisia
Europeană pentru cuprinderea acestor
centre de respiro în următorul exercițiu
financiar, începând cu 2020.
Un alt obiectiv este scurtarea procesului de încadrare în grad de handicap,
atât la adulți, cât și la copii. Nu mi se pare
normal ca părinții copiilor cu dizabilități
să fie nevoiți să acceseze psihologi privați
pentru evaluarea anuală a copilului,
unde plătesc sume importante, când la
nivelul DGASPC-urilor există psihologi.
Îmi doresc, de asemenea, eficientizarea procesului de adopție din punctul de
vedere al procedurilor, al monitorizării
îndeaproape și al angajaților din zona
de adopție, care trenează procesul. Mă
gândesc, de asemenea, la niște modalități
de promovare efectivă a adopției, pentru
că în această zonă ajung doar cei pentru
care a avea un copil reprezintă o urgență.
80% dintre adoptatorii români sunt cei
care pe cale naturală nu pot avea un copil.
Trebuie să înțelegem că acești copii din
orfelinate sunt copiii noștri, ai tuturor.
Mai am un obiectiv legat de copiii care
sunt victimele traficului de persoane.
Numărul acestora nu este mic și ne aflăm
într-o situație aproape imposibilă, în
care serviciile de consiliere nu le sunt
disponibile după ce au ieșit din rețeaua
de trafic, pentru că nu există niște
standarde pentru aceste servicii. Există
în piață ONG-uri gata să le ofere tot ce
este nevoie, dar nu se pot acredita ca
furnizori de servicii pentru că nu există
nicio procedură prin care aceștia să se
licențieze.
O altă prioritate este accesibilizarea,
atât fizică, cât și informațională. Există
legislație europeană, există normative
care de nepermis de mulți ani obligă
România să accesibilizeze. Noi avem
și rol de implementator al convenției
ONU pentru drepturile persoanelor cu
dizabilități și astfel suntem chemați să
monitorizăm procesele de accesibilizare. Am înființat la nivelul Autorității
un Centru de Resurse pentru design
universal, un hub de resurse pentru eficientizarea accesibilizării pentru a exista
această parte de îndrumare, de sprijin.
Un alt proiect, cel mai provocator,
cred, este dezinstituționalizarea. Asta
înseamnă scoaterea adulților și copiilor

cu dizabilități din instituții. Avem mii
de oameni în centre de diferite tipuri
unde sunt tratați prost și foarte prost.
Aceste centre ar trebui să aibă planuri
de restructurare, moduri prin care să
scoată oamenii de acolo și să existe alte
posibilități/ modalități prin care aceștia
să fie îngrijiți, în locuințe protejate sau
case de tip familial.
Există probleme în accesarea
serviciilor medicale pentru persoanele
cu dizabilități, pentru copiii din
centrele de plasament?
Din păcate, există și cred că primul
pas în a începe să rezolvi o problemă
este să recunoști că ai o problemă. Cei
care trăiesc în comunitate întâmpină
dificultăți pe zona de acces la servicii
specializate, pentru că dizabilitatea vine
cu tot felul de patologii. Sunt probleme
care pornesc de la comportamentul
și atitudinea cadrelor medicale, care
tind să neglijeze. Avem o componentă
specifică de adresare a acestor tipologii de pacienți, de la felul în care faci
screening-ul, la identificarea timpurie a
dizabilității. Medicii au nevoie de instrumente, iar în parteneriat cu Ministerul
Sănătății putem dezvolta instrumente de
sprijin în acest sens.
Sunt unele proiecte/schimbări care
se fac doar dacă există posibilitate
financiară, iar altele care se pot face
doar prin schimbarea modului de
abordare a problemei. Ceea ce v-ați
propus să faceți în ce categorie intră?
Din ceea ce v-am enumerat până
acum, mare parte ține de calitatea organizării, a managementului și a implementării unor măsuri. Există și o parte
care ține de aspectul financiar, dar nu cu
un impact atât de mare pe cât ni-l imaginăm. Sunt probleme pe zona de standard de cost, adică banii pe care statul îi
cheltuie pe o persoană instituționalizată
și care trebuie actualizați în funcție de
realitate. A existat și acea problemă a
asistenților personali, faptul că nu mai
erau bani cu care să fie plătiți, pentru că
fostul guvern tăiase acest buget. Noul
guvern i-a reintrodus la rectificarea bugetară, astfel încât aceștia să fie plătiți. 
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Propun decontarea
analizelor din prevenție
dintr-un fond separat
de Roxana Maticiuc

Una dintre marile teme de
sănătate la nivel european
este prevenția. Se ajunge
tot mai mult la concluzia
că prevenția este cea mai bună metodă
pentru a avea un popor sănătos, dar nu se
găsesc și metodele eficiente prin care să
se facă prevenție cu adevărat. Cum vedeți
dumneavoastră această situație?
Specialitatea de medicină de familie
este singura care are acces la majoritatea
populației și care are și pacienți sănătoși.
Tot ce se referă la prevenție primară este în
mare măsură apanajul medicinei de familie.
Avem oportunitatea de a avea contact cu
pacientul care este aparent sănătos, dar
care prezintă niște riscuri.
Deja suntem la al doilea sau la al treilea
contract-cadru pe care-l avem cu CNAS în
care sunt decontate în cadrul serviciilor de
prevenție și profilaxie servicii de „evaluare
a riscului individual la adultul asimptomatic”. Noi, medicii de familie, evităm
să raportăm către CNAS astfel de servicii
preventive, nu putem duce acțiunea la
bun sfârșit. Consultația în acest sens este
structurată după niște reguli bine stabilite:
anamneză (cu accent pe identificarea principalilor factorilor de risc: cardiovascular,
oncologic, sănătatea reproducerii, depresie
etc.), examenul clinic și evaluarea paraclinică (tot cu accent pe identificarea factorilor
de risc și diagnostic precoce). Există bilete
de trimitere speciale către laborator pentru
prevenție, altele decât cele folosite pentru
consultațiile curative, însă decontarea acestor investigații paraclinice este suportată
de laborator din fondurile proprii (Anexa
nr. 2a la Ordinul nr. 868/542/2011 - contravaloarea se suportă de către furnizorii
de servicii medicale paraclinice / analize
medicale de laborator aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate).
Niciun laborator nu își dorește să aloce
o parte din profit acestor analize, deci nu
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va onora aceste bilete de trimitere. Prin
urmare, eu pot elibera pacientului bilet de
trimitere pe partea de prevenție, dar nu va
găsi laboratoare unde să facă aceste analize.
Am semnalat CNAS, Ministerului
Sănătății, Comisiilor de Sănătate din
Parlament această problemă, dar toți iau
cunoștință și cam aici se oprește totul.
Și dacă tot suntem la capitolul cu
investigațiile de laborator: la nivel de
țară (exceptând Bucureștiul), accesul la
investigații paraclinice recomandate de
MF (pe bilete de trimitere uzuale, deci nu
prevenție) este cvasiinexistent. Fondurile
pentru investigații se termină în câteva zile
și sunt liste lungi de așteptare. Verificați
când au făcut ultima oară investigații paraclinice recomandate de MF și decontate
de CNAS pacienții din mediul rural. Cum
rezolvă acești pacienți situația? Dacă au
bani, plătesc investigațiile, dacă nu au
bani, nu le fac și stau să se agraveze boala
până e nevoie să fie internați. Este aceasta
soluția avantajoasă și pentru decidenți?
S-ar părea că da.
Mai mult, nu există diferențe de decontare între serviciul de prevenție (evaluarea riscului la adultul asimptomatic) și o
consultație preventivă. De ce aș declara eu,
ca medic, acest tip de serviciu, în condițiile
în care am foarte multe responsabilități
în acest sens (dintre care o parte nu le pot
îndeplini), iar remunerația este identică?
Care ar fi soluția la această problemă?
Am propus decontarea analizelor din
prevenție dintr-un fond separat, care să fie
protejat în raport cu investigațiile recomandate în cadrul consultațiilor curative.
Noi avem o limitare a numărului de
servicii pe care le putem deconta la CNAS la
o medie de 20 de consultații pe zi. Medicii
mai puțin solicitați (mă refer la numărul
lunar de consultații curative) ar putea îmbina consultațiile curative și cele preventive
astfel încât să se încadreze în limita de
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consultații decontate lunar de CNAS. Dar ce
opțiuni au medicii suprasolicitați, cei care
au pe liste preponderent pacienți vârstnici sau copii? Aceștia depășesc de obicei
numărul de consultații decontate de CNAS,
aceste consultații intrând la categoria „spre
binele poporului”. Unde să mai raporteze ei
servicii de prevenție?
Ce alte atribuții ale medicului de
familie sunt aproape imposibil de realizat
din lipsa timpului?
Noi am tot făcut solicitări în sensul
debirocratizării, însă este greu să implementăm acest proces și în sectorul medical.
Deși unele documente pot fi semnate și
transmise electronic, acestea, până la urmă,
sunt tipărite lunar, cum ar fi raportarea
lunară a cabinetului către DSP-uri și depuse
la DSP. În București suntem peste 1.000 de
medici de familie. Dacă lună de lună toți trimitem documente în format fizic la DSP, ce
se întâmplă cu acestea? Unde sunt stocate?
În cazul vaccinărilor, de exemplu,
introduc datele mai întâi în RENV (Registrul Electronic Național de Vaccinare), apoi
tipăresc raportul și îl duc la DSP. Dar mai

este nevoie de un document tipărit, în care
trec vaccinările efectuate, pe care îl atașez
raportării tipărite din RENV. Informațiile
sunt efectiv aceleași peste tot, doar așezate
diferit. Pe ambele documente le predau
aceluiași serviciu.
Evaluarea cabinetului de către CNAS se
face o dată la doi ani. În mapa cu documente necesare este obligatoriu să am de
fiecare dată copii după documentele care
au stat la baza înființării cabinetului (CUI,
Registrul Cabinetelor, contul bancar etc.).
Și le tipărim de fiecare dată, și trecem că
sunt „conforme cu originalul” și uite-așa
pierdem timpul fără rost!
Medicii ginecologi spuneau de curând
că ei au pariat pe medicii de familie
pentru ajutor, dar l-au pierdut. De ce?
Din cauza birocrației. Faptul că rețeaua
nu era funcțională, iar birocrația era destul
de amplă. În desfășurarea programului de
screening de cancer de col, aceste liste de
pacienți au fost foarte greu de manevrat. De
exemplu, eu am avut o pacientă eligibilă în
program și aveam două opțiuni: ori o trimiteam la ginecolog pe baza unei trimiteri

obișnuite, ori o includeam în acest program
de screening, unde munca birocratică era
de patru ori mai mare. Am ales să-i dau o
trimitere, chiar dacă atât eu, cât și pacienta
nu am avut nimic altceva de câștigat în
afară de timp. Dar timpul nu are preț!
Mai sunt situații în care medicul
de familie nu-și poate face treaba din
cauza unei implementări deficitare a
proiectelor de pe hârtie?
Se fac multe lucruri fără a pune pacientul pe primul loc. De exemplu, în Tulcea
există un singur diabetolog în contract cu
CAS. Cei care vin cu vaporașul din zonele
învecinate trebuie să stea o noapte la hotel,
pentru a putea ajunge la medic.
O altă problemă birocratică este faptul
că sunt medicamente uzuale pentru care
avem nevoie de scrisori medicale. Noi am
cerut CNAS modificarea protocoalelor
de prescriere. Până acum, în București le
veniseră colegilor mei imputări pe boala
cronică de rinichi. Ei aveau pacienți văzuți
de nefrolog, în spital, cu scrisoare medicală,
și au făcut greșeala de a transcrie medicația
de care pacientul avea nevoie, conform eva-

luării făcute de nefrolog. În protocol, scrie
că aceste medicamente pot fi eliberate doar
de nefrolog, iar acum colegii mei vor plăti
pentru aceste medicamente eliberate de ei,
deși nu s-a adus niciun prejudiciu statului.
Credeți că banul urmărește pacientul?
Nici vorbă. Nu există legătură reală
între faptul că ți-ai îndeplinit obligația
de cetățean și ai achitat contribuția
FNUASS și respectarea drepturilor pe
care le ai ca pacient.
Ca salariat, ca mic sau mare întreprinzător, mai devreme sau mai târziu îți achiți
sumele impuse către FNUASS. Până nu
le achiți, nu ai nici un drept. Dacă le-ai
achitat, cine e responsabil de accesul la
serviciile de sănătate promise?
La noi e o mișcare browniană din
care pierde doar pacientul: sănătate,
bani și timp. 
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INTERVIU CU BOGDAN PUȘCAȘ, PREȘEDINTE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE (ANAP)

Avem nevoie de o unitate
centrală de achiziții în Sănătate
de Roxana Maticiuc

Sunteți președintele unei
agenții tinere, fără de care
România nu ar fi avut nicio
șansă să primească fonduri
europene. Ați stat, practic, la baza
înființării ei. Care a fost contextul în
care a apărut ANAP?
Agenția a fost înființată în septembrie
2015, prin comasarea atribuțiilor agenției
ANRMAP, fosta Agenție de Reglementare
și Autorizare a Achizițiilor Publice și ale
unei direcții generale din Ministerul de
Finanțe, Unitatea Centrală de Verificare
a Achizițiilor Publice. În 2015, guvernul
Ponta a decis să le unească într-o singură
agenție, ANAP (Agenția Națională pentru
Achiziții Publice).
Eu am venit în decembrie 2015
în funcția de consilier al guvernului
Cioloș pe achiziții publice, iar pe 26
ianuarie 2016 am fost numit președinte
al Agenției prin decizia premierului.
Era nevoie de această Agenție pentru că
în acel moment existau două chestiuni
importante de rezolvat. Prima chestiune
o reprezentau condițiile impuse de
Comisia Europeană pentru deblocarea
fondurilor europene. Practic, pentru a
ne putea debloca fondurile europene,
s-au impus aproximativ 130 de
condiții pentru sectorul de achiziții
publice, toate trebuind îndeplinite.
A doua chestiune foarte
importantă era transpunerea
directivelor europene. În 2014,
UE a emis noi directive pentru
sectorul de achiziții, iar noi, ca
orice stat membru, aveam doi ani
la dispoziție pentru a le introduce în
legislația românească, altfel intram în
infringement. În aprilie 2016, am reușit
să trecem cele patru legi care transpun
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acest pachet de directive prin parlament:
legea achizițiilor, legea utilităților, legea
concesiunilor și legea remediilor. În
ianuarie 2018, am primit „ok-ul”
de la Bruxelles pentru
îndeplinirea tuturor
condițiilor.
Ce experiență aveți
pe partea de achiziții
publice?
Am o experiență
vastă în ceea ce
înseamnă acest sector
al achizițiilor publice.
Am început să lucrez în
2004 în Administrația
Publică, în cadrul
Autorității Naționale
de Control.

