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Întregul glob așteaptă rea-
lizarea unui vaccin contra 
COVID-19, însă multe 
voci susțin că acesta va fi 

disponibil în primul rând țărilor mai 
bogate. În ce ”val” se află România? 

România s-a alăturat strategiei Comi-
siei Europene de a avea acces la cel puțin 
un vaccin care, în momentul de față, se 
află în stadii avansate de cercetare, atât 
în ceea ce privește siguranța, calitatea, 
cât și eficiența. Nu se pune problema de 
priorități în alocarea acestor vaccinuri 
în funcție de tipul țării. În momentul 
în care un vaccin va primi aprobare de 
utilizare de la nivelul EMA, fiecare țară 
membră UE sau membră a Spațiului Eco-
nomic European va primi, prin rețeaua 
de distribuție centralizată, vaccinurile 
disponibile, în etape. 

În prezent sunt peste 150 de platfor-
me de vaccinare în cercetare, dintre care 
aproximativ 45 sunt în diferite etape de 
studii clinice la om. În condițiile în care 
un vaccin primește aprobare de la FDA și 
EMA, înseamnă că îndeplinește standar-
dele de siguranță, calitate și eficacitate. 
Deși a fost un proces accelerat de apariție 
și dezvoltare a acestor platforme de vac-
cinare, în niciun caz nu s-a făcut rabat 
de la siguranță. Au fost metodologii care 

au îmbunătățit acest proces de elaborare 
a studiilor clinice. Multe studii au fost 
dezvoltate în paralel, pe loturi sufici-
ent de mari de pacienți care să permită 
rezultate mai rapide și trecerea în faza 
3 de studiu – fază cu un număr mare de 
persoane (până la 60.000) și prin care 
se urmărește evaluarea siguranței și 
eficacității acestor vaccinuri din perspec-
tiva în care vaccinurile au potențialul de 
a ne proteja de infecția cu SARS-CoV-2. 

Care va fi, concret, strategia de 
vaccinare a populației?

Strategia de vaccinare este dez-
voltată în baza unui cadru strategic 
recomandat de Organizația Mondială a 
Sănătății, model adoptat de majoritatea 
țărilor membre ale Uniunii Europene și 
Spațiului Economic European. La nivelul 
Ministerului Sănătății s-a constituit 
un grup de lucru interdisciplinar care 
include experți din mai multe domenii 
de activitate: boli infecțioase, epidemi-
ologie, sănătate publică, vaccinologie, 
imunologie și farmacovigilență. Strategia 
are ca obiectiv asigurarea accesului la 
vaccinare în condiții de siguranță, res-
pectând toate recomandările în vigoare 
care să permită menținerea eficacității 
vaccinurilor așa cum rezultă din studii 
și din datele producătorilor. Astfel, stra-

tegia își propune să reducă morbiditatea 
și mortalitatea prin COVID-19, să reducă 
presiunea asupra sistemului medical, să 
permită reechilibrarea diverselor dome-
nii economice și sociale, dar și reluarea, 
cât mai rapid, a cursului normal al vieții. 

Strategia de vaccinare anti-COVID-19 
este flexibilă și cuprinde mai multe 
direcții strategice, obiective specifice 
și acțiuni. Vorbim în primul rând de 
stabilirea grupelor populaționale țintă 
care vor beneficia de vaccinare în fazele 
inițiale. În momentul de față, cererea 
pentru aceste tipuri de vaccinuri este 
extrem de mare la nivel global, ceea 
ce depășește capacitatea de producție 
existentă. Din acest motiv trebuie făcută 
o stratificare a grupelor populaționale, 
care vor fi prioritate pentru diversele 
etape ale campaniei de vaccinare. Astfel, 
în prima etapă, vaccinurile vor fi utilizate 
în mod deosebit pentru toți lucrătorii din 
sistemul de sănătate, atât public, cât și 
privat. În paralel sau în etapa a doua, în 
funcție de disponibilitatea vaccinurilor, 
sunt incluse persoanele care deser-
vesc activități esențiale, ca de exemplu 
personalul din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranței naționale, personalul 
din unitățile de învățământ, lucrătorii 
din domeniul procesării/distribuției/

ETAPELE 
VACCINĂRII 
ANTI-COVID: 
DE LA GRUPE POPULAȚIONALE LA CENTRE DRIVE THRU

de Valentina Grigore

VACCINE
covid-19
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comercializării alimentelor și apei pota-
bile, lucrătorii poștali, cei din domeniul 
transporturilor, personalul din dome-
niul salubrității și managementului 
deșeurilor. O altă categorie, de aseme-
nea foarte importantă, pentru că vizează 
populația cu risc ridicat de evoluție 
severă în cazul unei infecții cu SARS-
CoV-2, o reprezintă populația cu vârsta 
de peste 65 de ani și persoanele aflate în 
evidență cu boli cronice, indiferent de 
vârstă. Aceste categorii populaționale 
vor fi mai bine definite după ce vom 
avea un vaccin aprobat, deoarece este 
important să se respecte indicațiile 
prevăzute în caracteristicile acestuia. 
De exemplu, dacă pentru o anumită 
categorie de boală cronică asociată 
se observă că răspunsul imun nu 
este peste nivelul acceptat de 
eficacitate și nu se recomandă 
vaccinarea conform producăto-
rului, evident, acea categorie de 
boală nu va fi inclusă. Strategia 
ne permite să ne adaptăm în 
permanență. Ultima etapă 
va fi adresată populației 
generale. Principiile de 
alocare a vaccinurilor 
pe etape sunt cât se 
poate de obiective 
și iau în calcul trei 
aspecte importante: 
criteriul epidemiolo-
gic (ne uităm la carac-
teristicile epidemiologice 
ale infecției în țara noastră, 
care să permită o flexibilitate în 
redistribuirea și alocarea vaccinurilor 
în funcție de evoluția epidemiologică în 
România pe regiuni geografice), criteriul 
medical (riscul ca o persoană să devină 
infectată prin natura activității pe care o 
desfășoară, riscul ca infecția să evolueze 
sever, cu potențial de deces, și riscul 
ca o persoană infectată să disemineze 
infecția la foarte multe persoane), și 
nu în ultimul rând desfășurarea acelor 
tipuri de activități esențiale fără de care 
infrastructura critică nu poate funcționa 
în condiții optime. 

Este România pregătită logistic 
pentru primirea/vaccinarea 
populației?

Activitățile propriu-zise legate 
de vaccinare presupun asigurarea 
condițiilor și facilităților de stocare, 
distribuție și desfășurare a imunizării 
efective. La nivelul unităților sanitare 
vaccinarea se va efectua, după modelul 
gripei sezoniere, în sensul în care fiecare 
unitate își va vaccina personalul pro-
priu. Suplimentar, la nivelul instituțiilor 
care deservesc activități esențiale vor 
exista echipe mobile care vor desfășura 
imunizarea personalului. 

Pentru etapa 
adresată pacienților 

peste 65 de ani și 
celor cu boli cronice, 

dar și pentru populația 
generală, vor exista centre de 

vaccinare fixe și mobile. De asemenea, în 
această etapă, activitatea de vaccinare se 
va desfășura, foarte probabil, și la nivelul 
cabinetelor de medicină de familie, în 
condițiile în care vom avea disponibile 
vaccinuri care au un lanț de frig obișnuit, 
adică 2-8 grade Celsius. Pentru populația 
generală, ne propunem înființarea unor 
centre de vaccinare Drive Thru, care să 
permită accesul facil al tuturor persoa-
nelor la vaccinare. Centrele de vacci-
nare sunt propuse a fi acele zone sau 
spații care permit distanțarea fizică (de 
exemplu, săli de concerte foarte mari). 
Vaccinarea va fi gratuită și voluntară, nu 
vorbim de condiționare sau de obligati-

vitate. Pentru a se evita cozile de la cen-
trele de vaccinare, va exista un sistem de 
programare electronică prin intermediul 
căruia fiecare persoană se va putea pro-
grama la centrul cel mai apropiat. 