După, am fost consilier pe achiziții în
Ministerul Dezvoltării, unde am făcut
parte din diverse comisii, am luat parte la
diverse licitații și am atribuit contracte.
Am lucrat și în cadrul Ministerului
Educației, fiind exclusiv pe
partea de achiziții. Am lucrat
și în privat, tot pe partea
de achiziții publice și
dezvoltare de business. În
2015, am fost consilierul
premierului pe achiziții
publice, iar din ianuarie
2016 sunt președintele
Agenției Naționale de
Achiziții Publice. Deci sunt
în acest domeniu de 15 ani.
Cât adevăr și câtă
poveste sunt în

ceea ce se spune despre birocrația din
spatele unei achiziții publice?
În termeni absoluți, nici pe departe.
Problema percepției unei achiziții are
mai multe aspecte. În primul rând, apare
această chestiune nu prea amintită, o
minimă capacitate administrativă din
partea tuturor celor implicați. Concret,
dacă într-o primărie de comună
personalul nu are o minimă cunoaștere
asupra procedurii, este clar că procesul
va fi mai îndelungat și mai greu. O
achiziție de hârtie de scris nu este la fel
de complicată ca una de autostrăzi sau
de aparatură medicală. Lucrurile pot fi
văzute din mai multe perspective. Nu
poți cumpăra echipamente de top fără
o comisie de evaluare care să știe ce să
ceară și ce să verifice. Lucrurile nu sunt
neapărat mai complicate ca în alte țări
europene, dar la noi există foarte multe
impedimente din cauza faptului că
profesia de „expert în achiziții publice”
nu este o funcție reglementată. În
România, dacă astăzi face cineva 40 de
ore de curs la o societate comercială care
vinde formare profesională continuă,
poate deveni expert în achiziții publice.
Nu este suficient, iar asta conduce la
o calificare efectivă la locul de muncă.
Concret, strică patru-cinci licitații,
până le înțelege. În multe dintre
instituții aceste cursuri sunt date
mai mult ca o recompensă. Domnii
președinți trimit angajații vara la mare,
iarna la munte, iar între timp mai vin și
cu o diplomă. De aici și multitudinea de
voci care spun că e foarte complicat.
Vă amintiți vreun caz de vreo
achiziție care s-a întârziat/ratat din
cauza lipsei de experiență?
În domeniul medical este celebrul
caz Hexi Pharma, care a generat efecte
sistemice. Achiziția de dezinfectanți
care s-a dovedit a fi falsă a generat un
scandal în presă, fiind investigată de
mulți. Din cauza acestei probleme, s-a
pornit implementarea unei documentații
standard pentru aceste biocide. Urmarea
unei achiziții făcute eronat a fost
standardizarea documentației, astfel
încât să se evite incidente de acest tip, în
viitor.
Cât de dificile sunt achizițiile în
domeniul Sănătății?
Achizițiile din domeniul Sănătății au o
principală problemă: conflictul ideologic.
Întotdeauna vor avea dispute directorul

„ACHIZIȚIILE
DIN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII AU
O PRINCIPALĂ
PROBLEMĂ:
CONFLICTUL
IDEOLOGIC.
ÎNTOTDEAUNA
VOR AVEA DISPUTE
DIRECTORUL
ECONOMIC CU
DIRECTORUL
MEDICAL. MEDICUL
ȘTIE CE VREA,
DAR DIRECTORUL
ECONOMIC TREBUIE
SĂ-I EXPLICE CĂ
ACEA PROCEDURĂ
ARE DE RESPECTAT
NIȘTE PRINCIPII
PRECUM
TRANSPARENȚA,
TRATAMENTUL
EGAL ȘI LIBERUL
ACCES.“
economic cu directorul medical. Medicul
știe ce vrea, dar directorul economic
trebuie să-i explice că acea procedură
are de respectat niște principii precum
transparența, tratamentul egal și liberul
acces. Nu întotdeauna ce vrea medicul
se poate și cumpăra de către expertul de
achiziții publice. Majoritatea caietelor
de sarcini sunt făcute de către directorii
medicali și de alți specialiști din domeniu,
iar acestea conțin de multe ori prevederi
restrictive. Încă se lucrează la găsirea
și formarea achizitorilor buni, pentru a
putea avea parte de produsele de cea mai
bună calitate.

Pentru achizițiile directe există
niște praguri până la care acestea se
pot face? Cum vi se par aceste praguri?
Ca urmare a negocierii cu specialiștii
Comisiei Europene, am stabilit anumite
reglementări. Cred că în acest moment
sunt suficiente pentru a nu denatura
scopul. O achiziție directă îmi rezolvă
o problemă punctuală, fără prea multe
riscuri și complicații, însă cu impact
direct asupra activității comerciale. În
momentul în care pragurile devin foarte
mari, s-ar putea să se denatureze scopul
achiziției directe. Dacă eu am nevoie de
o ușă, dar am un prag care mă lasă să
cumpăr 100 de uși, este posibil să apară
unele probleme.
Dar în domeniul Sănătății?
Opinia mea este aceea că ar trebui
să funcționeze foarte bine unitatea
centrală de achiziții. În sănătate se pot
obține reduceri foarte, foarte mari.
Dacă toate spitalele din România
ar cumpăra aspirina într-un singur
contract, reducerea poate fi până
la 60%, așa cum au obținut și alte
state. Ar trebui cumpărate la comun
toate medicamentele din programele
naționale. Părerea mea este că în acest
domeniu ar fi benefică o centralizare
a cererii. În Europa așa funcționează
lucrurile. În Franța, în Suedia, în Austria,
se acționează în acest mod, cel puțin
pe partea de programe naționale care
pot afecta bugetul. Dar este nevoie de
oameni foarte bine pregătiți ca să poată
face față cerințelor și volumului de
muncă.
Unde îi putem găsi pe acești
specialiști?
Noi avem un proiect în acest sens,
vom face un curs de calificare, nu doar
de perfecționare, care va avea scopul de
a face din achizitor o profesie. Cam 6-12
luni ar dura să ajungi expert în achiziții
publice.
Cum vedeți dumneavoastră decizia
ca numirea președintelui acestei
instituții să fie făcută pe considerente
politice?

...
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INTERVIU CU DR. VASILE CEPOI,
PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE
DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN
SĂNĂTATE (ANMCS)

Bunul simț
trebuie
reglementat
de Roxana Maticiuc
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Ați afirmat recent că se știu puține
lucruri despre ceea ce face ANMCS
și ceea ce se știe este greșit. De ce?
Percepția publică, și aici mă refer la
publicul-țintă, este că această instituție
reprezintă încă un organ de control și
că ei trebuie să se conformeze unor
cerințe prevăzute în documentele
standard, dar nu pentru că le-ar fi util
acest lucru în activitatea lor zilnică, ci
pentru că așa scrie în lege. Este vorba
de cel mai mare risc al implementării
unui sistem de management al calității,
riscul de formalități. Totuși, în ultima
perioadă o parte din cei implicați în
acest proces au început să-și schimbe
părerea pentru că au constatat beneficiile
implementării acestui sistem de
management al calității și al creditării.
ANMCS este o autoritate nouă
în peisajul Sănătății din România.
Ce proiecte are acum în lucru?
Da, ea inițial a funcționat în calitate
de Comisie Națională de Acreditare a
Spitalelor, limitând astfel activitatea
instituției la acreditare. Ulterior,
s-a definit ca organ de specialitate
al autorității publice centrale în
managementul calității serviciilor de
sănătate. Prin urmare, este un organism
care supraveghează bunele practici,
atât clinice, cât și manageriale.
La nivel național, identifică situații
care reprezintă riscuri pentru pacient
sau care ar putea determina o scădere a
eficienței serviciilor medicale și propune
măsuri și planuri de îmbunătățire. De
exemplu noi, în afara faptului că ne
ocupăm de standardele pentru toate
categoriile de servicii medicale, ne

ocupăm și de standardele serviciilor
scutite prin Legea nr. 185 de acreditare.
Avem proiecte privind o serie de
probleme identificate în sistem, de
exemplu tratamentul hemofiliei.
De exemplu, din sumele alocate
pentru acest program, se cheltuiesc
doar 50%. Mulți pacienți cu hemofilie
sunt nevoiți să se interneze cu accidente
hemoragice deoarece prevenția nu există,
iar tratamentul nu este întotdeauna
corect pentru că în unele unități
medicale nu există tratamentul cu factor
antihemofilic. Am inițiat împreună cu
societatea de hematologie un „grup de
lucru” care a analizat situația și a propus
Ministerului Sănătății restructurarea
rețelei de asistență medicală a pacientului
hemofilic și corectarea unor reglementări.
Avem în lucru și un alt proiect privind
acreditarea secțiilor de urologie, plecând
de la constatarea făcută de Societatea
Națională de Urologie. De exemplu,
cancerul urotelial este preluat și operat
în secții cu prea puțină experiență sau
fără echipamentele necesare, fapt care
compromite evoluția pacientului. Vom
face o serie de măsuri-standard care vor
fi introduse în toate secțiile de urologie
și vom extinde acest proiect și pe alte
specializări care au tipuri de intervenție
cu riscuri majore pentru pacient.
Adică acel tip de intervenție să se
facă doar în centrele acreditate?
Da, la fel cum transplantul de
organe, de exemplu, nu se poate face
decât într-o instituție acreditată. Este
nevoie de îndeplinirea unui standard în
ceea ce privește condițiile atât pentru
pacient, cât și pentru medici, și, de
asemenea, experiența acestora.
Dar acestea nu sunt cumva lucruri
de bun simț pe care medicii, împreună
cu șefii de secție, ar trebui să le
conștientizeze? Nu ei ar trebui să știe
dacă pot sau nu pot opera un pacient, în
funcție de condițiile existente? E nevoie
de cineva din exterior să le spună ce se
poate și ce nu se poate face „la ei acasă”?
Bunul simț trebuie reglementat.
Noi facem în permanență o paralelă cu
aviația, din cauza riscurilor asemănător
de mari. Acolo ați văzut că reglementările
sunt foarte stricte, chiar spre absurd.
Complexitatea activității medicale este
extrem de mare, la fel și probabilitatea
de a greși. Studiile la nivel internațional
arată că riscul la care este expus

pacientul este corelat cu reglementarea
„bunului simț”. Se numesc nevoi
implicite, nevoi la care pacientul nu
se gândește că nu ar fi respectate.
Indiferent cât de bine ești pregătit
teoretic, dacă nu ai dobândit și menținut
abilitățile necesare anumitor tipuri de
intervenții, probabilitatea de a greși este
foarte mare. Se adaugă și faptul că pot avea
o echipă mai mult decât competentă, dar
care nu dispune de aparatura necesară, și
atunci intervine problema competenței
unității sanitare. Probabilitatea unui
eșec crește considerabil atunci când
nu există echipamentele necesare
pentru efectuarea în siguranță a unei
intervenții. Dacă elementele necesare nu
sunt corelate între ele și puse la punct,
probabilitatea eșecului este foarte mare.
Există și amenzi sau sancțiuni?
Nu. Noi nu suntem o instituție
de control, deci nu sancționăm. Noi
suntem un îndrumător metodologic.
În acest caz, cum se activează
bunul simț? Care este rețeta?
O unitate sanitară care a fost, sau nu,
acreditată are o anumită imagine publică.
Orgoliul este un factor stimulativ, pentru
că îi ajută să crească prin competiție, lucru
care poate aduce doar foloase pacienților.

Noi am solicitat să fie instalate
însemne prin care informăm populația.
Sistemul de management al calității are
două componente: cea a standardizării/
a evaluării și cea a supravegherii pieței,
atributul Ministerului Sănătății, prin
Direcțiile de Sănătate Publică. De
altfel, Legea nr. 95 prevede că intră
în atribuția DSP-urilor controlul
unităților medicale. De asemenea, ei
au competență de a amenda în cazul
nerespectării normelor în vigoare.
Acum lucrăm la un modul în cadrul
aplicației, CaPeSaRo, care înseamnă
Calitate și Performanță în Sănătate în
România. Printr-un proiect european,
dezvoltăm acest modul prin intermediul
căruia punem la dispoziția pacienților
informații despre spitale. De asemenea,
aplicația cuprinde modulul „Registrul
Național al Evenimentelor Adverse”,
care are scopul învățării din erori.
Aici, spitalele pot publica în mod
anonim situații de erori medicale și

consecințele acestora, împreună cu
o analiză a cauzelor și cu măsurile
care se impun. Noi le transformăm în
studii de caz și le prezentăm la aceste
workshop-uri pe care le facem în țară.
Ulterior, vrem să creăm o bază de date
securizată pentru astfel de cazuri.
Dorim să facem și un modul în
care spitalele să poată fi comparate.
Momentan, spitalele pot să vadă
numai pe ce nivel de calitate se află în
categoria lor de competență, aceasta
fiind și o informație publică.
ANMCS lucrează acum și la
înființarea Consiliului Național
al Siguranței Pacientului. Care
va fi rolul acestei structuri?
Scopul este ca societatea științifică
să monitorizeze respectarea bunelor
practici, să atragă atenția și să facă
recomandări pentru îmbunătățiri, pe baza
unui feedback din partea pacientului.
Acest Consiliu este format din membri ai
societăților științifice și din reprezentanți
ai asociațiilor de pacienți. Consiliul este
în curs de constituire. Am avut deja
câteva întâlniri în urma cărora s-a făcut
un statut care s-a dat spre dezbatere
tuturor. Așteptăm acum punctele lor de
vedere, după care finalizăm statutul.
Această autoritate este
subordonată Ministerului?
Nu. Din punctul de vedere al
finanțelor, este subordonată SGG, în
coordonarea prim-ministrului, însă este
condusă de un colegiu director format
din 25 de organizații: de la asociații
de pacienți, sindicatele din sănătate,
organizațiile profesionale, la Asociaţia
Naţională a Universităţilor de Medicină
şi Farmacie din România, Societatea
Naţională de Medicină a Familiei,
Academia de Științe Medicale, Academia
Română, Minister, CNAS, Guvern,
Administrația Prezidențială. Este format
astfel pentru a respecta un standard,
acesta fiind aprobat de părțile interesate,
reprezentate de colegiul director.
Este necesară acreditarea
cabinetelor de medicină de familie?