Trebuie să încurajăm raportarea 
individuală a efectelor adverse

Din punctul de vedere al 
farmacovigilenței, în baza recomandări-
lor EMA și ale producătorilor, va exista, 
în cadrul sistemului actual de raportare 
individuală a reacțiilor adverse de la 
nivelul ANMDMR și Registrului Elec-
tronic Național al Vaccinărilor (RENV), 
un modul electronic în care eventualele 

efecte adverse post-imunizare pot fi 
raportate. Intenționăm să elaborăm 

un check list cu cele mai frecvente 
reacții adverse, așa cum reies din 
specificațiile producătorului, la 
care pot fi adăugate alte posibi-
le reacții și efecte adverse care 
pot apărea și pot fi descrise. 
Trebuie să încurajăm rapor-

tarea individuală a efectelor 
adverse. Cele mai multe vacci-

nuri vor fi administrate în două 
doze, la interval de 21 sau 28 de zile, 

în funcție de tipul vaccinului folosit. 
Astfel, RENV ne va permite o evaluare 
fidelă a nivelului de acoperire vacci-
nală, inclusiv a ratei de reacții adverse 
post-imunizare. De asemenea, putem 
avea un sistem de urmărire a tipului 
vacinului folosit și dacă persoanele se 
află la prima doză sau la rapel. Ne dorim 
ca de la nivelul RENV să se poate trimite 
o avertizare prin SMS sau prin e-mail 
persoanelor pentru a se reaminti data 
rapelului cu 24 de ore înainte. 

Vor fi trei instituții importante 
implicate în derularea activităților de 
vaccinare: Ministerul Sănătății, Minis-
terul Apărării Naționale și Ministerul 
Afacerilor Interne. Este un trio esențial 
pentru a se putea asigura vaccinarea 
unui număr cât mai mare de persoane 
într-un interval cât mai scurt. 
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INTERVIU CU 
SEBASTIAN 
BURDUJA, 

SECRETAR DE STAT 
ÎN MINISTERUL 

FINANȚELOR 
PUBLICE

de Valentina Grigore

În bugetul alocat Sănătății în acest an, 
 care sunt capitolele care vor avea o  
finanțare mai crescută?
Sănătatea este, în mod evident, o 

prioritate clară pentru actualul guvern. Am 
investit peste 24 de miliarde de lei pentru 
medicamente și echipamente sanitare, am 
suplimentat bugetul Ministerului Sănătății 
din fondul de rezervă cu suma de 570 de 
milioane de lei, am început proiectele pentru 
construcția spitalelor regionale la Iași, Cra-
iova și Cluj, investim în spitalele municipale 
din zeci de județe. Acestea sunt dovezi clare că 
Sănătatea este prioritate zero. Pandemia ne-a 
prins cu un sistem de sănătate bolnav și lăsat în 
paragină, așa că nu avem timp de pierdut. 

Și în următorul exercițiu financiar vom 
continua să investim masiv în Sănătate, dar este 
prematur să ofer cifre, încă se lucrează la buget. Ne 
vom concentra pe gestionarea pandemiei, dar și pe 
proiectele majore de infrastructură începute deja: 
spitalele regionale din Cluj, Iași, Craiova, precum și 
investiții în zeci de spitale municipale, precum Brăila, 
Bacău sau Constanța. De asemenea, construim un nou 
spital județean la Sibiu, care va avea o finanțare de 500 de 
milioane de euro din Programul Naţional de Recuperare şi 
Rezilienţă.

Tot la capitolul Sănătate, trebuie să menționăm că guvernul 
asigură în mod continuu fondurile necesare pentru derularea 
activităților prioritare în cadrul programelor naționale de 
sănătate. Plus investiții la nivel-record. Guvernarea liberală 
s-a concentrat pe investiţii masive în economie, în 
special în domeniul sănătății sau infrastructurii 
de transport. Astfel, în primele zece luni, guver-
nul PNL a realizat investiţii de 35,4 miliarde de 
lei, cea mai mare sumă din ultimii 10 ani. 

Parteneriatele public-private au funcționat 
foarte bine în acest context pandemic. Cum 
pot fi continuate aceste parteneriate în toate 
domeniile, nu numai în cel al sănătății?

Politici și mecanisme 
de FINANȚARE

PENTRU IMPLEMENTAREA PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVATE
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Una dintre prioritățile noastre este 
dezvoltarea de politici și mecanisme de 
finanțare pentru implementarea parte-
neriatelor public-privat cu partajarea 
adecvată a costurilor, riscului și recom-
penselor între guvern și sectorul privat. 
În ultimul an, împreună cu colegii din 
Unitatea de Management al Investițiilor 
Publice, am făcut pași importanți în ela-
borarea unei strategii la nivel național 
pentru implementarea de proiecte 
prioritare în regim PPP. Am întocmit 
un prim draft al acestui document, care 
a fost discutat cu experții BEI și EPEC, 
documentul inițial suportând deja 
două revizuiri ca urmare a propuneri-
lor/ recomandărilor de îmbunătățire a 
conținutului primite din partea acestor 
instituții. 

Strategia avansează un set de crite-
rii pentru selectarea proiectelor care 
urmează să se implementeze în regim 
PPP, propune un cadru instituțional 
pentru aprobarea diverselor eta-
pe, începând din faza de pregătire a 
proiectelor, atribuirea contractelor și, 
ulterior, monitorizarea acestora în faza 
de operare. 

Un alt aspect important, pe care 
mulți îl ignoră, vizează evitarea unui ni-
vel ridicat al datoriei publice, concomi-
tent cu derularea investițiilor în infra-
structură. Utilizarea PPP ca mecanism 
alternativ de finanțare este o soluție. 

Vizăm pe viitor și clarificarea cadru-
lui instituțional, înființarea unui comi-
tet interministerial cu rol de coordona-
re a problematicii PPP la nivel național 
și identificarea proiectelor strategice 
care să fie implementate ca parteneriat 
public-privat. Un alt pas major pentru 
asigurarea funcționării PPP-urilor 
în contextul pieței din România este 
configurarea unui proces de control 
al calității asupra ciclului de viață al 
proiectului, care să fie operaționalizat 
la nivelul MFP și al ministerelor de 
linie, pentru a spori capacitatea de a 
pregăti, atribui și gestiona cu succes 
proiecte PPP. 

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Ce măsuri specifice vor fi luate de 
Ministerul de Finanțe pentru susținerea 
economiei/sectorului public și privat, 
având în vedere prelungirea pandemiei 
și situația de la noi din țară?

Guvernul României are în vedere 
creșterea competitivității operatorilor 
economici, iar asta se poate realiza 
numai prin îmbunătățirea cadrului în 
care aceștia operează, prin reforme 
structurale ample și susținute, care să 
stimuleze competitivitatea economiei 
românești și să accelereze convergența 
reală a României cu economiile dezvol-
tate din Uniunea Europeană.

De asemenea, urmărim consolidarea 
schemelor de ajutor de stat și a stimu-
lentelor pentru domeniile prioritare, 
afectate negativ de migrația forței de 
muncă cu o calificare superioară, prin 
susținerea parcurilor tehnologice și 
industriale. O altă măsură vizează 
stimularea înființării de parteneriate de 
cercetare, dezvoltare și a mediului de 
afaceri.

Pe termen mediu, avem în vede-
re acordarea de finanțare destinată 
specific creșterii competitivității 
prin granturi pentru investiții pentru 
microîntreprinderi, pentru sporirea 
competitivității IMM-urilor, pentru 
finanțarea investițiilor mari sau pentru 
inițiative antreprenoriale inovative și 
digitalizarea companiilor. Alte direcții 
vizează sprijin pentru dezvoltarea 
agriculturii, continuarea schemelor 
de ajutor de stat pentru investiții noi, 
precum și oferirea de garanții de stat 
pentru creditarea companiilor mari 
pentru capital de lucru și investiții. 

Toate aceste măsuri sunt incluse 
în programul de guvernare al PNL, 
care urmează să fie lansat. Vom con-
tinua, practic, abordarea din ultimul 
an de guvernare: mediul de afaceri are 
nevoie de undițe, nu de pești. Fix asta 
le oferim: variante de finanțare care să 
ajute companiile să crească, să devină 
competitive, să genereze plusvaloare și 
venituri în economie.

ROMÂNIA INOVATOARE,  
ROMÂNIA CONECTATĂ, ROMÂNIA 
VERDE ȘI ROMÂNIA SIGURĂ

Ce urmează pentru România,  
pe termen mediu și pe termen lung?

La începutul acestei pandemii, am 
spus că e o oportunitate această criză. 
O oportunitate să ne resetăm modelul 
economic din unul bazat pe consum, în 
unul pe investiţii. Despre cum văd eu 
România și cum putem valorifica aceste 

oportunități, am scris în cartea „Planul 
pentru România – șapte revoluții inte-
lectuale pentru o țară în care vrem să 
rămânem”, publicată recent la Editura 
Litera. 

Am pornit de la visul meu: o țară în 
care vrem să rămânem și un loc unde să 
ne reîntoarcem. Așadar, prima revoluție 
nu este deloc surprinzătoare: revoluția 
întoarcerii acasă a milioanelor de 
români alungați peste hotare. Împreună 
cu cei rămași în țară să reziste pe frontul 
românesc, ei sunt cea mai importantă 
resursă pentru schimbarea în bine a 
României. 

Am continuat cu alte șase revoluții 
descrise pe larg, printre care 
revoluția liderilor autentici, revoluția 
cetățenilor, revoluția democrației, a 
deschiderii către viitor și a dezvoltării. 
Peste acestea, am propus un plan, mai 
exact o nouă paradigmă de creștere, 
bazată pe patru piloni esențiali: 
România inovatoare, România co-
nectată, România verde și România 
sigură. Fiecare pilon include mai multe 
direcții strategice de acțiune, modele 
de bune practici și soluții concrete 
pentru România, totul, pe baza unei set 
de fundamente teoretice privitoare la 
rețeta creșterii economice.

În această carte am împletit idei con-
crete, pragmatice, cu bucăți din sufletul 
meu, asumate, având conștiința împă-
cată că nu am nedreptățit pe nimeni și, 
de câte ori am avut ocazia, am prezentat 
soluțiile de care avem nevoie, nu doar 
problemele de care ne-am săturat cu 
toții. 

Aspirația mea nu a fost să cuprind în 
paginile acestei cărți totul despre cum 
facem România bine. Nici nu ar fi posi-
bil. Am abordat câteva direcții pe care le 
stăpânesc mai bine: dezvoltare regiona-
lă și urbană; creștere economică; refor-
ma administrației publice; susținerea 
mediului privat. Sunt convins că mai 
sunt destule de adăugat, iar scopul 
principal al acestui demers este tocmai 
să pornească o conversație așezată 
despre transformarea crizei cauzate de 
pandemie într-o oportunitate istorică 
de dezvoltare a României.

Sper ca această carte să pună bazele 
unui dialog, să fie conturul unui plan de 
țară, temelia unei noi mișcări: Româ-
nia fără resemnare, fără blazare și fără 
scepticism. 
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În România se 
suprapun trei crize 
– una sanitară, 
una socială și una 

economică. Este societatea 
noastră pregătită să le înfrunte?

Vă propun să extindem cadrul 
analizei. Deși, astăzi, simpla 
pronunțare a cuvintelor global, 
globalism, globalizare dă frisoa-
ne, cred că sunteți de acord că 
această triplă criză este o proble-
mă globală, care impune soluții 
globale. Da, criza este și o proble-
mă a societății noastre, o proble-
mă internă, care impune soluții 
interne. Dar în ceea ce privește 
atât diagnosticul, cât și trata-
mentul – căci criza este de fapt 
o boală – soluțiile globale și cele 
interne se intercondiționează. 
Pentru că și problemele se 
intercondiționează. Știu, în 
multe dezbateri se fac trimiteri la 
întoarceri în istorie, la o lume ce 
va da de pământ cu globalizarea, 
numai că se uită un adevăr esențial, acela că 
fenomenul globalizării este rezultatul unei 
legități obiective, din clasa legilor naturii. 
Aceste legi nu sunt făcute și nu pot fi des-
făcute de oameni. Până și deviza „gândește 
global și acționează local” e depășită. Poate se 
vor alege altfel apele, lumea va înțelege mai 
bine ce e pozitiv și ce e negativ în procesul 
globalizării, la ce trebuie să renunțăm și 
ce se va impune să promovăm, dar oprirea 
globalizării e ceva ce nu stă în puterea oa-
menilor. Și nici în interesul oamenilor. Dacă 
judecăm cu fața la cele trei crize, la care v-ați 

referit, vom constata că atât criza 
economiei, cât și cea socială au 
aceeași cauză în toată lumea: criza 
sănătății publice. Iar statisticile, din 
America până în Extremul Orient, 
măsoară contaminările și decesele 
în paralel cu destabilizarea economică și 
depresia socială. Lumea întreagă, îngrijorată 
și derutată, își strivește stilul de viață cu care 
se obișnuise, căutându-și, construindu-și 
noi paradigme. Cu un mare efort de acomo-
dare – atât material, cât și emoțional. Munca 
la domiciliu, comerțul online, digitalizarea 

SUB TIRUL  
crizelor globale

SĂNĂTATEA PUBLICĂ, ECONOMIA ȘI CALITATEA VIEȚII,

de Bogdan Guță
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citeşte pe www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro

învățământului, a băncilor, a servicii-
lor… deprinderi formate sub imperati-
vul crizei, le vom lua cu noi în vremea 
de după criză. Și le vom dezvolta.

Vreți să spuneți că întoarcerea la 
viața obișnuită, de dinainte de criză, 
la care mulți se gândesc, este doar o 
iluzie?

Sintagma „viața obișnuită” așa cum 
ne-o știm poate că e timpul s-o uităm. 
Ne vom însuși alte obișnuințe. Viața 
de după criză va curge într-o lume 
nouă! Cum va fi această lume? Fața 
ei începe să prindă contur, un contur 

încă vag, cu multe necunos-
cute. Dar e cert că nu ne vom 
întoarce de unde am plecat. 
Azi știm deja că istoria nu se 
repetă. Nici măcar în spirală. 
Totul va avea o altă curgere: 
timpul, evenimentele, munca, 
veniturile, cheltuielile. Se 
vorbește deja despre veni-
turi minime obligatorii la 
nivel global. Ieri asta părea o 
utopie! Sau… economia verde, 
economia circulară… Modele 
pentru mâine ce ieri păreau 
atât de îndepărtate!

Sunteți de partea celor 
ce gândesc că nu mai avem 
nevoie de istorie, că a 
încărca programele școlare 
cu lecții de istorie este o 
împovărare nu doar inutilă a 
elevilor, ci și dăunătoare?