...
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„Suntem
conștienți
că viitorul
aparține
inteligenței
artificiale”
de Bogdan Guță

Care sunt prioritățile dv
în calitate de președinte al
Comisiei pentru Industrie,
Cercetare și Energie (ITRE)
din Parlamentul European?
ITRE este cea mai importantă comisie
din Parlamentul European, fiind responsabilă cu politica industrială, politica
de cercetare și inovare a UE, politica
spațială, politica energetică și de aplicare
a noilor tehnologii. Luând în considerare
toate acestea, putem constata cu ușurință
că deciziile care se iau în comisia ITRE au
un impact direct asupra vieții noastre, a
tuturor.
Avem nevoie de o strategie de politică
industrială autentică, mai ambițioasă și
trebuie să asigurăm tranziția sistemelor noastre energetice pentru a atinge
obiectivul strategic de decarbonare. Suntem deja conștienți că viitorul aparține
inteligenței artificiale și trebuie să fim
pregătiți pentru această schimbare, atât
din punct de vedere etic, cât și legislativ.
În opinia mea, ITRE trebuie să fie
motorul schimbării. Însă nu trebuie să
pierdem din vedere anumite aspecte
esențiale. Este important să inspirăm
lumea, dar la fel de important este să
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ne asigurăm că menținem securitatea
energetică a Uniunii Europene și să păstrăm locurile de muncă pentru cetățenii
europeni. Schimbarea trebuie să se facă
cu pragmatism, dar și cu echilibru.
Având în vedere bogata experiență
pe care o aveți în domeniul politicilor
de sănătate ale UE, aș vrea să ne spuneți
care sunt, în opinia dumneavoastră,
cele mai importante provocări pe care
bolile cronice netransmisibile le au
asupra sistemelor de sănătate, la nivel
european și în România?
86% din decesele din Europa sunt
cauzate de bolile cronice netransmisibile
precum: cancerul, diabetul, alergiile,
hipertensiunea arterială, afecțiuni respi-

ratorii, cardiovasculare sau ale rinichilor.
Se estimează că bolile cronice costă, anual, economia Uniunii Europene 700 de
miliarde de euro. Cuvântul-cheie pentru
a răsturna aceste statistici este: prevenția.
Iar noi trebuie să profităm la maximum
de statutul nostru de stat membru UE și
să cerem sprijin financiar pentru prevenirea acestor boli.
Mă bucur că astăzi, guvernul liberal a
înțeles că investiția în prevenție înseamnă șansă la viață și a reușit să accelereze
absorbția a 100 de milioane de euro din
fonduri europene, care vor fi folosiți
pentru analize medicale și programe de
screening cu rolul de a depista din timp
cancerul de sân, cancerul de col uterin,

cancerul colorectal și alteboli care, diagnosticate din vreme, se pot vindeca sau
trata cu succes.
La nivel european există Grupul de
coordonare pentru Promovarea Sănătății
al Comisiei. De aici, România poate cere
sprijin financiar inclusiv pentru campanii
de informare pentru reducerea fumatului
sau a consumului de alcool, vicii responsabile pentru o bună parte a diagnosticelor de boală cronică. Doar prin prevenție
vom reduce suferința bolnavilor, dar și
povara pe care aceste afecțiuni o pun pe
economia țărilor noastre.
Accesul la tratamentcât mai rapid al
pacienților este foarte important. Care
ar fi câteva măsuri ce ar putea fi luate

în sprijinul accesului mai rapid? Cum
poate fi îmbunătățit accesul pacienților
la noile modele de terapii atât la nivel
național, cât și european?
Modificarea protocoalelor de rambursare și de stabilire a prețului medicamentelor. Până acum s-a dovedit că prețul cel
mai mic a făcut, din păcate, să dispară de
pe piață mii de medicamente esențiale
pentru boli cronice. Avem nevoie, de
asemenea, de o altă abordare în ceea ce
privește taxa clawback și am mai spus
că sunt un susținător al clawback-ului
diferențiat între inovative și generice. Desigur că pentru a pune în aplicare această
măsură este nevoie de un consens al întregii industrii farmaceutice. O altă măsu-

ră care ar îmbunătăți accesul pacienților
la tratament ar fi generalizarea contractelor cost-volum – rezultat pentru toate
terapiile inovative, scumpe.
O problemă constantă cu care se
confruntă sistemul public de sănătate
o reprezintă situația registrelor de
pacienți. Ce ar trebui făcut astfel
încât aceste registre să existe și să
funcționeze? Cui credeți că i-ar reveni
responsabilitatea să colecteze datele,
să completeze registrele cu aceste date?
Cine poate avea acces la aceste registre?
Digitalizarea sistemelor de sănătate
din țările UE și interconectarea la nivel
european a dosarelor electronice ale
pacienților sunt esențiale. Existența
registrelor europene ale pacienților și
posibilitatea de a schimba înregistrări
medicale între țările UE vor permite
cetățenilor, în special celor care suferă de
cancer, hepatite sau boli rare, să primească îngrijiri medicale mai bune și mai sigure. Pentru construirea registrelor avem
la îndemână fondurile europene. Cât
despre colectarea datelor, această sarcină
ar trebui să revină medicilor, în condiții
bine definite. Iar accesul la registre ar
trebui să îl aibă medicii, dar și autoritățile
publice, pentru a putea dimensiona mai
bine bugetele, în funcție de nevoile reale
ale pacienților.
Care sunt liniile de finanțare
europene disponibile pentru sectorul
sănătate?
Finanțările în sănătate la nivel european se împart în trei direcții: programele
UE pentru sănătate, unde se alocă între
300 și 400 milioane de euro per exercițiu
financiar pentru proiecte cu parteneri din
mai multe țări, programele de cercetare,
unde în perioada 2021-2027 va exista Horizon Europe, finanțat cu 9,2 miliarde de
euro, iar prioritate la finanțare vor avea
proiectele pentru descoperirea de terapii
inovative împotriva cancerului, iar cea
de-a treia direcție o reprezintă fondurile
de coeziune, la pachet cu cele dedicate
fiecărei țări, care trebuie să își stabilească prioritățile. Serviciile de sănătate
reprezintă astăzi una dintre principalele
preocupări la nivel european și național,
ia rbugetele alocate sunt pe măsură.
Ce calități ar trebui să aibă un
ministru al sănătății?
Viziune, perseverență, curaj, asumare,
capacitate de a obține susținere publică și
politică pentru reformă. 
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Scăderea prețului
la medicamente,
prioritate europeană
de Roxana Maticiuc

Sunteți unul dintre medicii care au plecat
din țară și care au ales să lucreze în
folosul pacientului, doar că nu în spital,
ci în administrația publică europeană.
Cum ați ajuns la Bruxelles?
Lucrez în instituțiile europene de la
Bruxelles de 11 ani. Am început inițial la
Comisia Europeană la Direcția Generală
de Cercetare, unde am urmărit proiecte
în domeniul alimentației, nutriției și
siguranței alimentare, apoi am lucrat pe
tema ariei comune de cercetare, unde
se coordonau politicile de cercetare ale
statelor membre. După această perioadă,
am început să lucrez la Consiliul de
Miniștri al Uniunii Europene pe partea de
sănătate publică și politici farmaceutice.
În România, am lucrat în administrația
publică la ANSVSA, în perioada în care a
avut loc procesul de aderare a țării la Uniunea
Europeană, și am luat parte la negocieri, am
contribuit la stabilirea programelor de control și a
sistemului rapid de alertă privind siguranța alimentară.
A fost o perioadă foarte interesantă, pentru că atunci
era deschiderea foarte mare și erau multe lucruri de
făcut. Pentru mine, să ajung să lucrez pentru instituțiile
europene a fost ceva natural, pentru că am văzut cum se
dezvoltă, am văzut ce ar putea să însemne Europa pentru
România și atunci mi-am dorit să ajung într-un loc în
care să fac ceva care să conteze și pentru România, dar
și pentru alte state europene, astfel încât să se
întărească puterea Uniunii Europene.
Aveți o viziune de
ansamblu asupra
tuturor țărilor care au
deținut președinția
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rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Care sunt temele majore din sfera
sănătății publice și pharma care ați
observat că sunt pe agenda majorității
statelor europene?
Una dintre teme este cu siguranță
sănătatea digitală: cum ar putea fi
schimbate datele în interesul pacientului
atunci când acesta pleacă dintr-un spital
în altul, pentru a nu i se reface toate
analizele. Se dorește un dosar electronic
al pacientului astfel încât medicul
dintr-o unitate sanitară să poată accesa
testele și analizele care i-au fost făcute în
alta. Partea aceasta a început să devină
foarte importantă și cred că parțial este și
datorită faptului că se încearcă reducerea
costurilor în sănătate prin nerepetarea
fără rost a unor teste recente deja făcute.
O altă temă de interes este cea a
prescripțiilor electronice cu ajutorul
cărora pacientul să-și poată lua
rețeta de la farmacia oricărui stat
membru al Uniunii Europene. Atât
în implementarea acestor prescripții
electronice, cât și a dosarelor electronice
a pacienților, schimbul de informații
trebuie să țină cont de protejarea datelor
personale. Aici intervine comunicarea:
sigur că dacă un pacient nu știe despre
ce este vorba sau este prost informat,
este greu de înțeles pentru pacient de
ce este important să existe o astfel de
posibilitate.
Accesul la medicamente a fost o
prioritate și a președinției române, dar
a devenit foarte importantă în timpul
președinției olandeze , când Consiliul
a adoptat concluzii privind restabilirea
echilibrului în sistemele farmaceutice
din Uniunea Europeană și statele sale
membre, și de atunci tema a rămas în
agendă. Această temă era importantă,
bineînțeles, și înainte, dar cred că
problemele s-au acutizat pentru că au
apărut tot felul de medicamente din ce
în ce mai costisitoare și este o problemă
pentru orice sistem de sănătate să
acopere costurile acestor medicamente
foarte scumpe. Aceasta este și una dintre
prioritățile Comisiei și a statelor membre.
Care sunt principalele discuții de la
Bruxelles, pe tema Sănătății?
În această perioadă, se
discută foarte mult
despre care ar
trebui să fie
stimulentele

pentru industria pharma ca să pună pe
piață anumite medicamente la un preț
rezonabil. În această discuție intră și
paradigma conform căreia, partea de
cercetare fiind făcută pe bani publici,
prețul ar trebui să fie rezonabil. Problema
este că nu există o claritate privind
investiția care se face în cercetare, adică
nu se știe exact câți bani vin din domeniul
public, câți bani vin din domeniul privat.
În plus, sunt foarte multe medicamente
care, după niște studii clinice foarte
costisitoare (acestea nefiind plătite din
bani publici), nu ajung să fie puse pe piață,
pentru că nu se demonstrează niciun
avantaj. Este destul de dificil să dai vina de
o parte sau de alta.
Rezistența microbiană este un alt
domeniu intens discutat în timpul
ultimelor președinții, inclusiv în
timpul președinției României Consiliul
a adoptat concluzii pe această temă.
Pe acest subiect, totuși lucrurile par
să se schimbe în Europa, însă această
problemă nu are granițe și atunci trebuie
să te uiți la China, la India, la Africa,
peste tot. Nu este suficient ca bunele
practici să fie adoptate numai în Europa.
Dacă ne uităm la dezvoltarea
României, pe partea de Sănătate, și la
celelalte țări europene, unde ar trebui
să muncim mai mult?
Cu toate că au crescut semnificativ
în ultimii ani, în 2017 cheltuielile pentru
Sănătate în România erau cele mai scăzute
din UE, atât pe cap de locuitor (1 029 EUR,
media UE fiind de 2 884 EUR), cât și ca
procent din PIB (5 %, față de 9,8 % în UE).
(statisticile OCDE). Proporția cheltuielilor
pentru Sănătate dedicate asistenței
medicale primare și ambulatorii rămâne
pe locul al doilea între cele mai scăzute
din UE (18 %, comparativ cu media UE
de 30 %). Tot în 2017, România a cheltuit
foarte puțin pentru prevenție, numai 18
EUR pentru fiecare persoană, adică 1,7 %
din totalul cheltuielilor pentru sănătate,
comparativ cu 3,1 % la nivelul UE. Ratele
de mortalitate evitabilă prin prevenție și
de mortalitate prin cauze tratabile sunt
foarte ridicate în România (310 persoane
raportat la 100.000 locuitori, comparativ
cu 161 persoane la 100.000 în Uniunea
Europeană). Rata mortalității evitabile
prin prevenție s-a aflat în 2016 pe locul
al patrulea printre cele mai ridicate din
Europa (statisticile OCDE pentru anul 2017
și Eurostat pentru anul 2016).

În acest context, Consiliul a
recomandat României să îmbunătățească
accesul la asistență medicală și eficiența
sectorului Sănătății din punctul de
vedere al costurilor, inclusiv prin
favorizarea tratamentului ambulatoriu.
Ce ne puteți spune despre subiectele
care se află pe agenda discuțiilor din
perioada următoare?
În următorul an, se preconizează
revizuirea legislației europene referitoare
la stimulentele pentru medicamente
pediatrice și pentru medicamente orfane,
pentru bolile rare. Au fost făcute niște
studii, iar acum se fac analize în cadrul
Comisiei referitor la care ar fi cele mai
bune măsuri pentru a fi implementate
pentru ca pacientul să aibă acces la
medicamente. Protecția drepturilor
intelectuale pare să aibă un efect foarte
mare asupra prețului medicamentelor,
acestea devenind mai scumpe. Acest
drept de proprietate intelectuală
asupra datelor, asupra moleculelor nu
permite un anumit timp (între 15 și 20
de ani de la înregistrare) să fie produse
medicamente generice. De aici rezultă
un impact semnificativ asupra prețului.
Pe de altă parte, industria consideră
că investiția majoră în cercetare și în
studiile clinice trebuie acoperită printrun preț corespunzător. Acest lucru este
valabil mai ales pentru medicamentele
destinate bolilor rare, unde sunt puțini
pacienți, altfel că industria consideră
că nu se justifică investiția. Sigur că
undeva trebuie să existe un echilibru
între stimularea inovării și accesibilitatea
medicamentelor, problema este că este
greu de găsit.
De asemenea, se preconizează
că se vor revizui directivele privind
standardele de calitate și securitate
pentru donarea, prelucrarea și
distribuirea țesuturilor și a celulelor
umane, dar și pentru recoltarea,
prelucrarea și distribuirea sângelui
uman și a componentelor sangvine,
pentru că s-a avansat foarte mult din
punct de vedere științific și tehnologic
și este nevoie de o actualizare a acestor
standarde. 
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Proiect România-Serbia:

diagnostic și tratament
personalizat în cancer
PACIENȚII ONCOLOGICI AU ACCES LA DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PERSONALIZAT AL BOLII, CU AJUTORUL
ECHIPAMENTELOR MODERNE DE LA CENTRUL DE TERAPII GENICE ŞI CELULARE ÎN TRATAMENTUL
CANCERULUI ONCOGEN DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA.
ECHIPAMENTELE AU FOST ACHIZIȚIONATE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI STRATEGIC „INIŢIATIVA
COMUNĂ ROMÂNIA-SERBIA ÎMPOTRIVA CANCERULUI ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ: ÎMBUNĂTĂŢIREA
DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI TUMORILOR MALIGNE – ROSECAN”. de Valentina Grigore

44 www.politicidesanatate.ro

Sistemele moderne au fost
utilizate, în 2019, pentru analiza a peste 80 de probe prin
care s-au depistat peste o sută
de mutaţii genice la pacienţi cu diferite
tumori. „30 de probe au fost analizate folosind sistemul Illumina MySeq, cu ajutorul
căruia am obţinut date legate de răspunsul
imun al pacientului cu cancer, şi anume
numărul şi tipul de clone de limfocite T
citotoxice, acestea fiind celulele cu capacitatea de distrugere a celulelor tumorale. 20
de probe au fost analizate folosind sistemul
Ion Torrent Studio S5 şi staţia de pregătire
automată a probelor, identificând peste
89 de mutaţii genice în peste 30 de gene
investigate de la pacienţii cu tumori solide;
staţia de pregătire a probelor s-a dovedit a
fi extrem de utilă pentru scurtarea duratei
de procesare şi pregătire a probelor pentru
secvenţiere, ceea ce a făcut ca timpul
necesar de la primirea probelor până la
eliberarea rezultatelor să fie de aproximativ şapte zile”, a declarat prof. dr. Carmen
Panaitescu Bunu, coordonator adjunct al
centrului.
Totodată, ADN-ul liber circulant
(cfDNA) a fost analizat din probele de
sânge periferic primite de la opt pacienţi cu
cancer, identificându-se mutaţii în 25 de
oncogene. În prezent, la nivelul Centrului
OncoGen există posibilitatea de a mai
efectua aproximativ o sută de analize
de secvenţiere genică. „Această etapă
încheiată cu succes ne aduce mai aproape
de atingerea scopului nostru, acela de a
oferi pacienţilor oncologici un diagnostic
şi o orientare terapeutică personalizate
tratamentului în tumorile maligne. Prin
această metodologie pot fi identificate noi
ținte moleculare existente la nivelul tumorilor, astfel putându-se dezvolta strategii
terapeutice de tip vaccin personalizat sau
imunoterapie celulară. Secvențierea genică
nu presupune nici un risc pentru pacienți,
această metodă efectuându-se din ADN-ul
extras din țesutul inclus la parafină, după
stabilirea diagnosticului histopatologic al
tumorii”, a mai spus specialistul.
Prin această secvențializare, România se adaptează standardelor existente
la nivel mondial pentru diagnosticul de
precizie și tratamentul personalizat al
cancerului. „Nu mai putem trata toate
tumorile cu aceleași metode standardizate,
ci trebuie să individualizăm. În acest sens,
aparatele pe care le-am achiziționat în
cadrul proiectului România-Serbia ne ajută