Nici pe departe. Dimpo-
trivă! Probabil, vom învăța 
un alt fel de a privi înapoi, 
aprofundând lecțiile trecutu-
lui în esența lor, atât pe acelea 

care au împins societatea înainte, cât 
și – ca să le evităm – greșelile care  
ne-au tras înapoi. Astăzi, în lume, 
multe mari companii și-au angajat 
istorici care să le scotocească trecutul 
în căutarea acelor reușite ce le-au 
condus spre vârful competiției econo-
mice, menținându-le pe multe dintre 
ele acolo, sus, timp de peste un secol. 
Istoria devine ceea ce merită să fie: 
Marea Carte de Învățătură! Ca și Geo-
grafia, de altfel. Pentru că nu-i poate 
fi ignorat geografiei rolul de indicator 

important în procesul dezvoltării 
durabile. Vorbim, în actuala conjunc-
tură, despre criza sănătății publice și 
despre impactul pe care această criză 
îl are asupra vieții economice și asupra 
relațiilor sociale. Dar înțelege societa-
tea noastră, la nivelul unei mase criti-
ce, cum se manifestă aceste legături și 
că ele nu acționează în sens unic? Am 
motive să consider că nu!

Vă referiți la actuala conjunctură, 
la stări specifice triplei crize prin 
care trecem sau aveți în vedere 
situația generală?

Am în vedere ambele aspecte. Acum 
e criză. Lumea toată este în criză și 
fiecare țară și-a deschis propriul front. 
Iar când au început  ostilitățile, fiecare 
țară „combatantă” avea, în propriul 
„arsenal”, doar ce reușise să strângă 
înainte de confruntarea cu molima. În 
anul 2000, când guvernatorul BNR a 
îndeplinit, pentru un an, mandatul de 
prim-ministru, a consultat un ghid fă-
cut de americani pentru bazele militare 
din România. Un document extrem de 
detaliat. A fost șocat când a văzut că 
la rubrica „spitalul cel mai apropiat” 
era menționat un spital din Budapesta. 
Criteriul fiind dotarea cu aparatură 
modernă. Este de notorietate faptul că, 
împreună cu un grup de medici, a făcut 
o listă de priorități și a angajat împru-
muturi internaționale pentru a demara 
un proces de dotare a unor spitale din 
România cu aparatura adecvată. A fost 
un început. Procesul a continuat. Dar 
nu a trecut mai departe de… puterea 
PIB-ului țării. Un PIB care, timp de 
câțiva ani înainte de actuala criză, a 
fost prezentat public ca fiind vânjos, 
în sensul că înainta cu viteză mare. 
Cum însă era sfidată Geografia, a fost 
sfidat și adevărul că România, țară cu a 
zecea suprafață și a șasea populație ca 
mărime din Uniunea Europeană, are 
PIB-ul pe locuitor la paritatea standard 
a puterii de cumpărare abia pe locul 
26. Și, deci, cu o capacitate sub nevoile 
țării de a sprijini dotarea spitalelor. Am 
văzut cum în acest an, având și sprijinul 
armatei, mobilizarea autorităților în 
fața agresiunii pandemiei a fost relativ… 
promptă. Dar e aici și o lecție dură de 

intercondiționare. Aceea că sectorul 
sanitar și economia ori se dezvoltă 
împreună, ori stagnează împreună. La 
urma urmei, de calitatea serviciilor 
medicale depinde sănătatea forței de 
muncă, iar forța de muncă, mobiliza-
tă în economie, asigură banii pentru 
investiții în sistemul medical.

Acum însă e criză. Când se va 
sfârși acest coșmar? Putem miza pe 
o predictibilitate cu marjă mică de 
eroare, importantă în general, dar 
mai cu seamă importantă pentru 
sectorul sanitar?

Când luăm în calcul ceea ce  
poate fi prevăzut, în conjunctura  
actuală, într-o lume în criză și, deci, 
vulnerabilă, incertă și riscantă, 
istoria care a văzut multe îndeamnă 
la prudență. Și, mai cu seamă, ne 
îndeamnă să mizăm pe ținte și nu pe 
prognoze. Ca într-un teatru de război: 
trebuie cucerită cota x în timpul y.  
Importante fiind strategiile, cu 
condiția să fie continuu actualizate.

Ce strategii ia în calcul Banca 
Națională în împrejurarea în care, 
după cum se conturează viitorul 
apropiat, criza sănătății publice 
ar evolua într-o direcție ce ar 
presupune noi restrângeri ale 
activității economice? 

Încă din luna martie, Banca 
Națională a suspendat calen-
darul ședințelor Consiliului de 
Administrație în care sunt luate decizii 
de politică monetară. Și asta, pentru 
ca aceste ședințe să se desfășoare ori 
de câte ori situația o impune, chiar și 
de mai multe ori într-o zi. De atunci, 
din martie, Banca Națională a asigurat 
zi de zi lichiditatea adecvată la nivelul 
întregului sistem bancar, pentru 
finanțarea bugetului țării, a economiei 
reale și pentru susținerea creditării 
populației. Niciun detaliu nu este 
ignorat. Inclusiv pregătirea mai multor 
scenarii, atâtea câte vor fi necesare, 
pentru ca paza bună să treacă primej-
dia rea. Cât privește direcția în care 
ar putea să evolueze, de aici înainte, 
criza sănătății publice, nu e rolul meu 
să fiu profet, și încă într-o publicație 
specializată în politici medicale.  
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E timpul  să 

psoriazisul!
privim

diferit

psoriazisul!psoriazisul!

Psoriazisul este o afecțiune cronică, de lungă 
durată, pentru care nu există tratament curativ. 
Deși este cunoscută și răspândită, psoriazisul 
este în continuare una dintre afecțiunile care se 

lovesc de un zid de preconcepții. Și asta, din cauza impactu-
lui său vizibil asupra pielii. 

Cu toate acestea, psoriazisul nu este doar o boală de piele, 
așa cum par să gândească mulți. 

Iată că, deși vorbim despre a cincea importantă boală 
cronică netransmisibilă, după bolile cardiovasculare, cancer, 
boli respiratorii cronice și diabet, încă este mai simplu să ne 
referim la ce nu este psoriazisul.

NU ESTE DOAR O SUFERINȚĂ A PIELII. Semnele 
cutanate ale bolii sunt probabil cele mai cunoscute, dată fiind 
vizibilitatea lor, însă psoriazisul afectează întregul organism.

PSORIAZISUL NU ESTE CONTAGIOS. Psoriazisul nu 
este transmisibil și nu este cauzat de igiena precară, ci de 
elemente complexe care țin de factori genetici sau imuni.

PSORIAZISUL NU ESTE RUȘINOS. Din cauza 
aspectului fizic, persoanele cu psoriazis se confruntă 
frecvent cu discriminare din partea celor din jur, fiind 
stigmatizați.

Psoriazisul afectează 125 de milioane de oameni în 
întreaga lume, adică 3% din populație. În România, con-
form Societății Române de Dermatologie (SRD), prevalența 
psoriazisului este estimată la 4,9%. Deși reprezintă o boală 
incurabilă, psoriazisul poate fi controlat prin mijloacele 
actuale de tratament.

„Hai să PSOcializăm” este o campanie de conștientizare la 
nivelul publicului larg, al pacienților, profesioniștilor din do-
meniul sănătății și al autorităților, care își propune să atragă 
atenția asupra tuturor aspectelor bolii, inclusiv implicațiile 
psihologice, economice și sociale ale acesteia. Inițiată de 
compania AbbVie, campania se desfășoară în parteneriat 
cu Societatea Română de Dermatologie (SRD) și Asociația 
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA. 

Campania vrea să aducă în prim-plan nevoile pacienților 
cu psoriazis, să limiteze percepția eronată conform căreia 
aceasta este doar o „afecțiune a pielii” și să sublinieze faptul 
că deși nu este o boală vindecabilă, ea poate fi controlată și 
există o probabilitate foarte ridicată în prezent de a obține 
remisiunea în proporție mai mare de 90% a leziunilor 
cutanate.

POVARA PSORIAZISULUI. Psoriazisul este o boală 
dureroasă, severă, cronică, netransmisibilă a sistemului 
imunitar, cu un impact major asupra calității vieții. 
Caracterul imprevizibil al psoriazisului, precum și faptul 
că este o boală cronică ce se prelungește pe tot parcursul 
vieții transformă această afecțiune într-o suferință greu de 
suportat, atât la nivel fizic, cât și psihic.

O problemă de sănătate publică, psoriazisul este o 
afecțiune cu diferite grade de severitate și se manifestă prin 
leziuni la nivelul pielii, afectare a articulațiilor, dar și prin 
probleme la nivel cardiovascular. În unele cazuri de psori-
azis, afectarea articulară poate ajunge chiar la invaliditate, 
prin incapacitatea pacientului de a folosi mâinile și picioarele 
– o altă situație ce afectează profund calitatea vieții, în plan 
personal și profesional deopotrivă.

Astfel, conform datelor SRD, pacienții cu psoriazis sever 
ratează anual în medie între 3 şi 26 de zile de muncă, în timp 
ce 23% dintre aceștia afirmă că psoriazisul a influențat alege-
rea unei cariere profesionale. 50% dintre pacienţi relatează 
o calitate a vieţii scăzută din cauza discriminării la locul 
de muncă, în timp ce 34% dintre pacienții cu psoriazis au 
declarat că interacțiunile cu colegii de muncă s-au schimbat 
după ce au primit diagnosticul. În plus, 62% dintre pacienţi 
se confruntă cu probleme financiare din cauza bolii.

  
IMPLICAȚII EMOȚIONALE ȘI PSIHOLOGICE. 
Psoriazisul este, prin natura sa, o boală cronică și, în prezent, 
incurabilă, cu un curs imprevizibil al simptomelor și 
factorilor declanșatori. Este deseori necesară gestionarea pe 
tot parcursul vieții, pentru a controla inflamația corelată cu 
boala, pentru a ajuta la evitarea sau întârzierea evoluției bolii 
sau dezvoltării altor afecţiuni. 

Pe lângă componenta fizică (afectare cutanată, articulară), 
psoriazisul prezintă consecințe extrem de importante și la 
nivel emoțional. De aceea, este importantă și tratarea compo-
nentei psihologice a bolii (frustrare sau depresie), provocată 
de aspectul fizic. 

Chiar dacă psoriazisul nu este contagios, din cauza bolii 
și a stigmatului care vine adesea la pachet, pacienții cu pso-
riazis trăiesc într-o izolare permanentă și se văd nevoiți să 
renunțe la lucruri mărunte de zi cu zi, la care mulți dintre noi 
nici nu gândim, cum ar fi mersul la salon, purtarea hainelor 
închise la culoare, înotul, mersul la plajă, îmbrățișările. 

Din datele APAA, de teamă să nu fie judecați de către cei cu 
care intră în contact, 40% dintre pacienții cu psoriazis își as-
cund afecțiunea, iar 52% dintre pacienţii cu psoriazis se simt 
jenați sau rușinați în relațiile cu cei din jur, din cauza bolii. 

�În România, studiile efectuate de SRD la nivel național 
arată că 60% dintre pacienţii cu psoriazis suferă de 
episoade depresive.

Creșterea incidenței anxietății, depresiei sau a ratei 
sinuciderilor în rândul pacienților cu psoriazis face imperi-
oasă monitorizarea atentă a eventualelor afecțiuni psihice 
provocate de boală, deoarece calitatea vieții pacientului cu 
psoriazis este puternic influențată la nivel personal, social și 
profesional.

SCHIMBAREA PARADIGMEI DE TRATAMENT ÎN 
PSORIAZIS. Psoriazisul nu poate fi vindecat, însă poate 
fi ținut sub control, cu tratamentul adecvat. Tratamentul 
adecvat poate oferi o remisiune completă sau aproape 
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completă a leziunilor cutanate. Totodată, impactul acestuia 
se poate reflecta în toate aspectele vieții pacienților. Astfel, 
aceștia pot ajunge să facă lucruri pe care în mod normal nu 
le-ar face, cum ar fi să se expună pe tot parcursul anului, 
să inițieze relații personale, să iasă din izolare, să practice 
sport, să socializeze.

Pentru a gestiona eficient afecțiunea, astfel încât paci-
entul să ducă o viață normală, diagnosticarea precoce joacă 
un rol extrem de important. În baza leziunilor cutanate, 
medicul dermatolog este cel care poate stabili diagnosticul şi 
numai cu ajutorul său boala poate fi menținută sub control. 
Dată fiind complexitatea afecțiunii însă, în ultimii ani, abor-
darea tratamentului în psoriazis se face multidisciplinar, în 
echipă cu specialiștii cardiologi, diabetologi, reumatologi și, 
nu în ultimul rând, cu psihologi și psihiatri.

Oamenii au experiențe diferite cu psoriazisul și nu există 
un singur răspuns pentru toți. Medicul ia în considerare 
factori diferiți atunci când stabilește planul de tratament al 
unui pacient cu psoriazis, inclusiv severitatea formei de pso-
riazis și impactul asupra vieții cotidiene a acestuia. Opțiunile 
terapeutice în cazul psoriazisului variază de la terapii topice 
la tratamente biologice inovatoare.

Pentru persoanele cu forme ușoare de psoriazis, semnele 
și simptomele sunt controlate de obicei cu tratamente topice, 
creme sau unguente care se aplică pe piele, sau fototerapie, 
prin expunerea pielii la lumina UV naturală sau artificială.

Totuși, aproape 25% dintre persoanele care trăiesc cu 
psoriazis sunt considerate a avea formă moderată până la 
severă de psoriazis, ceea ce presupune că mai mult de 10% 
din suprafața pielii este afectată. În acest caz, de obicei, 
se recomandă tratamentele sistemice. Aceste tratamente 
acționează asupra întregului organism și deseori acționează 
asupra sistemului imunitar pentru a ameliora simptomele 
psoriazisului de pe suprafețe întinse ale corpului. Ele pot in-
clude medicamente orale, într-o formă lichidă sau pastile, sau 
biologice, medicamente injectabile care țintesc componente 
specifice ale sistemului imunitar, pentru a reduce inflamația.

Tratamentele sistemice orale acționează în corp pentru 
a trata psoriazisul, comparativ cu o singură zonă localizată. 
Diverse medicamente orale acționează în moduri diferite, 
așa cum este suprimarea sistemului imunitar, sau acționează 
ca anti-inflamatoare, pentru a reduce creșterea rapidă a celu-
lelor pielii, similar cu modul în care acționează tratamentele 
topice și fototerapia.

Inovațiile cele mai recente în aria tratamentului pentru 
psoriazis sunt tratamentele biologice, care sunt un tip de tra-
tamente sistemice. Acționând în interiorul corpului pentru a 
preveni inflamația, biologicele sunt prescrise deseori persoa-
nelor care nu au răspuns bine la alte opțiuni de tratament. 

Dezvoltarea biologicelor este considerată o etapă majoră 
în tratamentul pentru psoriazis, întrucât aceste tratamente 
țintite s-a dovedit că sunt eficiente. Acestea continuă să 

evolueze, pe măsură ce aflăm mai multe despre bolile cro-
nice mediate imun și despre cum interacționează psoriazisul 
cu organismul.