să facem și noi același lucru ca în străinătate- adică să luăm probele tumorale ale
pacientului, să secvențializăm, să obținem
mutația din AND și, pe baza mutațiilor
respective, să căutăm în bazele de date sau
să utilizăm softuri dedicate care ne pot
spune ce terapii ar fi adecvate pentru pacientul care prezintă respectivele mutații.
Mai mult decât atât, mergând pe aceeași
aliniere la standardele europene, aparatele
achiziționate în cadrul proiectului ne-au
ajutat să mergem și spre partea de personalizare, și anume, generarea de vaccinuri. În
prezent, în cadrul proiectului încercăm să
dezvoltăm și un soft de predicție a unor noi
ținte terapeutice pentru celulele sistemului
imun al pacientului împotriva cancerului”,
a explicat conf. dr. Forina Bojin, cercetător
în cadrul OncoGen.
În prezent, OncoGen este singurul
centru care aparține sistemului de sănătate

către medicul oncolog. Tot oncologii sunt
cei care îndrumă pacienții la noi pentru un
diagnostic de precizie, după ce au epuizat orice resursă terapeutică”, a mai spus
cercetătorul.
Cercetările au fost posibile datorită
proiectului strategic „Iniţiativa comună
România-Serbia împotriva cancerului în
regiunea transfrontalieră: îmbunătăţirea
diagnosticului şi tratamentului tumorilor
maligne - ROSECAN”, finanţat prin programul Interreg-IPA CBC România - Serbia.
Proiectul se derulează în perioada 2017 2021, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii
din Republica Serbia, Spitalul General din
Pozarevac şi Spitalul Judeţean de Urgenţă
Reşiţa, având un buget total de peste 12
milioane de euro, din care aproximativ 3
milioane de euro revin Centrului OncoGen.
„Nu este numai un parteneriat între
două instituții medicale, ci este unul

publică unde se pot face astfel de analize gratuite pentru pacienții români. „În
continuare, ne dorim să putem introduce
acest set de analize, care în alte țări este decontat, pe lista celor asigurate prin contract
cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât să beneficieze de ele cât
mai mulți pacienți. Costul acestor analize
nu este exagerat de mare, însă un sprijin
financiar ar fi necesar pentru persoanele
bolnave, care nu își pot permite costuri de
500-1.000 de euro, în funcție de tipul de
analiză. Pacienții analizați până acum au
fost recrutați pe baza anumitor criterii de
includere stabilite conform protocolului:
sunt pacienți cu tumori solide, cancere
localizate în diverse zone ale corpului,
nu leucemii. Probele respective, conform
protocolului, sunt procesate, analizate, pacientul primește rezultatul și este îndrumat

între două țări. Avantajul nostru, care nu
avem un institut de calibrul OncoGen în
Serbia, este că putem învăța din experiența
colegilor români, în ceea ce privește
tratamentul personalizat al pacientului
sârb cu cancer. În următorii doi ani vor fi
organizate seminarii medicale și sesiuni
de training cu medici oncologi din ambele
țări, astfel încât aceștia să poată utiliza
software-ul dezvoltat de OncoGen pentru a
îmbunătăți îngrijirea propriilor pacienți. În
plus, în cadrul proiectului, 100 de pacienți
cu cancer din Serbia vor putea beneficia de
secvențializare - deci diagnostic de precizie
și tratament personalizat. După această
perioadă de training, softul va putea fi
folosit în toate spitalele noastre”, a afirmat
Danko Nikolić, coordonatorul proiectului
ROSECAN, directorul Spitalului General
Požarevac din Serbia. 
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Leucemia limfocitară cronică (LLC)
- un diagnostic corect și complex
permite un tratament personalizat,
cu beneficii maxime DEZBATERE ASOCIAȚIA
ECHITATE ÎN SĂNĂTATE:

„ÎMBUNĂTĂȚIREA
MANAGEMENTULUI
LLC ÎN ROMÂNIA”

MEDICII SPECIALIȘTI
ÎN HEMATOLOGIE AU
SUBLINIAT, ÎN CADRUL
DEZBATERII „ÎMBUNĂTĂȚIREA
MANAGEMENTULUI LLC ÎN
ROMÂNIA”, ORGANIZATĂ ÎN
LUNA NOIEMBRIE DE ASOCIAȚIA
ECHITATE ÎN SĂNĂTATE, ÎN
PARTENERIAT CU REVISTA
POLITICI DE SĂNĂTATE,
IMPORTANȚA UNUI TRATAMENT
PERSONALIZAT, CU TERAPII
INOVATOARE ȘI REZULTATE
SUPERIOARE, AL PACIENTULUI
CU LEUCEMIE LIMFOCITARĂ
CRONICĂ, ÎN URMA UNUI
DIAGNOSTIC MOLECULAR CARE
POATE FI STABILIT ÎN CENTRE DE
EXCELENȚĂ. de Valentina Grigore
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este orientarea pacientului
către un serviciu care poate
să ofere acest diagnostic și
să confirme că pacientul are
clona de leucemie limfocitară cronică. Diagnosticul
se face în centrele universitare în care se derulează și
subprogramul de diagnostic
al leucemiilor acute (susținut
de CNAS)”, a explicat conf. dr. Horia
Bumbea, vicepreședinte al Comisiei de
Hematologie din Ministerul Sănătății.

Acces la tratament
personalizat
Dintre cei 900 de pacienți noudiagnosticați în fiecare an, o treime necesită tratament imediat, o treime trebuie
urmăriți (watch and wait), iar restul nu
vor avea nevoie de tratament. Specialiștii
au mai atras atenția asupra faptului că
în populația nativă există un subgrup
variabil, de 5 - 15%, cu risc genetic crescut
de răspuns inadecvat la linia de tratament
clasică, chimioterapie în combinație cu
imunoterapie. Acești pacienți trebuie
identificați încă din momentul diagnosticului. Pe lângă acest subgrup, mai sunt
pacienți care au alți factori de risc, genetici, care trebuie identificați la începerea
tratamentului. În plus, în funcție de
comorbiditățile ce apar frecvent, trebuie
aleasă terapia adecvată.

Terapiile inovatoare,
soluții cu beneficiu maxim
pentru pacienți

Aproximativ 3.200 de români suferă de leucemie limfocitară cronică
(LLC), 900 de persoane fiind nou-diagnosticate în fiecare an. LLC se
întâlnește cel mai frecvent la pacienții vârstnici care suferă, de asemenea,
de numeroase alte boli legate de vârstă: hipertensiune arterială (46%),
afecțiuni cardiace (13%), fibrilație atrială (6%), accident vascular cerebral (AVC - 6%).
Nevoile de tratament și de îngrijire ale pacienților sunt mari, însă numărul medicilor specialiști este insuficient - în România există doar 260 de medici hematologi.
„LLC este cea mai frecventă limfoproliferare cronică. Este foarte important ca
boala să fie corect diagnosticată. În prezent, managementul medical corect presupune cunoașterea anumitor particularități atât ale bolii, cât și ale pacientului. În
acest sens, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la un diagnostic precis, odată
ce există suspiciunea. De multe ori, în clinicile noastre primim pacienții tardiv, cu
faze avansate ale bolii, când terapia nu mai este atât de eficientă. Diagnosticul necesită, în primă fază, o analiză a celulelor din sânge, deoarece, cel mai frecvent, pacientul este depistat cu limfocitoză (creșterea numărului de limfocite). Însă aceste
limfocite trebuie identificate țintit cu ajutorul markerilor standardizați. Primul pas

În prezent, tratamentul s-a schimbat
radical, în ultimii ani au apărut terapii
inovatoare care nu mai sunt citostatice
și au o eficiență sporită și un risc mai
mic pe termen lung. Noile terapii oferă
un răspuns profund și de aceea trebuie
utilizate corect, la pacientul care va avea
un beneficiu maxim de pe urma lor.
„În ultimii ani, avem multe medicamente noi în piață (zeci numai în ultimii
trei ani, doar în hematologie). Cred că ne
trebuie și diagnostic specific, complet
și complex pentru aceste cazuri, ca să
oferim pacienților acele molecule noi de
care au nevoie, în funcție de factorii de
prognostic. Noi vorbim de niște pacienți
care, în anul 2020, au niște factori de
prognostic foarte bine stabiliți. Profilul
genetic și molecular ne ajută să facem
tratament personalizat. Dar pentru asta

ne trebuie diagnostic complet încă de la
început și cred că ar trebui să avem și un
registru de boală în care să concluzionăm
eficiența tratamentului acestor pacienți.
O bază de date în care înregistrăm toți
pacienții din țară cu diagnosticul de LLC,
cu factori de prognostic și cu terapia
urmată poate fi folosită pentru a se face o
analiză, o monitorizare a fiecăruia dintre
ei. Cred că ar trebui să avem o astfel de
abordare pentru toate tipurile de boli.
Programul de diagnostic al leucemiilor acute de la CNAS funcționează, are
centre clare, se diagnostichează și se
decontează corect. Putem face acest
profil molecular și genetic și să avem
un diagnostic corect de la început în
centrele de excelență care au metode, au
echipamente și experiență, putând derula în continuare programele naționale”, a
afirmat prof. dr. Alina Tănase, președinte
al Comisiei de Hematologie din Ministerul Sănătății.
LLC este cea mai frecventă leucemie
a adultului, care poate fi diagnosticată cu ajutorul unor investigații de
performanță, foarte bine stabilite de
ghidurile internaționale. „Este nevoie de
imunofenotipare și teste de citogenetică,
de biologie moleculară, care arată care ar
fi prognosticul și evoluția acelui pacient,
plus răspunsul la tratament. Beneficiul
unui tratament adecvat este cel al unui
diagnostic corect de la început. O treime
dintre pacienți are nevoie de tratamente
personalizate, care lasă în urmă chimioterapia și merg țintă pe mecanismul
patogenic”, a susținut prof. dr. Anca
Lupu, președinte al Societății Române de
Hematologie.
Din păcate, de multe ori, diagnosticul
este dificil din cauza costurilor reduse pe
care spitalele le pot aloca pentru acest lucru. Totodată, pentru evaluarea eficienței
terapiilor noi, este nevoie de existența
unui registru național de LLC, un prim
proiect fiind derulat de către specialiștii
Spitalului Universitar de Urgență

București, prin intermediul
Societății Române de Transplant Medular. „Există deja
platforma făcută, aici sunt
introduse datele generale ale
pacientului, dacă primește
sau nu tratament, ce tip de
tratament, datele clinice care
permit evaluarea pacientului și stadializarea clinică,
investigații care se fac la fiecare vizită, linii
de tratament, inclusiv tipul de răspuns.
Pentru a introduce aceste date, avem nevoie de personal care să se ocupe exclusiv
de administrarea acestui registru”, a atras
atenția conf. dr. Horia Bumbea.
Participanții la dezbatere au cerut
ajutorul Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, care poate aloca fonduri pentru
crearea centrelor de excelență și realizarea registrului. „Mi-aș dori să existe
centre de excelență la nivel de regiune,
centre în care să se stabilească abordarea
terapeutică unitară. Trebuie ca pacienții
să primească tratamentul cât mai aproape
de casă. Este un beneficiu atât pentru
pacienți, cât și pentru corpul medical, toți
vor avea acces la terapii noi, vor avea pe
cine să întrebe atunci când au o problemă,
vor avea unde să investigheze pacientul suplimentar, dacă apar complicații.
Casa de Sănătate sprijină orice inițiativă
derulată pentru bunăstarea și sănătatea
pacienților. Sper ca, după organizarea
acestor întâlniri la nivel de centre universitare, să trecem și la realizarea efectivă
a centrelor de excelență și într-un an
să vedem și rezultatele. Poate reușim să
identificăm împreună niște soluții prin
care să stimulăm medicii din teritoriu să
acceseze aceste centre de excelență și,
de ce nu, cursuri de specialitate necesare
pentru îmbunătățirea managementului
acestei boli. Cu ajutorul specialiștilor din
București, cred că aceste lucruri se pot
rezolva. Vizavi de medicina de familie,
lucrăm destul de intens pentru noul contract-cadru, am propus să stimulăm orice
act medical care poate fi făcut la acest
nivel și să nu mai fie nevoie ca pacientul
să fie trimis la specialist pentru absolut
orice. În cazul leucemiilor, ne gândim la
modalități de încurajare pentru medicii
de familie care dirijează un pacient cu
suspiciune către specialiști și aceștia
din urmă confirmă boala”, a anunțat dr.
Vasile Ciurchea, președinte (la momentul
respectiv) al CNAS. 
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INTERVIU CU DR. ADRIAN FRUNZĂ, SPITALUL FLOREASCA

Rezidențiatul la
privat: „Multă lume
poate spune că face
învățământ”
MĂSURILE RECENT ANUNȚATE DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, VICTOR COSTACHE,
VIZEAZĂ FOARTE MULTE ASPECTE LEGATE DE MEDIUL PRIVAT, DAR CARE
SE RĂSFRÂNG ASUPRA MEDICILOR DE LA STAT ȘI PRIVAT, DEOPOTRIVĂ.
ESTE SISTEMUL DE SĂNĂTATE PREGĂTIT SĂ INSTRUIASCĂ ȘI SĂ ABSOARBĂ
7.000 DE REZIDENȚI? ȘI CINE ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU EI?
NE RĂSPUNDE DR. ADRIAN FRUNZĂ, MEDIC PRIMAR CHIRURGIE PLASTICĂ,
ESTETICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ LA SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ BUCUREȘTI (FLOREASCA). de Valentina Grigore
Este rezidențiatul în spitale
private o măsură fezabilă?
Măsura este una bună, doar
că modul în care va fi pusă în
practică trebuie să fie extrem de bine studiat. Sunt deja actori pe piața de medicină
privată care desfășoară cu succes activități
de învățământ- și atunci nu văd de ce nu
ar fi stimulați în această direcție. Pe de
altă parte, multă lume poate spune că face
învățământ, dar contează și dacă are ce
să transmită în mod real. Ar trebui făcute
astfel de colaborări în sferă punctuală,
cu medici care sunt cei mai buni într-un
anumit domeniu și care au disponibilitatea să antreneze un anumit număr
de rezidenți pe acea zonă, pe o anumită
perioadă. Însă aici intervin o mulțime de
discuții. În primul rând, sunt 7.000 de
locuri pentru rezidenți, deci un număr
enorm. Care vor fi criteriile după care vor
fi repartizați acești oameni? Vorbim de
un spital privat - asta înseamnă că sigur
vom avea la dispoziție un număr limitat
de locuri - niciun privat nu o să primească
200 de studenți, nici măcar în condițiile
în care rezidenții sunt plătiți de stat. Plus
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că, în mediul privat, este acea politică a
pacientului de a fi mai puțin expus. Foarte
mulți vor să aibă contact cu medicul
curant și cu cât mai puține persoane, cu
cât mai puține complicații. În spitalul de
stat există un consimțământ separat de
cele destinate actului medical care tocmai

„AU POSIBILITATEA,
LAOLALTĂ,
SISTEMUL DE STAT
ȘI CEL PRIVAT SĂ
ANGAJEZE CÂNDVA
7.000 DE OAMENI?
VOM AJUNGE SĂ
EXPORTĂM ȘI
ACEASTĂ RESURSĂ
UMANĂ.”

asta vizează - participarea la învățământul
de specialitate, pe care majoritatea îl
semnează. Însă în spitalul privat e altceva:
pacientul vine pentru că are nevoie de tratament la un anumit doctor, să stea într-o
anumită rezervă și să aibă contact cât mai
puțin cu alte persoane. Totul depinde de
modul în care este prezentată problema.
Însă nu știu dacă sistemul privat este, la
momentul actual, pregătit pentru a absorbi un număr mare de rezidenți. Sigur,
finanțarea va veni de la sistemul de stat
fără doar și poate, însă rămâne problema
de disponibilitate și de număr de locuri,
de modul în care se repartizează acestea.
Va fi criteriul strict meritoriu legat de nota
pe care ai primit-o la rezidențiat sau, fiind
un sistem privat, vor fi și alte derapaje?
Cine își asumă responsabilitatea
rezidenților în mediul privat?
Mediul privat poate este văzut ca o
oportunitate. Învățământul este o activitate care impune doar resursă umană, în
varianta ei clasică, și foarte puține consumabile. Asta înseamnă eficiență economică. S-ar putea ca mutarea rezidențiatului
în registru privat să capete o turnură de
genul acesta: accept un anumit număr de
rezidenți, dar ei contribuie cumva la privat.
Deși pare avantajos, deoarece privatul
capătă o forță de muncă plătită de stat, se
pune problema responsabilității în fața
pacientului. În sistemul de stat, se știe că
rezidentul este un medic cu răspundere
limitată, responsabilitatea actului medical revenind coordonatorului lui direct
și, ierarhic, șefului de secție/șefului de
clinică. În mediul privat, probabil, se vor
face coordonatori de rezidențiat care vor
prelua această răspundere. În condițiile în
care medicina în privat poartă o sarcină
financiară serioasă, sunt operații care
ajung la sume consistente, câți vor fi
dispuși să-și asume răspunderea unui
eventual incident? Și, dacă va exista
cineva care să-și asume răspunderea, în ce
termeni se întâmplă acest lucru? Se pune
problema unor asigurări mai consistente
pentru rezidenți în sfera de malpraxis.
Deși se vorbește de astfel de asigurări de
malpraxis, nu este o acoperire reală. Au fost
vreodată acoperite acele daune morale sau
de alt tip în cazurile de malpraxis, că sunt
câteva intens mediatizate? Ce asigurător
acoperă sume de sute de mii, chiar un
milion de euro? De exemplu, în sfera de
chirurgie plastică, sunt asigurători care
refuză să încheie asigurări de malpraxis.

O altă temă vehiculată în ultima perioadă a fost cea a medicilor care lucrează
și în sistemul de stat, și în cel privat.
Credeți că există o incompatibilitate?
Discuția referitoare la acest subiect
are origini destul de vechi și a pornit de
la consacrarea medicului ca având o profesie liberală sau de funcționar public.
Dacă acceptăm medicul ca fiind un profesionist care își poate desfășura activitatea oriunde, atunci nu are sens discuția.
Dacă îl consacrăm ca funcționar public,
atunci avem o problemă. Dar aici cred că
este vorba de o reminiscență comunistă. În modelul american, nici nu există,
practic, conceptul de funcționar public
pentru medici. Cele mai multe spitale, și
vorbim aici de spitale de renume, au contracte de colaborare cu medicii, care sunt
plătiți în funcție de nivelul de activitate
pe care îl desfășoară. Există evidențe
clare legate de intervențiile efectuate, inclusiv în sfera chirurgicală, drept urmare
nu apar discuții legate de nivelul plății.
Există posibilitatea încheierii la începutul anului fiscal a unui contract în cadrul
căruia, așa cum se întâmplă și la noi cu
Casa Națională de Asigurări de Sănătate,

medicul estimează numărul de cazuri pe
care le va rezolva. În consecință, își poate
permite un anumit buget. Și atunci, toți
sunt stimulați să lucreze cât mai mult și
nu sunt limitați în a colabora doar cu o
unitate. Dacă timpul le permite, pot lucra
în mai multe locuri deodată, însă munca
lor este certificată.
Vă referiți la un sistem total diferit de
cel românesc….
Este adevărat, noi am plecat dintr-un
sistem comunist, bazat pe un buget istoric, cu medicul funcționar plătit prost,
pentru că ne bazam pe plățile informale,
și acum vrem să ne modernizăm. Însă
această modernizare se face, la noi, întro manieră sacadată, deoarece ideile și
măsurile fiecărui decident sunt schimbate de următorul. Nu există o continuitate.
Dacă s- ar decide că este o problemă
cu medicii care lucrează și la stat, și la
privat și trebuie să se termine această
cutumă, înseamnă că deja ai segregat
pacienții. De exemplu, o somitate se
va duce în mod clar în mediul privat, unde este recompensat mult mai
bine, și atunci accesul pacienților mai
modești la experiența acelui medic va fi

restricționat. Într-un stat eminamente
social, îți permiți, ca om politic, să faci
așa ceva?
Și pentru că vorbiți de somități, există
o goană după titluri, care aduc, să o
recunoaștem, multe satisfacții financiare. Cât de importante sunt aceste titluri?
Titlul este, de multe ori, doar o hârtie.
Oamenii trebui să înțeleagă că, înainte
de a fi un cadru universitar cu o oarecare
titulatură, trebuie să fii doctor. A fi doctor,
de multe ori, presupune în spate niște ani
de experiență, pe care nu ți-i poate oferi
nimeni pe tavă. Până când n-ai stat față în
față cu cazul tău, până când nu te-ai lovit
de niște situații pe care nicio carte nu ți le
explică, nu poți avea pretenția de a fi un
adevărat specialist și, cu atât mai mult, de
a transmite experiența ta altora. Dacă tu
nu ai acumulat experiența necesară, cum
poți să accepți rolul de formator de cariere? Am văzut și cazuri de medici cu atât
de multe operații la activ, încât nu aveau,
fizic, cum să le fi făcut în toți anii lor de
viață. Este și o judecată a bunului-simț,
până la urmă. Cred că un medic atinge
maturitatea profesională abia undeva în
jurul vârstei de 40 de ani. 
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INTERVIU CU
PROF. UNIV.
DR. ECATERINA
IONESCU,
PREȘEDINTE
COLEGIUL
MEDICILOR
STOMATOLOGI
DIN ROMÂNIA

Am pornit cu dorința de
a reda demnitatea profesiei
de Roxana Maticiuc

Sunteți la începutul celui
de-al treilea mandat în
calitate de președinte
al Colegiului Medicilor
Stomatologi din România. Care sunt
realizările mandatelor anterioare?
Realizările nu sunt ale mele, personale, ci ale Colegiului, pentru că de unul
singur nu poți face niciodată nimic.
Sunt multe lucruri importante de care
sunt foarte mulțumită, iar o parte au și
o importanță sufletească pentru mine.
Privind retrospectiv, din punctul meu de
vedere, cea mai importantă realizare se
leagă de faptul că am reușit redobândirea
titulaturii de „doctor medic stomatolog”. Spun asta pentru că după intrarea
în Uniunea Europeană am fost asimilați
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ca medici dentiști. Nu știu de ce s-a
negociat astfel în procesul de preaderare,
știu însă că noi, stomatologii, nu ne-am
regăsit niciodată sub această titulatură,
de medic dentist.
Altă realizare a Colegiului consider că
este înființarea specialității Pedodonție,
care se ocupă cu tratamentul patologiei stomatologice la copii. Colegiul a
inițiat încă din 2013 demersurile pentru
înființarea acestei noi specialități, aceasta
fiind o primă măsură pentru abordarea corespunzătoare a patologiei specifice. Trei
ani de negocieri și discuții ne-au trebuit ca
să facem Ministerul Sănătății să înțeleagă
că nu oricine poate să trateze dinții copiilor (de amintit că, ori de câte ori s-a schimbat echipa de conducere de la Ministerul

Sănătății, a trebuit s-o luăm de la început
pentru a lămuri de ce este necesară și în
țara noastră această specialitate). Trebuie
să fie persoane dedicate, special pregătite
și care să ajungă la sufletul copilului, ca
să îl poată trata în așa manieră, încât să îl
câștige ca pacient pentru toată viața. Anul
acesta, în 2019, a finalizat pregătirea prin
rezidențiat prima promoție de medici cu
specialitatea Pedodonție. Cu specialiștii
pedodonți îmi doresc să se ocupe posturile
din cabinetele stomatologice din grădinițe,
școli, universități și chiar din cabinetele
private care vor furniza servicii de specialitate copiilor.
O altă realizare este crearea specialității
Chirurgie Stomatologică și Oro-Maxilo-Facială cu o durată de cinci ani, doar pentru

absolvenții Facultăților de Stomatologie.
Chirurgia Oro-Maxilo-Facială derivă în
unele țări din UE din medicină, în alte țări,
din stomatologie. Cert este că este singura
specialitate din UE la care sunt obligatorii
două facultăți: cea de medicină și cea de
stomatologie, care însumează 12 ani de
studii universitare de licență (dintre care
6 ani la forma cu taxă). Este anormal ca
abia după 12 ani un absolvent să poată da
concursul de intrare în rezidențiat pentru
specialitatea Chirurgie Oro-Maxilo-Facială,
cu o durată de încă 5 ani. În acest context, împreună cu Ministerul Sănătății și
Ministerul Educației, am inițiat și finalizat înființarea acestei specialități pentru
absolvenții facultăților de stomatologie.
Statul plătește pentru școlarizarea
studenților stomatologi, dar ce se
întâmplă mai departe cu ei?
Așteptam această întrebare. Cei mai
mulți rămân în țară, dar spre deosebire de
absolvenții facultăților de medicină, pentru
absolvenții noștri sunt foarte puține locuri
la rezidențiat. De câte ori am solicitat suplimentarea locurilor la rezidențiat, ni s-a
răspuns că locurile sunt mai puține pentru

că absolvenții de stomatologie au drept
de liberă practică la finalizarea studiilor
universitare de licență. Diferența dintre numărul absolvenților și numărul locurilor la
rezidențiat pentru stomatologie este foarte
mare, ceea ce îngrădește în fapt dreptul
acestora la perfecționare și specializare.
Acum, când vorbim, Legea 197/2019 pare a
fi rezolvat această problemă.
Sunt bolile stomatologice
o problemă de sănătate publică?
Da, în mod clar. Stomatologia nu poate
fi ruptă de contextul organismului, în
general. Bolile cavității orale sunt fie punct
de plecare pentru unele boli generale, fie
expresia unor boli generale.
Recunoscând importanța sănătății
orale, OMS a propus între obiectivele sale
majore ca, până în 2020, 90% dintre dinții
copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani
să fie indemni de carie; noi suntem foarte
departe de acest deziderat. Cel mai important dinte al copilului este molarul de
6 ani, primul dinte care apare din dentiția
permanentă. Acesta este dintele care realizează baza ocluziei, respectiv contactul
interarcadic al dinților superiori cu cei
inferiori, contribuind esențial la dimensiunea etajului inferior al feței. Acest dinte,
în țara noastră, la cei mai mulți copii, este
cariat chiar din momentul în care erupe.
În lume, în momentul acesta, două
boli îngrozesc prin gravitate: cancerul
și infarctul, și alte două boli îngrozesc
prin frecvență: caria și parodontopatia,
acestea din urmă fiind în sfera noastră de
activitate. În studenție învățam despre
parodontopatie că este o boală a vârstei
a treia, or, acum, din cauza condițiilor de
viață în care trăim, din cauza stresului și a
alimentației, această boală a scăzut ca vârstă și se întâlnește cu frecvență destul de
crescută și la copii, așa-numita parodontopatie juvenilă.
Cât de bine este finanțată
stomatologia în România?
Fondurile alocate stomatologiei sunt
foarte mici. Doar 0,4% din fondul alocat
Sănătății merge către stomatologie. Mai
mult decât atât, pentru stomatologie nu se
decontează procedurile, așa cum se întâmplă în spitale. La noi este plafonat fondul
alocat per medic la 2.000 lei/lună pentru
medicul specialist și, respectiv, la 2.500 lei/
lună pentru medicul primar, indiferent de
numărul pacienților tratați.
Vă dau un exemplu din specialitatea
mea, Ortodonție și Ortopedie Dento-Fa-

cială: aplicând două aparate ortodontice,
am epuizat plafonul pe luna respectivă. În
această situație, restul copiilor, deși sunt
asigurați prin lege, pentru a-și continua
tratamentul ortodontic ajung să plătească,
în instituțiile publice, o sumă similară cu
cea de la cabinetele private, or, așa ceva
nu este în regulă. Mulți dintre ei, însă,
renunță, existând riscul întreruperii tratamentului ortodontic, cu consecințe grave
asupra stării de sănătate orale și generale.
Îmi doresc din toată inima să-i fac pe cei
responsabili să înțeleagă particularitățile
stomatologiei și să-i acorde atenția cuvenită în strategia politicilor publice.
Care este periodicitatea cu care
părintele ar trebui să meargă la medic
cu copilul?
Măcar o dată pe an dacă ar veni la control ar fi bine, dar ideal ar fi să vină o dată
la 6 luni. Sănătatea nu este și nu ar trebui
să fie doar responsabilitatea domeniului
medical, sănătatea este responsabilitatea
fiecăruia dintre noi. Pacienții ar trebui să
conștientizeze importanța controlului
regulat și a prevenției, deoarece, în stadii
tardive ale afecțiunilor, tratamentele se
pot dovedi limitate și foarte costisitoare.
Ce priorități aveți pentru mandatul
pe care tocmai l-ați început?
Am pornit în demersul meu cu
dorința de a reda demnitatea profesiei
și de a-i crește prestigiul în societate. În
bună parte, am reușit acest lucru. Mi-aș
dori să identificăm cât mai multe dintre
problemele cu care ne confruntăm, să le
analizăm într-un cadru oficial, democratic, să le găsim soluții și mi-aș dori mai
multă implicare din partea colegilor mei
din județe. Ca priorități majore pentru Colegiu, ar fi să reușim eliminarea plafonului
pentru stomatologi în relația cu Casa de
Asigurări de Sănătate, pentru ca mai mulți
pacienți să poată beneficia de serviciile
stomatologice.
De asemenea, îmi doresc să revigorăm
rețeaua stomatologică școlară din toată
țara și să vedem pus în practică Proiectul
Național de tratare a cariei la copiii cu
vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani, pentru
a asigura evoluția normală a sistemului
dentar. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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Ne dorim
să fim pregătiți
conform realității
actuale
de Roxana Maticiuc