COLABORAREA MEDIC-PACIENT ÎN ELABORAREA 
PLANULUI DE MANAGEMENT PERSONALIZAT. 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) caracterizează 
psoriazisul drept o boală gravă, din cauza naturii sale cronice 
și greutății mari pe care o poate avea în viața cotidiană a 
unei persoane, dacă nu este gestionată corect. Și nu este 
la fel pentru toată lumea – psoriazisul poate afecta fiecare 
persoană diferit. Prima condiție pentru ca un pacient cu 
psoriazis să-și păstreze o calitate bună a vieții este aceea de a 
urma întocmai tratamentul prescris de medic.

Însă tratamentele se schimbă continuu și, din acest motiv, 
este important ca pacienții să discute cu medicul lor despre 
obiectivele, simptomele și despre toate opțiunile de trata-
ment disponibile pentru ei, pentru a-i ajuta să evite efectele 
fizice și psihologice ale bolii pe termen lung.

Progresele medicale de astăzi oferă posibilitatea de a 
scăpa de semnele și simptomele psoriazisului, dar mulți 
pacienți nu înțeleg în totalitate ce sunt aceste tratamente și 
cum funcționează. Pacienții trebuie să își cunoască opțiunile, 
să înțeleagă severitatea afecțiunii lor și să se informeze 
despre diferitele clase de tratamente disponibile. Totodată, 
aceștia trebuie să discute cu medicul despre obiectivele lor 
de tratament.

Este important ca pacienții cu psoriazis să discute deschis 
cu medicul lor despre toate simptomele, nu numai despre 
leziunile pielii, ca medicul să le poată gestiona boala cât mai 
bine. De asemenea, este important ca aceștia să discute cu 
medicul dermatolog despre toate modurile în care psoriazi-
sul le afectează viața de zi cu zi, ca acesta să aibă o înțelegere 
completă a bolii și să determine cel mai bun plan de trata-
ment al psoriazisului pentru fiecare pacient în parte. Acest 
plan va ține cont de severitatea formei de psoriazis, istoricul 
medical și stilul de viață. Doar pentru că ceva nu a funcționat 
pentru un pacient nu înseamnă că un tratament nu va fi 
potrivit pentru un altul. Împreună cu medicul dermatolog, 
pacienții cu psoriazis pot obține controlul asupra bolii lor.

CUM ARATĂ VIITORUL ÎN PSORIAZIS. 
Cercetările asupra gestionării psoriazisului avansează 
continuu, întrucât profesioniștii în domeniul sănătății caută 
să aibă o înțelegere mai profundă a sistemului imunitar și 
a naturii complexe a bolilor mediate imun, așa cum este 
psoriazisul. Cercetările mai noi, inovatoare, se axează pe 
rolul geneticii în psoriazis, pe modul în care combinațiile 
de tratamente pot îmbunătăți rezultatele și pe abordarea 
comorbidităților comune la pacienții cu psoriazis. Experții 
prezic că noua generație de medicamente pentru psoriazis ar 
putea aduce mai multe planuri de tratament individualizate. 
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Psoriazisul este o boală 
cronică, sistemică, având 
comorbidități multiple și 
implicații severe la nivel 

psihosocial, profesional și economic. 
Prevalența afecțiunii în România se 
menține la aproximativ 5%, peste media 
europeană, estimată la 3%. În plus față 
de numărul mare de persoane bolnave, 
psoriazisul are numeroase consecințe 
la nivel psihic, afectând atât bunăstarea 

individului, cât și a societății, în general, cu 
un impact socio-economic extrem de im-
portant, ceea ce subliniază necesitatea de 
a-l stabili ca prioritate pe agenda strategică 
a politicilor de sănătate. 

„Mesajul campaniei dedicate Zilei 
Mondiale a Psoriazisului din acest an, 
privind rolul informării corecte la nivel 
de pacient, profesionist, și societate este 
extrem de important. Diagnosticat la timp 
și corect gestionat, psoriazisul poate fi 
controlat și tratat. Informarea, educarea 
și conștientizarea sunt, astfel, esențiale 
pentru prevenirea și depistarea promptă a 
bolii, ajutând pacienții, dar și aparținătorii 
lor să înțeleagă importanța accesului 
timpuriu la diagnostic și la îngrijire de spe-
cialitate. Mai mult, o informare corectă în 
ceea ce privește psoriazisul poate schimba 
percepțiile publicului, reducând, astfel, 
stigmatizarea socială și profesională a 
pacientului. Cred că doar prin colaborare 
intersectorială și asumare comună a unui 
angajament solid putem susține punerea în 
aplicare a acestor priorități și putem spri-

jini pacienții cu psoriazis. Dezbaterile în 
care să fie implicați toți factorii de decizie 
din domeniu reprezintă o oportunitate ex-
traordinară de informare și conștientizare, 
dar și pentru dialog și identificare a 
direcțiilor strategice pragmatice, care 
trebuie asumate pentru un management 
adecvat al acestei afecțiuni”, a declarat 
conf. dr. Diana Păun. 

Conform programului prezidențial, Ro-
mânia are nevoie de punerea în aplicare cât 
mai rapidă a unei strategii naționale de să-
nătate, care să privească investiția în sănă-
tate ca pe o investiție în viitor, în vigoarea, 
energia și, implicit, prosperitatea națiunii. 
De aceea, Departamentul Sănătate Publică 
își propune crearea unui amplu proiect 
național de educație în scopul prevenției, 
care să aducă la un loc reprezentanții 
autorităților cu responsabilități cone-
xe din domeniile sănătății, muncii și 
protecției sociale, alimentației, educației, 
ai organizațiilor nonguvernamentale 
specifice și ai asociațiilor profesionale ale 
personalului medical. 

Impactul socio-economic extrem 
de important și consecințele pentru 
bunăstarea societății subliniază 
necesitatea de a stabili ca prioritate 
psoriazisul pe agenda strategică 
a politicilor de sănătate, a atras 
atenția conf. dr. Diana Păun, consilier 
prezidențial, Departamentul Sănătate 
Publică, într-un mesaj de susținere a 
persoanelor care suferă de această 
afecțiune. de Valentina Grigore

Psoriazisul, prioritate pe agenda  
strategică a politicilor de sănătate
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Caracterul imprevizibil al 
psoriazisului, precum și 
faptul că este o boală cronică 
ce se prelungește pe tot  par-

cursul vieții transformă această afecțiune 
într-o suferință greu de suportat nu doar 
fizic, ci și psihic, prin prisma stigmei cu 
care se confruntă cei mai mulți pacienți. 

„În ultima perioadă, am început să 
văd foarte multe persoane cu aceste 
tipuri de leziuni, precum și cu vitiligo, și 
nu prea aveam explicația acestui lucru. 
Puțini dintre noi știu că este a cincea 
boală cronică netransmisibilă cu care ne 
confruntăm. Prevalența este de 4,6%, 
ceea ce reprezintă 800.000 – 900.000 
de persoane, dar în registrul de boală 
figurează 9.000–10.000 de pacienți, 
adică, în România, doar aproximativ 
1% din pacienții pe care, probabil, îi 
avem ajung să fie și tratați. Aceasta 
reprezintă o problemă. (…) Alte aspecte 
extrem de importante sunt problema 
stigmatizării și îmbunătățirea calității 
vieții pacienților. Cred că acum nu este 
o perioadă ușoară nici pentru ei, când 
stresul îi afectează mai mult și, din câte 
știu, acest stres are un rol determinant în 
apariția sau acutizarea bolii. Psoriazisul 
nu este o boală a rușinii, nu este o boală 
contagioasă! Există o paletă destul de 
largă de soluții terapeutice actuale care 
oferă posibilitatea unui tratament care să 
ducă la remisiunea leziunilor pe perioade 
lungi”, a atras atenția dr. Laszlo Attila, 
președintele Comisiei pentru Sănătate 
din Senatul României.