INTERVIU CU ELISABETA MUȘAT,
PREȘEDINTE FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR FARMACIȘTI DIN
ROMÂNIA (FASFR)
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Vă doriți să modificați
curricula universitară.
De ce?
Ne confruntăm cu o reducere a numărului de studenți care aplică
la farmacie. Anul acesta nu s-au ocupat
toate locurile. Cadrele didactice, adică cei
care sunt piloni ai pregătirii specialiștilor,
ar trebui să fie cei care ajută la conceperea unor metode moderne de predare.
Numărul mic de candidați ai unităților de
învățământ a dus la scăderea gradului de
dificultate a examenului de admitere, fapt
care este o măsură temporară având în
vedere că numărul de candidați a scăzut
considerabil de la un an la altul.
Federația este formată din opt asociații
existente în centrele universitare din țară
și am pornit un proces cu toți președinții
asociațiilor pentru a încerca să vedem
care este modalitatea prin care se verifică
curricula. Ne dorim să facem statistici la
nivelul studenților pentru a vedea dacă
sunt mulțumiți de curriculă și de ceea ce
se întâmplă după facultate la angajare,
pentru a vedea cum trebuie să se modifice
lucrurile pe mai departe. E clar că trebuie
schimbat ceva, pentru că în modul în care
se desfășoară acum actul didactic se preconizează scăderea numărului de studenți
în continuare.
Câte locuri au fost disponibile și
câte s-au ocupat?
Noi, cei din anul 5 de la Facultatea de
Farmacie din cadrul UMF „Carol Davila”,
suntem aproximativ 230 de studenți, dar
în anul I sunt acum doar 140 de studenți.
Această situație este la fel la nivel de țară,
în majoritatea centrelor universitare
numărul de studenți a scăzut. Noi credem
că numărul a scăzut și din cauza faptului
că programul de studii nu este de interes
și nu se cunosc oportunitățile profesiei.
În ceea ce privește farmaciile comunitare,
beneficiile financiare nu sunt atât de mari,
deci nu sunt atractive pentru absolvenți.
La acest dezavantaj se adaugă compromisurile și oportunitățile de educație și
dezvoltare scăzute. Noi ne pregătim și
pentru a fi farmaciști clinicieni, adică cei
care lucrează în strâns parteneriat cu alți
specialiști din domeniul sănătății. Această
pregătire ar putea fi mult mai ancorată în
ceea ce se întâmplă în alte țări membre
UE, unde există echipe multidisciplinare
în cadrul cărora farmacistul are un cuvânt
de zis legat de medicația pacienților.
O altă problemă ar fi numărul de pos-

turi oferite: de exemplu, la rezidențiat,
anul acesta, sunt doar două posturi de
farmaciști clinicieni la 225 de studenți
rezidenți. După trei ani de rezidențiat, de
învățat și practicat, nu ai un loc de muncă
sigur. Ce se va întâmpla cu specialiștii care
nu au siguranța unui post în domeniul de
pregătire?
Unde simțiți voi că v-ar trebui
ceva mai mult?
Pe partea de comunicare cu pacientul,
de exemplu, ar putea fi implementate
ateliere de comunicare, simulări de comunicare, momentan se învață mai mult
teoretic despre asta. Ar fi util să învățăm
în facultate lucruri aplicabile în toate
ariile în care poate profesa un farmacist, să învățăm cum se face un dosar de
HTA, ce înseamnă regulatory affairs, ce
înseamnă studiile clinice. În facultate ni
se predă partea de industrie, însă se simte
nevoia să fie actualizată. Facem o vizită,
maximum două, la fabricile de medicamente. Sugerăm să existe un parteneriat
între facultate și industrie ca să putem să
mergem să lucrăm și să ne confruntăm
cu situații reale. Atunci când terminăm
studiile, suntem pregătiți mai mult pentru
ceea ce înseamnă farmacia comunitară,
dar mulți colegi nu vor să mai meargă spre
farmaciile comunitare, vor să se orienteze
spre partea de farmacie clinică și, implicit,
să dea la rezidențiat și să facă parte din
echipe multidisciplinare.
Simțiți că învățați lucruri care
nu vă trebuie?
Nu neapărat lucruri inutile, ci lucruri neactualizate. Materia predată în
cadrul multor discipline nu se aliniază
cu standardele impuse de farmacopeea
europeană. Primii ani de facultate, cei în
care studiem științe fundamentale, ne
pun într-adevăr bazele pentru ceea ce
urmează, însă într-un mod greoi, neadaptat vremurilor și modului de învățare al
noilor generații.
Simți că voi, ca studenți, aveți
ceva de spus în construcția politicilor
de sănătate de la noi din țară?
Încercăm să ne implicăm, dar de foarte
multe ori noi suntem lăsați pe ultimul
plan, când se vorbește despre sănătate,
deși noi putem avea un impact major în
ceea ce privește îmbunătățirea sistemului.
Recent, se vorbea de vaccinarea în farmacii, ca farmacistul să fie pregătit să acorde
și un astfel de serviciu. Colegii noștri din
Portugalia, de exemplu, învață așa ceva

încă din facultate. De asemenea, farmacistul ar putea fi implicat în consilierea
pacienților pentru renunțat la fumat.
În România, studenții farmaciști nu
sunt încurajați să vorbească și să aibă
inițiativă. Idei sunt, doar că este nevoie
de cineva să vină și să le strângă și să
le transmită mai departe. Ar fi foarte
bine dacă am putea să interacționăm cu
decidenții sau cu asociații care au mai
multă experiență pe această parte de
politici de sănătate. Noi, cei din Federație,
mergem la dezbateri publice și încercăm
să ne spunem punctul de vedere, însă la
mijloc este doar munca noastră, am avea
nevoie de mai multă deschidere pe acest
domeniu. De exemplu, nu știm cum se
calculează prețul unui medicament, cum
se stabilesc politicile de HTA, dar încercăm să ne informăm în plus pentru ca în
momentul în care mergem la o dezbatere
publică să știm despre ce este vorba.
Câți dintre colegii tăi vor să plece din
țară, atunci când termină facultatea?
Pentru medici există foarte multe statistici în acest sens, însă pentru farmaciști
nu sunt destule date. Sunt foarte mulți
care vor să plece, însă nu vorbește nimeni
despre asta. Vrem ca anul acesta să facem
noi, studenții, o statistică pe acest aspect.
De asemenea, cifra de școlarizare nu este
corelată cu piața muncii. Nu există studii
care să arate care e nevoia de studenți
farmaciști, care să analizeze câți studenți
sunt, care este cererea reală pe piață, câți
farmaciști sunt inactivi și câți lucrează în
farmacii.
Ești anul 5. Ce ți-ai dori să faci
după ce termini studiile?
Eu mi-aș dori să mă implic pe zona de
politici de sănătate la nivel de țară, aș vrea
să pun umărul la îmbunătățirea sistemului de sănătate, nu știu exact cum, însă
iau în considerare și să continui pe partea
de ONG-uri. Există această fundație a
farmaciilor independente, ETHICA, și îmi
place mult ceea ce face ea, cred că suntem
pe aceeași lungime de undă în ceea ce
privește perspectiva asupra farmacistului.
Îmi place că militează pentru ceea ce înseamnă cu adevărat profesia de farmacist:
să știi că poți recomanda pacientului
ceea ce are el nevoie fără să fii presat de
anumite targeturi, și să poți aloca pacientului atât timp cât simți că este nevoie,
adică lucruri normale care ar trebui să
fie implementate nu doar în farmaciile
independente. 
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hepatică cu mai bine de 70% în anul
2030, ambele fixate de OMS și asumate
de România - sunt excepționale, dar nu
se pot realiza decât prin munca tuturor.
Iar aceasta înseamnă ca administrația,
mass-media, Casa de Asigurări și noi,
medicii care tratează pacientul, să
devină parteneri egali“, a afirmat și
prof. dr. Anca Trifan, medic specialist
gastroenterologie, șef Secția Clinică
Gastroenterologie II, Spitalul Clinic
Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”,
și membru în Comitetul Director al
Societății Române de Gastroenterologie
și Hepatologie (SRGH).
România a făcut pași importanți
pentru supravegherea, controlul și
combaterea infecțiilor cu VHC și

Hepatita C se poate vindeca
CAMPANIE DE TESTARE GRATUITĂ PENTRU
DEPISTAREA VIRUSULUI HEPATITIC C ÎN BOTOȘANI
CEA MAI AMPLĂ
CAMPANIE GRATUITĂ
PENTRU DEPISTAREA
VIRUSULUI HEPATITIC C DIN
JUDEȚUL BOTOȘANI A FOST
LANSATĂ DE ASOCIAȚIA
ECHITATE ÎN SĂNĂTATE
(AES), LA DOROHOI,
CHIAR ÎN SĂPTĂMÂNA
EUROPEANĂ A TESTĂRII
PENTRU HEPATITE ȘI HIV.
de Valentina Grigore
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Campania „Hepatita C se poate vindeca” se adresează tuturor persoanelor
de peste 18 ani și se va derula, timp de trei luni, prin cabinetele medicilor
de familie din Botoșani, Dorohoi și comunele învecinate. Medicii vor
primi de la AES testele rapide pentru depistarea virusului, consumabilele
necesare testării (alcool sanitar, comprese sterile, plasturi), precum și materiale
cu informații despre căile de transmitere a virusului hepatitic C (VHC) și despre
importanța testării pentru depistarea precoce a acestuia.
„Testarea salvează vieți și mă bucur că și medicii de familie din județul Botoșani
au răspuns apelului Asociației Echitate în Sănătate, fiind conștienți de beneficiile
depistării timpurii a hepatitei C. Până în prezent, campaniile de testare pentru
depistarea VHC s-au realizat cu precădere în marile aglomerări urbane. De data
aceasta, campania se adresează populației din orașele mici, din comune și sate,
tocmai pentru a da șansa tuturor pacienților să aibă acces egal la servicii de sănătate.
Chiar dacă infecția cu VHC reprezintă o problemă de sănătate publică în România,
de cele mai multe ori, virusul este depistat întâmplător. Și asta, din cauza lipsei
simptomelor. Mulți români nu știu că sunt purtători ai virusului, iar demersul
nostru vine în sprijinul lor. Odată depistată, hepatita C se poate vindeca datorită
tratamentului de ultimă generație disponibil gratuit și la noi în țară pentru pacienții
asigurați”, a declarat președintele Asociației Echitate în Sănătate, Maria Vasilescu, la
evenimentul de lansare a campaniei.

La evenimentul care
a dat startul campaniei
„Hepatita C se poate
vindeca” au participat
peste 20 de medici
de familie din județul
Botoșani, medici specialiști
din centrele de testare și
tratament pentru hepatita C
de la Suceava și Iași, precum
și președintele Casei Județene
de Asigurări de Sănătate, care și-a
exprimat sprijinul pentru demersul
Asociației Echitate în Sănătate.
„Este important să ieșim din spital și
să ajungem la omul care încă nu simte
că este bolnav. Asta facem prin această
campanie de screening, lansată de
Asociația Echitate în Sănătate. Datoria
noastră, a tuturor, este să testăm toți
adulții, dacă putem, sau măcar pe toți
cei cu vârsta de peste 40 de ani. Hepatita
C se pare că rămâne totuși o boală a
celor infectați înainte de 1990. România,
din păcate, este țara cu cea mai mare
prevalență a cirozei hepatice, cu cea mai
mare mortalitate prin ciroz hepatică de
toate etiologiile. Țintele - cu 90% mai
puține infecții cu hepatita C până în
2030 și scăderea mortalității prin ciroză

pentru îndeplinirea Planului de acțiune
recomandat de Organizația Mondială
a Sănătății (OMS), care urmărește
eradicarea virusului hepatitei C. În
țara noastră, există 14 centre pentru
diagnosticul și tratamentul hepatitei C
și sunt disponibile mai multe scheme de
tratament decontate de Casa de Asigurări
de Sănătate pentru toți pacienții
asigurați, indiferent de stadiul de fibroză,
precum și pentru pacienții cu ciroză
decompensată/compensată sau pentru
cei cu insuficiență renală cronică, aflaţi
în dializă.

„Suntem extrem de bucuroși să putem
ajuta la depistarea precoce a unui număr
mai mare de pacienți cu infecție cu
VHC și să participăm efectiv la ducerea
la bun sfârșit a tratamentului și la
vindecarea bolii. La Spitalul Județean
Suceava, datorită investițiilor foarte
importante care s-au făcut în ultimii ani,
avem dotarea corespunzătoare pentru
a trata pacienții infectați cu VHC. În
ambulatoriul de specialitate, inaugurat
acum două luni, avem și spațiul, și
aparatura, și personalul necesar, care ne
permit să ne ocupăm așa cum trebuie de
acești pacienți”, a spus dr. Dorin Achiței,
șef Secție Gastroenterologie, Spitalul
Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”,
Suceava.
Campania de testare din județul
Botoșani se va derula în perioada
decembrie 2019 – februarie 2020,
timp în care AES va organiza sesiuni
de lucru cu medicii de familie
parteneri în proiect, medicii
specialiști și autoritățile din
Sănătate. În opinia AES,
colaborarea acestei echipe
este esențială pentru
stabilirea unui diagnostic
corect, instituirea
tratamentului și
respectarea protocoalelor
de prescriere a terapiei,
precum și pentru
îndrumarea pacienților
cu VHC către accesul la
tratament.
„Din partea colegilor,
deschiderea va fi maximă și
colaborarea va fi foarte bună,
iar din partea Colegiului Medicilor
Botoșani vă asigur de toată colaborarea
mea. Sper ca, pe viitor, să se implice în
astfel de campanii mai multe cabinete
și mai mulți medici”, a afirmat dr.
Constantin Moșneguțu, președintele
Colegiului Medicilor Botoșani.
Campania de testare din județul
Botoșani continuă o inițiativă similară
a Asociației Echitate în Sănătate care
a avut loc în județele Bacău și Neamț,
unde 100.000 de persoane adulte au
fost testate gratuit în cadrul celei mai
importante acțiuni care a avut loc în
regiunea Moldovei.
Campania gratuită pentru depistarea
VHC din județul Botoșani este derulată
cu ajutorul unui grant Gilead. 
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România face parte, cu siguranță, din
acest trend, și anume folosirea celulelor
CAR-T și CAR-NK modificate genetic care
pot fi utilizate în tratamentul personalizat
al cancerului. Concret, celulele modificate genetic recunosc tumora și o distrug.
Este o medicină personalizată, deoarece
trebuie să colectezi celulele pacientului,
să le manipulezi genetic, să le multiplici și
să realizezi tratamentul pentru persoana
afectată”, a declarat prof. Tonn.

Terapii biologice
în patologia respiratorie

Fiziologia azi:
Inovare, Integrare,
Translatare
ÎN ULTIMELE DECENII, FIZIOLOGII DIN TOATĂ LUMEA AU DEVENIT TOT MAI
PREOCUPAȚI DE FIZIOLOGIA APLICATĂ, PORNIND DE LA NIVELUL CELULAR
PÂNĂ LA ORGANE, SISTEME ȘI ÎNTREGUL ORGANISM UMAN. ÎN PREZENT,
SPECIALIȘTII AU POSIBILITATEA DE A PORNI ÎNTR-O ADEVĂRATĂ AVENTURĂ:
DE A INOVA METODELE DE CERCETARE, DE A INTEGRA FIZIOLOGIA CU
CELELALTE ȘTIINȚE MEDICALE ȘI DE A TRANSLATA VECHILE ȘI NOILE
CUNOȘTINȚE ÎN PRACTICA CLINICĂ ȘI ÎN CERCETARE. de Valentina Grigore
Cea de-a 31-a Conferință
Națională a Societății Române de Fiziologie – „Fiziologia azi: Inovare, Integrare,
Translatare”, care a avut loc în perioada
25-26 octombrie 2019 în Timișoara,
la Centrul OncoGen, a acoperit dome-
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nii extrem de variate, de la fiziologia
cardiovasculară la terapiile inovative,
învățământ și cercetare. Conferința a
inclus prelegeri invitate, sesiuni plenare,
workshop-uri și simpozioane susținute
de experți din România și din străinătate, lucrări de înaltă ținută științifică ce

au fost prezentate oral sau ca e-postere,
toate abordând teme de interes pentru
fiziologia zilelor noastre. Pentru prima
dată, între coorganizatorii Conferinței
de Fiziologie s-a numărat Societatea
Națională de Neuroștiințe din România.