TERAPII DE ULTIMĂ GENERAȚIE
În tratamentul psoriazisului, terapia 
medicamentoasă intră în trei categorii: 
tratamente topice, care țin sub control 
manifestările ușoare până la moderate, fo-
toterapie, pentru manifestările moderate 
până la severe, și tratamentele sistemice, 
utilizate pentru formele moderat-severe 
ale bolii. Tratamentele sunt în continuă 
evoluție, conferind noi posibilități și 
chiar perspectiva obținerii remisiunii 
complete sau aproape complete la nivelul 
pielii. Pentru a oglindi această evoluție 
științifică, ghidurile terapeutice recunosc 
acum că remisiunea completă sau aproape 
completă la nivelul pielii reprezintă un 
obiectiv realist pentru cei cu psoriazis. 
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Drepturi

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat psoriazisul ca fiind 
a 5-a cea mai importantă boală cronică netransmisibilă, împreună 
cu boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau cele 
respiratorii. Statisticile arată că psoriazisul afectează 125.000.000 de 
oameni la nivel mondial. Dintre aceștia, 30% au artrită psoriazică. 46% 
din cazurile severe de psoriazis pot dezvolta diabet, iar 58%, probleme 
cardiace. de Bogdan Guță

egale
tratament 

bolnavii de 
psoriazis

LA INFORMAȚII ȘI

PENTRU
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„Dacă, în trecut, tratamentul psori-
azisului era reprezentat de medicația 
convențională, medicație imunosupre-
soare, ulterior, știința a avut progrese 
deosebite și au apărut cu succes terapiile 
biologice. Vorbind despre protocoalele 
la care se lucrează în prezent, există un 
proiect de act normativ al HG 720/2008 
completată în care sunt incluse/prezente 
șase medicamente, respectiv trei medica-
mente inhibitori ai factorului de necroză 
tumorală Alfa (TNF Alfa ) și trei inhibitori 
de interleukină, practic terapiile țintite 
pe citokinele-cheie. Astfel, opțiunile 
terapeutice vor răspunde conceptului de 
medicină personalizată. Cele trei molecu-
le introduse, ca indicații, sunt destinate 
pacienților cu psoriazis moderat până la 
sever, la adulții care sunt eligibili pentru 
tratamentul sistemic, respectiv celor 
cărora li s-au administrat terapiile non-
biologice, tratamentele topice sau celor la 
care aceste tratamente sunt contraindica-
te. (…) Este foarte importantă reintegrarea 
pacientului în societate, și aș aminti de 
abordarea multidisciplinară, de colabo-
rarea între medicul dermatolog, medicul 
reumatolog și, ulterior, cardiologul. Poate 
ar trebui completată echipa totuși și cu 
un psiholog. Afectarea psihică și gradul 
de severitate a bolii se corelează.  Cred că 
unul dintre cele mai importante lucruri 
ar fi o monitorizare a pacientului atât 
înainte de instituirea tratamentului, cât 
și pe parcursul acestuia. Trebuie luat în 
considerare profilul său, comorbiditățile, 
infecțiile asociate, astfel încât să ne 
asigurăm că medicul va avea la dispoziție 
toate uneltele pentru a lua cea mai 

bună decizie”, a afirmat Felicia Ciulu 
Costinescu, director Departament HTA, 
Agenția Națională a Medicamentului și 
a Dispozitivelor Medicale din România 
(ANMDMR).

IMPORTANȚA  
REGISTRULUI UNIC

Psoriazisul poate fi uşor de diagnosticat, 
dar trebuie atent manageriat, deoarece 
afectează pielea şi stima de sine a paci-
entului. Bolnavii de psoriazis au început 
să fie înregistrați într-un Registru unic, la 
nivel național. Astfel, din anul 2015 până 
în prezent au fost înregistrați în Regis-
trul național de boli dermato-venerice 
9.297 de pacienți cu psoriazis, dintre care 
4.082 sunt bărbați și 5.215 sunt femei.

„Cred că este important de defi-
nit abordul integrat al pacientului cu 
afecțiuni cronice, atât din punctul de 
vedere al aspectului medical, dar și 
referitor la aspectele socio-economi-
ce și psihologice. De asemenea, prin 
activitatea susținută și integrată din-
tre asociațiile profesionale și cele de 
pacienți, rezultă o serie de bune practici 
care trebuie promovate la nivelul tuturor 
specialiștilor și, de ce nu, chiar în cadrul 
întregii societăți. Astfel, am putea să 
preîntâmpinăm îndreptarea pacienților 
către acele surse neoficiale de informare, 
gen „Dr. Google”. Întotdeauna, sunt foar-
te activi în mediul online cei care vor să 
promoveze terapii alternative. De reținut 
și importanța registrelor naționale, 
foarte bine structurate, puse la punct, 
care pot fi utile atât pacienților, cât și 

medicilor, dar și reprezentanților siste-
mului, deoarece își pot adapta politicile 
publice în funcție de aceste informații 
foarte clare. Ca instituție, noi suntem 
promotori ai acestor registre, care tre-
buie dezvoltate de către fiecare societate 
științifică sau fiecare grup profesional, 
împreună cu asociațiile de pacienți. Dar 
formarea și, mai ales, destinarea lor ar 
trebui susținută de instituțiile statului. 
Astfel, Ministerul Sănătății este pe cale 
să obțină o finanțare europeană pentru 
constituirea acestor registre naționale, 
ceea ce cred că este un început”, a 
anunțat Sorin Ungureanu, președintele 
Autorității Naționale de Management al 
Calității în Sănătate (ANMCS). 

MANAGEMENT  
INTEGRAT INTERDISCIPLINAR  
AL PSORIAZISULUI

Specialiștii atrag atenția că, pen-
tru pacienții cu psoriazis, pentru 
îmbunătățirea condițiilor medicale 
și pentru integrarea lor în societate, 
prioritățile sunt: uniformizarea pachete-
lor de analize medicale (în ambulatoriu, 
la fel ca în spitale), decontarea analizelor 
care acum nu se decontează (de anticorpi 
pentru hepatită, de exemplu); informarea 
pacienților și accesul celor din toată țara 
la „traseul medical”; decontarea cheltu-
ielilor în funcție de prezența în registru; 
program-suport pacient (PSP) unic; 
abordarea integrată a acestor pacienți 
(implicarea tuturor actorilor din sistemul 
sanitar, de la medicul de familie la cei din 
ambulatoriu). 

dr. Laszlo Attila,  
președintele Comisiei pentru Sănătate  

din Senatul României

Felicia Ciulu Costinescu, director 
Departament HTA, Agenția Națională 
a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale din România (ANMDMR).

Sorin Ungureanu, președintele  
autorității naționale de management  

al calității în sănătate (anmcs)

HEPATITA C: MAI PUŢINI PACIENŢI CU TERAPIE ANTIVIRALĂ
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro
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Psoriazisul este o boală  
care „ține” toată viața.  
Cum pot depăși pacienții 
impactul psihologic al unui 

asemenea diagnostic?
Psoriazisul este o boală cronică și impre-

vizibilă care, din păcate, ne va însoți toată 
viața. Pacienții depășesc în timp impactul 
privind diagnosticul de psoriazis, dar, de 
multe ori, au nevoie de ajutor din partea 
unui psiholog pentru a putea trece mai ușor 
de stările de anxietate și depresie. Dar cel 
mai mult îi poate ajuta o comunicare corec-
tă și deschisă cu medicul dermatolog. Îm-
preună pot stabili cea mai bună alternativă 

de tratament, care să trateze și să prevină 
apariția leziunilor la nivelul pielii, dar să și 
corespundă cu nevoile și cu stilul de viață al 
pacientului. 