Terapiile inovative:
tema principală
Ediția din acest an a Conferinței
Naționale de Fiziologie a inclus în program sesiuni speciale dedicate diseminării rezultatelor obținute de membrii
societății în domenii de cercetare deja
consacrate: neuroștiințele (Challenges
in experimental and clinical neurosciences; Intercellular interplay in the
central nervous system and its roles in
neuroplasticity and neuroprotection),
fiziologia aparatului cardiovascular (Cardiovascular physiology - new concepts
and challenges), fiziologia aparatului
respirator (Respiratory Physiology. The
paradigm shift in asthma management).
De asemenea, au avut loc sesiuni de
lucru care deschid noi direcții de cercetare, abordând domenii actuale de top, cu
mare relevanță pe plan internațional:

terapiile inovative și imunoterapiile
(Innovative therapeutic strategies - a step
to re-establish physiological function),
diagnosticul de precizie în cancer și boli
alergice (masa rotundă - Cell physiology:
Next generation sequencing in cancer
și - Cell Physiology: Molecular diagnosis
in allergy), bolile rare (Rare diseases. The
current medical approach).
„Ediția din acest an a fost orientată
către terapiile inovative. Prezentările au
fost axate pe terapiile inovative în cancer,
dar și pe bolile alergice, deoarece vrem
să dezvoltăm tratamente noi în această
direcție. OncoGen a avut două proiecte
mari de cercetare, cu bugete de peste
două milioane de euro fiecare: unul a fost
dedicat studiului alergiei la ambrozie,
care face ravagii în România, iar previziunile arată că va îmbolnăvi mai mult de
jumătate din Europa în următorii 20-30
de ani. Este o patologie care va fi de interes european. Celălalt studiu a fost legat
de terapia inovativă în cancer folosind
ingineria genetică. Noi gândim către
ceea ce înseamnă medicina secolului
XXI - terapia personalizată”, a declarat
prof. dr. Carmen Panaitescu, președintele
conferinței și director adjunct OncoGen.

Studii clinice multicentrice
Centrul de cercetare de la Timișoara este
singurul de acest tip din estul Europei
și, prin condițiile și standardele de
înaltă siguranță pe care le îndeplineşte,
va permite dezvoltarea de noi produse
terapeutice pentru uz uman. Centrul este
prevăzut cu toate facilitățile și fluxurile

tehnologice necesare cercetării de vârf,
fiind echipat cu facilități de cercetare
fundamentală și aplicată pentru medicina translațională, inclusiv o unitate
GMP (două camere de lucru și o încăpere
BSL2), o bancă de celule și țesuturi și o
biobază. Se urmăreşte promovarea cercetării cu potenţial aplicativ în domeniul
terapiilor avansate cu celule stem umane
în medicina regenerativă şi pentru
obţinerea de produse imunoterapeutice
bazate pe tehnologii moderne de biologie
moleculară. Includerea Centrului OncoGen în reţeaua internațională de centre
cu dotări similare va facilita derularea
de studii clinice multicentrice pentru
dezvoltarea de tratamente inovatoare în
cancer şi în bolile cronice degenerative.

Mecanisme
de inginerie genetică
Prof. Torsten Tonn, coordonator al
Scientific Advisory Board pentru Institutul OncoGen, a prezentat strategiile
la nivel internațional legate tocmai de
utilizarea acestor mecanisme de inginerie genetică în tratamentul cancerului și
cum pot fi folosite aceleași mecanisme
în bolile alergice și în toate bolile autoimune. Potrivit acestuia, imunoterapia își
arată din ce în ce mai mult importanța în
terapiile cu anticorpi monoclonali și în
terapiile biologice, care cuceresc, practic,
toate domeniile de patologie. „Centrul
OncoGen este specializat în dezvoltarea
noilor terapii în cancer, pentru pacienți
cu boli extrem de grave. La nivel global
are loc o întreagă revoluție medicală, iar

În cadrul sesiunii de alergologie s-a discutat despre diagnosticul molecular în bolile
alergice, care ajută medicii să stabilească
un diagnostic precis și să poată orienta
pacientul către un tratament personalizat.
Conf. dr. Roxana Bumbăcea, președintele
Societății Române de Alergologie și
Imunologie Clinică, a discutat despre
managementul modern al astmului și, mai
ales, despre terapiile biologice indicate
în astmul sever. „Astmul este un subiect
care ne preocupă pe toți, deopotrivă
alergologi și pneumologi. În astmul sever
suntem în momentul terapiei biologice - terapia anti-imunoglobuline E, un
anticorp monoclonal umanizat. Pentru
noi, ca alergologi, înseamnă foarte mult
să avem o terapie anti-Ige care ajută, în
principal, în numeroase afecțiuni. Terapia
este actualmente poziționată în două
afecțiuni importante - astmul și urticaria
cronică, însă are o putere mult mai mare
și va dovedi că poate face mult mai mult”,
a spus alergologul.
În ceea ce privește o altă patologie
respiratorie - alergiile, specialiștii au prezentat cele mai noi abordări moleculare
pentru imunoterapia alergen-specifică,
dar și informații despre alergene recombinante pentru îmbunătățirea diagnosticului și terapiei în alergii - experiența
OncoGen cu alergene de ambrozia.
„Diagnosticul și tratamentul alergiei la
ambrozie pot fi ineficiente din cauza
calității slabe a extractelor de alergeni,
însă utilizarea unor alergeni recombinați
poate rezolva această problemă. Aici, la
OncoGen, ne-am propus să dezvoltăm un
nou kit de diagnostic bazat pe alergeni
recombinați, care va permite, ulterior, și
dezvoltarea unui vaccin contra alergiei
la ambrozie”, a explicat prof. Kuan-Wei
Chen (Universitatea de Medicină Viena,
OncoGen). 
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CONCLUZII: Congresul multidisciplinar

„Împreună construim
excelența” - ediția 2019

ai unei echipe care tratează pacientul”,
a declarat conf. dr. Dan Ioan Ulmeanu,
copreședinte al Congresului.

„Degeaba se fac investiții, dacă
nu ajutăm medicii să fie mai
buni pentru pacienții lor”
Cursul pre-congres organizat în Surgical
Training Institute a fost dedicat tehnicilor
de tratament modern al herniilor inghinale, cu antrenament pe model animal anesteziat, cu demonstrații operatorii. „Degeaba avem echipamente, și știm că există un
interes al tuturor decidenților să contribuie, dacă nu ne concentrăm asupra celor
care lucrează în unități moderne cu astfel
de instrumente avansate. Degeaba se fac
investiții, dacă noi nu ajutăm medicii să
fie mai buni pentru pacienții lor, utilizând
cele mai noi tehnologii, comunicând ce au
descoperit la pacienții lor, și împărtășind
experiența lor cu colegi mai tineri sau
din alte specialități”, a afirmat prof. dr.
Cătălin Copăescu, președinte Asociația
Română pentru Chirurgie Endoscopică
şi alte Tehnici Intervenţionale (ARCE) și
copreședinte al Congresului multidisciplinar „Împreună construim excelența”.

Arta diagnosticului și
tratamentului în dermatologie

CEA DE-A V-A EDIȚIE A CONGRESULUI MULTIDISCIPLINAR
„ÎMPREUNĂ CONSTRUIM EXCELENȚA”, CARE A AVUT LOC ÎN
OCTOMBRIE LA HOTEL NOVOTEL (BUCUREȘTI), A OFERIT OCAZIA
UNUI NUMĂR DE PESTE 1.200 DE MEDICI ȘI ASISTENȚI MEDICALI
SĂ AFLE NOUTĂȚILE DIN NUMEROASE ARII MEDICALE, PESTE
85 DE LECTORI DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE. CELE DOUĂ ZILE DE
CONGRES AU FOST PREFAȚATE DE DOUĂ ZILE DE SIMPOZIOANE,
CURSURI ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE PRE-CONGRES, INCLUSIV
DE UN CURS CU ACTIVITATE PRACTICĂ PE ANIMALE DE
LABORATOR, DATORITĂ PARTENERIATULUI REALIZAT ÎNTRE
CLUBUL REGAL AL MEDICILOR ȘI ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI INTERVENŢIONALE
(ARCE). de Valentina Grigore
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Ediția acestui an a pus accentul pe contribuția fiecărei
specialități în cadrul abordului multidisciplinar: medici
din peste 20 de specialități au prezentat
cazuri și tehnici care să-i ajute pe ceilalți
membri ai echipei multidisciplinare să
obțină rezultate mai bune pentru pacient.
„Devine tot mai clară necesitatea unui
dialog între clinician, chirurg și echipa lui
compusă din imagist și anatomopatolog –
practic, s-a deschis o nouă arie de comunicare multidisciplinară. Consider că cel
mai mare câștig al anumitor sesiuni este
faptul că anatomopatologul și imagistul
se pun la aceeași masă a discuțiilor cu clinicianul, cu chirurgul, cu ceilalți membri

Psoriazisul este cea mai veche afecțiune
cunoscută, fiind o boală cronică, cu
evoluție în pusee, pe care stresul școlar o
agravează. Medicii avertizează că boala
poate avea mulți factori declanșatori,
iar stresul este un factor agravant, atât
la adulți, cât și la copii. „Studiile arată
că stresul școlar poate să agraveze
psoriazisul la copii mult mai mult decât
la adulți. La un copil care are psoriazis,
chiar și gutat, dacă el persistă și se cere
performanță școlară de către o familie
mai insistentă, atunci riscul ca boala să se
agraveze este semnificativ”, a atras atenția
prof. dr. Olga Simionescu.

Endoscopia - muncă în echipă
Participanții la simpozionul „Sedarea în
afara blocului operator” au concluzionat
că endoscopia este o muncă de echipă.
„Este un pachet de cunoștințe medicale
care trebuie să fie comune și pentru
colegii asistenți, și pentru colegii medici,
astfel încât să vorbească același limbaj.
Aceasta este munca în echipă, în care
fiecare să fie pe picior de egalitate”, a
explicat conf. dr. Florin Turcu.

Efectul consumului
de antibiotice
Potrivit unui studiu al OMS în România,
în 2015, consumul de antibiotice a fost
de 28,5 doze zilnice definite (DZD) la
o mie de locuitori, mult peste media
europeană de 17,9 DZD, au anunțat
participanții la simpozionul pre-congres
„Mai puține infecții (nosocomiale) și mai
bine tratate – Cum s-ar putea realiza?”. „
Dacă vorbim despre utilizarea judicioasă a
antibioticelor, fără participarea publicului
nu avem cum să atingem o eficiență
dorită. De asemenea, pentru măsurile
de limitare a circulației germenilor în
unități medicale, avem nevoie să fie la fel
de responsabili și vizitatorii, și pacienții,
sigur, și personalul medical”, a explicat
prof. dr. Gabriel Popescu. „Screeningul
aduce o mulțime de informații care sunt
extrem de utile, inclusiv în reducerea
antibiotico-rezistenței și a consumului
de antibiotic, dar el este foarte valoros
și din punct de vedere epidemiologic,
deoarece contribuie la limitarea infecțiilor
asociate asistenței medicale. Anul trecut,
în Europa, aproximativ 37.000 de decese
au fost atribuite infecțiilor nosocomiale”, a
completat dr. Adriana Pistol.

Hepatita C: pacienții
nediagnosticați, rezervor de
răspândire a infecției
Conform estimărilor Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), există
în prezent 71 de milioane de pacienți

infectați cronic cu virusul hepatitic
C. „România este considerată o țară
cu o prevalență medie a virusului
hepatitic C. Screeningul trebuie făcut
în rândul populațiilor la risc în țările
care au prevalență scăzută. În țările cu
prevalență medie sau crescută, așa cum
este și România, ghidurile internaționale
recomandă testare în masă, adică toată
populația - ceea ce înseamnă realizarea
unor strategii naționale de sănătate”, a
explicat dr. Mihaela Andreea Rădulescu,
Institutul Național de Boli Infecțioase
„Matei Balș”.

Astmul bronșic la copii
și adolescenți
Copilul cu astm bronșic trebuie văzut
periodic de către medicul curant, care
poate revizui tratamentul conform
ultimelor recomandări internaționale.
Ghidul GINA (Global Innitiative for
Asthma) 2019 menționează că nu se
mai recomandă bronhodilatatoarele
de scurtă durată ca medicație de sine
stătătoare pentru că, deși ameliorează
simptomele, pot ascunde inflamația.
„Pacientul se simte bine, își ia puful,
după care nu își mai administrează
tratamentul de control. În felul acesta,
pacientul controlează doar simptomele,
fără să influențeze inflamația, astfel încât
bronșiile se îngroașă și se modifică și,
la un anumit moment, poate să apară
o exacerbare bruscă”, a explicat dr.
Mihaela Oros.
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Vaccin antigripal cu
administrare nazală
Datele Institutului de Sănătate Publică
arată că, în sezonul gripal 2018- 2019, în
România au fost confirmate prin teste de
laborator specifice peste 2.000 de cazuri
de gripă, însă specialiștii susțin că ar
trebui să înmulțim cu cel puțin zece acest
număr, deoarece nu toți cei afectați au
ajuns să facă testele specifice. „Din aceste
cazuri, s-au înregistrat aproape 200 de
decese, însă și aici numărul ar trebui să
fie înmulțit cu cel puțin zece, pentru că
în gripă întotdeauna există un număr
de decese ascunse”, a atras atenția prof.
dr. Victoria Aramă, medic primar boli
infecțioase, Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”.
În ceea ce privește copiii, la nivel
mondial, anual, rata de atac pentru gripă
este de 20-30%, față de doar 5-10% în
cazul adulților. „OMS a propus ca țintă în
vaccinarea grupelor la risc pentru forme
severe de gripă o acoperire vaccinală de
75%, ceea ce se întâmplă doar în țările
dezvoltate din Europa și în Statele Unite
ale Americii. Formele severe sunt cele
care pot conduce la deces”, a mai spus
specialistul.

pot restaura ovulațiile și pot crește șansa
de a concepe. La fel și pentru bărbați –
cei care au un IMC peste 30 au o fertilitate redusă”, a declarat dr. Melihan Bechir.

Chirurgia endoscopică
în afecțiunile ORL
Chirurgia modernă în ORL este chirurgia
endoscopică, a atras atenția dr. Dana
Safta în cadrul sesiunii „Actualități
în ORL”. „Avem această posibilitate
să nu punem doar un diagnostic pe
cabinet, ci și să îl concretizăm prin toate
procedurile chirurgicale. Cum se știe,

cea mai expusă și traumatizată articulație,
și uneori la nivelul șoldului. În cazul
leziunilor artrozice la nivelul genunchiului,
degradarea cartilajului nu poate fi oprită,
ci doar întârziată sau frânată. „Asistăm
la apariția extrem de precoce a leziunilor
cartilaginoase și a fenomenelor artrozice
chiar la vârste de aproximativ 30 de ani,
deoarece oamenii au devenit din ce în ce
mai activi și mai expuși traumatismelor
la nivelul genunchiului. Evident, există
și condițiile preartrozice existente din
naștere, un exemplu fiind acei genunchi
curbați”, a explicat prof. dr. Vlad Predes-

Tulburările de deglutiție
la copii

Cauzele și soluțiile infertilității
Fertilitatea cuplului a reprezentat o temă
importantă a sesiunii de „Actualități în
obstetrică-ginecologie”, deoarece infertilitatea este o condiție medicală comună
și din ce în ce mai răspândită. Potrivit
unui studiu realizat în 2018, 16,8% din
populația fertilă din România se află sau
s-a aflat într-o situație de infertilitate.
Cauzele medicale pot fi variate, fiind determinate de factori infecțioși, endocrini,
imunologici, genetici și mecanici, dar
și de o serie de boli sistemice (tiroidiene, renale, cardiovasculare, hepatice).
Pacienții trebuie informați că fertilitatea
este influențată semnificativ odată cu
înaintarea în vârstă, atât la femei, cât
și la bărbați. La fel de importante sunt
frecvența și sincronizarea actului sexual.
De asemenea, „contează foarte mult stilul de viață, consumul de alcool, fumatul,
băuturile cu conținut de cofeină, obezitatea. Indicele de masă corporală (IMC)
mai mare de 30 influențează ovulația.
Astfel, pacientele trebuie conștientizate
că dacă reușesc să își scadă greutatea, își
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fie interdisciplinară, într-o echipă
complexă formată din gastroenterolog,
imagist, anatomopatolog, oncolog, au
concluzionat participanții la sesiunea
„Bolile pancreatico-biliare: intervenții
ghidate imagistic”. „Întotdeauna, dacă
există colaborare și o echipă complexă,
atunci evaluarea pacienților este cea mai
bună. Prezentările susținute în cadrul
acestei sesiuni au fost la un nivel ridicat,
de înaltă ținută științifică, în primul rând
prin prisma invitațiilor, care au venit
atât de la celelalte centre universitare
din țară, dar și din străinătate”, a afirmat
prof. dr. Adrian Săftoiu.

chirurgia modernă în ORL este chirurgia
endoscopică. S-a discutat și despre
chirurgia endoscopică laringiană care,
firește, are niște limite ce țin, până la urmă,
nu neapărat de problemele pacientului,
cum ar fi o mandibulă retractată, ci de
tumora în sine, pe care de multe ori o
depistăm și nu putem să o concretizăm
doar prin chirurgie endoscopică. Dorința
noastră este să continuăm formarea
medicilor tineri în chirurgie endoscopică
buco-maxilo-facială și laringiană”, a
declarat dr. Dana Safta.

Artroza la vârsta mijlocie
Artroza reprezintă degradarea lentă și progresivă a cartilajului articular, fiind afectate
cu precădere articulațiile membrului
inferior, în special la nivelul genunchiului -

cu. Osteotomia este indicată la apariția
primelor leziuni artrozice, atunci când, cu
ajutorul acestei tehnici, se poate opri sau
măcar întârzia degradarea genunchiului și
leziunile artrozice. „Noi am introdus tehnicile de osteotomie personalizată în urmă
cu aproape doi ani în Spitalul Ponderas și,
deocamdată, suntem singurul centru în
care se efectuează acest tip de intervenții
chirurgicale”, a anunțat prof. Predescu
în cadrul sesiunii „Osteoartrita la vârsta
mijlocie”, care a beneficiat de prezența
unor chirurgi de top din Austria, Germania
și Olanda.

Bolile pancreatico- biliare:
echipă complexă
Abordarea pacienților cu patologie
pancreatico-biliară ar trebui să

Care este impactul prematurității asupra
deglutiției și alimentației, cum poate fi
evaluată clinic această problemă, cum
putem îmbunătăți diagnosticul și care
este impactul sindromului de aspirație
asupra sănătății aparatului rspirator - sunt
doar câteva dintre temele discutate în
cadrul sesiunii „Tulburările de deglutiție
la copil - cauze, evaluare și intervenție
terapeutică”. „Tulburările de deglutiție
pot să apară în foarte multe afecțiuni.
Această sesiune a fost dedicată mai
degrabă logopezilor, pentru că asta vrem,
de fapt, să dezvoltăm. La noi, logopezii
sunt psihologi, din păcate nu au neapărat
pregătire medicală, și încercăm să găsim o
soluție să-i pregătim, pentru că nu avem
soluții pentru copiii care au tulburări de
deglutiție și necesită o nutriție enterală”, a
spus dr. Andreea Manda.

Actualități în oftalmologie
Sesiunea de oftalmologie a congresului a
inclus lucrări din toate subspecialitățile
oftalmologice. Participanții au beneficiat
de prezența a doi lectori internaționali cu
cazuri de chirurgie oftalmologică dificile,
care au prezentat arta dansului chirurgical
în tehnologia 3D - ultima generație
în oftalmochirurgia internațională.
Secțiunea de oftalmochirurgie a inițiat
nenumărate dezbateri ce privesc atât
educația în domeniu, cât și nevoia de
actualizare a opțiunilor terapeutice
utilizate la noi în țară. Alte prezentări
au dezbătut tehnicile speciale pentru
dificila cataractă congenitală, dar și
opțiuni în situațiile dificile intraoperatorii.

În domeniul strabologiei s-a discutat
despre rolul terapiei laser în era terapiilor
anti-VEGF, cazuri complete de asociere
glaucoma cu keratoconus, dar și despre
patologia orbitară asociată cu Ig4.
„Sesiunea s-a sfârșit cu subspecialitatea
neurochirurgie, în care au fost prezentate
detalii legate de glioamele de cale optică,
algoritmul de abordare a nevritelor
optice, dar și un caz rar de neuroretinită”,
a spus dr. Cătălina Dumitrescu.

Abordări diagnostice și
terapeutice în endometrioză
Endometrioza necesită o abordare
interdisciplinară și fiecare specialitate are
rolul ei foarte important în managementul
acestei boli cronice. „Cred că, până la urmă,
boala trebuie să existe în preocuparea de
zi cu zi a fiecărui ginecolog, iar cazurile
avansate trebuie adresate unui centru
multidisciplinar, care are și face dovada
unui management calitativ superior al
acestei boli”, a atras atenția dr. Voicu
Simedrea. „Alături de medic, psiholog
și de asociațiile care vin în sprijinul
pacientelor, ideea de multidisciplinaritate
se extinde, astfel încât mă bucur că am
avut parte de cuvântul dinspre paciente
către noi și că putem spune că am extins
multidisciplinaritatea dincolo de granițele
medicale”, a spus conf. dr. Dan Ioan
Ulmeanu.
Sesiunea a beneficiat și de
participarea președintei Asociației „Eu și
Endometrioza”, care a expus punctul de
vedere al pacientelor și eforturile pe care
această asociație le face pentru ajutorarea
pacientelor care suferă din cauza bolii,
pentru conștientizarea publicului și a
medicilor privind afecțiunea. „Oferim
pacientelor grupuri de suport, publicăm
în permanență informații relevante,
interviuri cu specialiști, susținem,
promovăm și lucrăm activ pentru crearea
unui cadru legislativ prin care fiecare
dintre noi să poată beneficia de ajutorul
statului sub diferite forme, pentru a trata
optim această boală”, a anunțat Clarisa
Iordache, președinta asociației.

Neonatologie:
îngrijirea prematurilor
Situația prematurilor și cele mai bune
indicații în cazul acestora au fost
discutate pe larg în cadrul sesiunii

de neonatologie. „S-a mers mult pe
prematuri și pe recuperarea pe care o
forțează mulți, în detrimentul celor
mici, care ulterior se transformă în
obezi. Laptele de mamă este principala
indicație în cazul prematurilor. Să
începi devreme este a doua indicație.
De asemenea, să nu cedezi prea ușor
și să întrerupi alăptarea pentru că ți se
pare că a vărsat cel mic sau că este ceva
în neregulă. Copilul trebuie urmărit și
medicul poate decide care este cea mai
bună variantă. Laptele de mamă este
de bază în alimentația prematurului, în
majoritatea cazurilor. Dacă nu se poate,
trebuie să ne îndreptăm către o formulă
de lapte praf foarte adaptată laptelui
de mamă, pe care medicul o poate
recomanda cel mai bine”, a explicat dr.
Mihaela Scheiner.

Clinica Sânului
Potrivit clasificării OMS, există nu
mai puțin de 50 de tipuri de tumori
mamare maligne, fiecare cu prognostic
și evoluție diferite. Specialiștii prezenți
la sesiunea „Clinica Sânului” au
explicat că tumorile mamare pot fi
foarte heterogene, zona cu importanță
diagnostică sau prognostică putânduse ascunde în masa tumorală, astfel
încât eșantionarea sistematică a piesei
operatorii este de mare importanță.
„Anatomopatologul este obligat să caute
și să găsească zone ce pot confirma
sau schimba diagnosticul și, implicit,
prognosticul. Unele tumori pot prezenta
capcane diagnostice (carcinomul
medular, metaplazis, invaziv pleiomorf
sau cu trăsături coriarcinomatoase
micropapilar), evidențiind importanța
IHC (imunohistochimiei) în stabilirea
corectă a diagnosticului. Tumorile
mamare pot reprezenta o provocare
pentru anatomopatologi, mai ales pe
puncția – biopsie mamară (PBM), care
este rezolvabilă cu o bună eșantionare
a tumorii”, a subliniat dr. Simona Ilcu
Slăniceanu. 
Managementul logistic &
Comunicare:
ȘI
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„LLC, fiind o boală de multe ori asimptomatică,
este subdiagnosticată. Mulți pacienți nu
ajung la medicul de familie decât dacă au o
simptomatologie evidentă. Evident, cel puțin în
Timișoara, medicul de familie care depistează
modificări ale hemogramei trimite imediat
pacientul la hematolog. Dar, pentru asta,
persoana bolnavă trebuie să ajungă la medicul
de familie, măcar pentru analizele de rutină.”.

„Strict legat de LLC, eu văd lucrurile exact ca în
leucemia acută. În prezent, există un subprogram
de diagnostic și monitorizare a leucemiilor acute.
Pacienții cu leucemii acute din centrele care fac parte
din acest program sunt foarte bine investigați și avem
garanția că diagnosticul este unul corect. Știm cu toții
că sunt tipuri de leucemii acute ce beneficiază de o
terapie țintită. Cred că același lucru ar trebui făcut
și cu leucemia limfatică cronică, dacă ar exista un
subprogram de diagnostic și monitorizare. Sumele
care au fost alocate în cadrul programului pentru
fiecare investigație efectuată sunt suficiente pentru
a acoperi analizele necesare pacientului”.

Conf. dr. Ioana Ioniță

Conf. dr. Nicoleta Berbec

LLC: boală asimptomatică ce apare
la persoane din ce în ce mai tinere
DIAGNOSTICUL PERSONALIZAT PERMITE REMISIUNEA
CÂT MAI LUNGĂ A LEUCEMIEI LIMFOCITARE CRONICE
LEUCEMIA LIMFOCITARĂ CRONICĂ (LLC) ÎNCEPE SĂ APARĂ LA PERSOANE
DIN CE ÎN CE MAI TINERE, LA VÂRSTA DE APROXIMATIV 35-40 DE ANI, IAR UN
DIAGNOSTIC PERSONALIZAT PERMITE ALEGEREA ACELEI TERAPII CARE SĂ
DUCĂ LA O REMISIUNE CÂT MAI ÎNDELUNGATĂ A BOLII. PARTICIPANȚII LA
CEA DE-A DOUA RUNDĂ A DEZBATERII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI
LLC ÎN ROMÂNIA”, ORGANIZATĂ DE ASOCIAȚIA ECHITATE ÎN SĂNĂTATE ÎN
PARTENERIAT CU REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE LA TIMIȘOARA, PE 18
DECEMBRIE, AU ATRAS ATENȚIA CĂ ESTE NEVOIE DE PROTOCOALE PENTRU
ACESTE INVESTIGAȚII ȘI DE CREAREA UNUI SUBPROGRAM DE DIAGNOSTIC ȘI
TRATAMENT AL PACIENȚILOR CU LLC. de Valentina Grigore
„Putem face un calcul,
inclusiv din punct de vedere
financiar, cu cât se reduc
costurile pentru un pacient
diagnosticat corect, cu toate investigațiile
necesare. Pentru că dacă este pus diagnosticul și se începe chimioterapia sau
imunoterapia, și vedem că pacientul nu
răspunde, apar costuri legate de spitalizare etc. În schimb, dacă îl diagnosticăm
corect, descoperim exact mutația pe care
o are, știm foarte clar care este molecula
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cu cel mai bun efect”, a explicat conf. dr.
Nicoleta Berbec, director medical Spitalul
Clinic Colțea, București, și membru al
Comisiei de Hematologie din Ministerul
Sănătății.
Din fericire, medicii hematologi care
tratează persoane cu LLC în România au
la dispoziție o gamă variată de terapii,
însă tocmai aici se pune problema diagnosticului personalizat. „Din multiplele
variante, trebuie să alegem varianta
optimă pentru pacient. Avem foarte

multe molecule noi la îndemână, tocmai
de aceea diagnosticul personalizat, de certitudine, este extrem de important. Sunt
necesare analize de flowcitometrie, genetică și biologie moleculară, cu ajutorul
cărora putem depista mutațiile existente”,
a completat conf. dr. Ioana Ioniță, Spitalul
Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
Noi, în momentul de față, suntem
pregătiți pentru diagnosticul personalizat și avem kituri speciale de hematologie cu un număr de 50 de gene și 300
de hotspoturi – acoperă cam 95% din
toate mutațiile genetice din leucemii,
din cancerele hematologice și, mai mult,
recomandă, în funcție de mutația depistată, cel mai bun medicament existent la
nivel global, scanând bazele de date ale
autorităților internaționale în domeniu
(FDA, EMA etc.), ale asociațiilor de profil
și instituțiilor medicale internaționale.
În plus, ne indică studiile clinice aflate în
desfășurare, oriunde în lume, cu diverse
molecule, care mai pot înrola pacienți.

DEZBATEREA DE LA TIMIȘOARA
este a doua întâlnire dintre
profesioniști și autorități dintr-o
serie care va avea loc în centre
universitare din toată țara.
„Conceptul acestei serii de evenimente este unul de întâlniri între
profesioniști și autorități centrale
și locale în Sănătate. Este foarte
important să avem aceste discuții,
deoarece, cu ajutorul lor, se fac
clarificări pe anumite protocoale
sau se lămuresc anumite aspecte
administrative cu care se confruntă
profesioniștii, totul, în beneficiul
pacienților”, a declarat Maria
Vasilescu, președinte al Asociației
„Echitate în Sănătate”.

Astfel, pentru pacienți români aflați la
capătul drumului, le putem da cel puțin
10 studii clinice gratuite efectuate în
lume pe mutația de gene sau combinația
de gene pe care o au ei”, a anunțat prof.
dr. Virgil Păunescu, director general
OncoGen și vicepreședinte al Academiei
de Științe Medicale.

Efectele adverse ale
tratamentului necorespunzător
„Este foarte important, indiferent cât ar
costa, să dăm ceea ce trebuie pacientului.
Dacă nu avem o terapie personalizată,
pacientul trece prin două-trei tipuri de
tratamente, care, pe de o parte, pot fi
dăunătoare, chiar letale, deoarece boala
progresează (intervine rezistența) și este
necesar tratamentul toxicităților, care va
fi mult mai scump decât dacă pacientului
i se prescrie, de la bun început, terapia
potrivită. Dacă avem aceste protocoale,
care sunt agreate de autoritățile din Sănătate, atunci și medicul este apărat, deoarece analizele indică cu exactitate care
terapie este indicată din multitudinea de
alternative”, a spus și prof. dr. Hortensia
Ioniță, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara.
Reprezentanții Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate au anunțat că
vor sprijini orice demers care va face
ca lucrurile să meargă mai bine pentru
pacient și pentru sistemul de sănătate,
în general. „Discuțiile între specialiști

duc la identificarea unor soluții care vor
face să fie mai bine pentru pacienți. În
ceea ce privește crearea unui subprogram
dedicat LLC sau extinderea actualului
subprogram care se derulează pentru leucemie acută și pentru leucemia limfocitară cronică, este nevoie de o propunere
a Comisiei de specialitate a Ministerului
Sănătății în acest sens”, a explicat Mihaela Tănase, purtător de cuvânt CNAS.

Educație medicală și screening
O altă problemă ridicată de specialiști
a fost faptul că LLC este o boală asimptomatică, depistată, uneori, cu totul
întâmplător, atunci când pacientul merge
la medicul de familie pentru analizele
de rutină. „Este o mai mare nevoie de
educație medicală și de screeningul
pacienților. Ar trebui să se facă măcar o
hemogramă pe an la toată lumea - costă
doar 15 lei”, a propus asist. univ. dr.
Dacian Nicolae Oroș, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, membru
al Comisiei de Hematologie din MS. O
altă soluție identificată, mai ales în cazul
persoanelor din zonele rurale, care ajung
foarte rar la medicul de familie pentru
analize de rutină, este prezența unor
caravane medicale. „În cazul persoanelor din zonele rurale, medicii de pe
caravanele mobile pot da oamenilor pe
care îi testează trimitere către investigații
în laboratoare specializate”, a mai spus
conf. dr. Ioana Ioniță. 
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