Psoriazisul nu poate fi vindecat, însă 
poate fi ținut sub control, cu tratamen-
tul adecvat (care poate oferi o remisiune 
completă sau aproape completă a leziunilor 
cutanate). Totodată, impactul acestuia 
se poate reflecta în toate aspectele vieții 
pacienților. Astfel, persoanele cu psoriazis 
pot ajunge să facă lucruri pe care în mod 
normal nu le-ar face, cum ar fi să se 
expună pe tot parcursul anului, 
să inițieze relații personale, să 
practice sport, să socializeze.

Odată leziunile contro-
late, și starea de anxietate 
dispare, pentru că pacientul 
nu mai trebuie să facă față 
respingerii celor din jur și 
poate să participe la activități 
care, altfel, îi erau refuzate. Dacă 
boala este controlată, calitatea vieții paci-
entului crește, iar acesta se poate bucura 
de un trai normal.

Mai mult decât boala în sine, faptul 
că multă lume nu înțelege această 
boală vine la pachet cu o serie de alte 
probleme. Cum sunt afectați pacienții 
cu psoriazis de percepția greșită că 
boala „se ia”?

Este afectată foarte mult calitatea vieții 
pacienților. Ei trec prin situații neplăcute 
când sunt respinși de colegi, câteodată 
chiar și de familie. Din păcate, psoriazisul 
afectează în primul rând pielea, leziuni-
le sunt vizibile, reacția de respingere a 
celor de lângă noi poate să fie puternică, 
ducând la stigmă, discriminare, pierderea 
locului de muncă, decizia de plecare a 
partenerului de viață, respingerea acordă-
rii de servicii în coafor/frizerii, refuzul de 
a fi primit la piscine sau ștranduri și multe 
astfel de situații. Manifestările cutanate, 
precum mâncărimea, usturimea, câteoda-

tă chiar răni deschise, fac ca boala să fie 
greu de suportat. În unele situații, paci-
entul se luptă cu rușinea de a avea pielea 
afectată. Astfel, își pierde încrederea și 
respectul de sine.

Afectarea pielii este vârful aisbergu-
lui, în cazul psoriazisului. În timp, pot fi 
afectate și alte organe. Aproximativ 25% 
dintre pacienți dezvoltă, de-a lungul 
timpului, manifestări articulare, precum 
sacroileita sau artrita psoriazică, iar toate 
aceste manifestări duc la o și mai mare 

scădere a calității vieţii, putând ajunge 
până la handicap permanent, în 

cazul afectării articulare.
Asociațiile de pacienți au 

un rol esențial în educarea 
publicului larg. În 
contextul unei boli precum 

psoriazisul, marcată de o 
puternică stigmă socială, cât 

de importante sunt campaniile 
de educație? 

Asociațiile de pacienți sunt alături de 
pacienți prin programe de consiliere, pro-
grame educaționale, campanii de popula-
rizare a manifestărilor psoriazisului, prin 
activitatea de advocacy cu ajutorul căreia 
ne asigurăm că pacienții din România au 
acces la aceleași terapii care sunt disponi-
bile la nivel european.

Asociația Pacienților cu Afecțiuni 
Autoimune a fost în permanență 
implicată în campanii dedicate 
persoanelor afectate de boli cronice. 
Având în vedere problemele asociate cu 
psoriazisul, de care ne-ați vorbit până 
acum, care sunt proiectele APAA în 
acest sens?

În perioada 23-27 noiembrie, avem a 5-a 
ediție a Conferinței APAA, de data aceasta 
în format online. Anul acesta, abordăm 
teme precum psoriazisul, dermatita ato-
pică, dezechilibre alimentare, fragilitatea 
psihică și bolile autoimune, pensionarea 
medicală și încadrarea în grad de handicap 

INTERVIU 
CU ROZALINA 

LĂPĂDATU, 
PREȘEDINTE ASOCIAȚIA 

PACIENȚILOR CU 
AFECȚIUNI 

AUTOIMUNE

Statisticile arată că psoriazisul 
afectează 125.000.000 de oameni la 
nivel mondial. Estimarea prevalenței  
psoriazisului și psoriazisului artropatic 
la nivelul populației adulte  de peste 
18 ani din România pentru psoriazis 
este 4,9% , peste media europeană 
(3%). Caracterul imprevizibil al 
psoriazisului, precum și faptul că este 
o boală cronică ce se prelungește pe 
tot parcursul vieții transformă această 
afecțiune într-o suferință greu de 
suportat nu doar fizic, ci și psihic, prin 
prisma stigmei cu care se confruntă 
cei mai mulți pacienți. Tocmai această 
stigmă îi predispune la apariția 
episoadelor depresive, a problemelor 
financiare, chiar la alterarea relațiilor 
cu persoanele din jurul lor. Educarea 
publicului larg devine, în acest 
context, de o importanță vitală, atrage 
atenția Rozalina Lăpădatu, președinte 
al Asociației Pacienților cu Afecțiuni 
Autoimune (APAA). „Psoriazisul nu 
este nici contagios, nici rușinos”, 
afirmă aceasta. de Valentina Grigore

„Psoriazisul nu este  
nici contagios, nici rușinos”
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OMS: VIITOR FĂRĂ HEPATITE – ACCES EXTINS LA TESTARE ŞI TRATARE
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

etc. Mai multe detalii vor fi disponibile pe 
site-ul conferinteleapaa.ro. 

De asemenea, în parteneriat cu Soci-
etatea Română de Dermatologie (SRD), 
desfășurăm o campanie de informare 
pentru persoanele diagnosticate cu psori-
azis, „Hai să PSOcializăm”. Campania vrea 
să aducă în prim-plan nevoile pacienților 
cu psoriazis, să limiteze percepția eronată 
conform căreia este doar o „afecțiune de 
piele” și să sublinieze faptul că, deși nu este 
o boală vindecabilă, ea poate fi controlată 
și există o probabilitate foarte ridicată în 
prezent de a obține remisiunea în proporție 
de peste 90% a leziunilor cutanate.

Una dintre problemele semnificative 
la nivel global rămâne cea a percepției 
pacienților legate de eficacitatea trata-
mentelor primite. 58% dintre pacienți 
nu au reușit să obțină un grad ridicat de 
curățare a pielii (remisiune completă sau 
aproape completă a leziunilor cutanate) cu 
tratamentul pe care îl urmează în prezent. 
Iar 28% dintre pacienții cu psoriazis la 
nivel european au fost nevoiți să aștepte 
5 ani până să beneficieze de tratament 
care să genereze remisiunea completă sau 
aproape completă a leziunilor cutanate. 
Astfel, prin această campanie, ne dorim ca, 
prin vocea reprezentanților comunității 
medicale și a pacienților, să aducem toate 
aceste informații în atenția pacienţilor deja 
diagnosticați, precum și a publicului larg.

Toate informațiile din cadrul campaniei 
vor fi transmise prin intermediul mai mul-
tor canale media, precum și în sfera social 
media, pe pagina de Facebook a Asociației.

Rapoartele organizațiilor 
internaționale ale sănătății arată că, în 
aceste luni de pandemie, a fost afectat 
grav accesul la îngrijiri medicale și 
tratament al persoanelor cu boli cronice. 
Care au fost efectele pandemiei asupra 
pacienților cu psoriazis?

Pacienții diagnosticați cu psoriazis 
prezintă același risc de infectare cu SARS-
CoV-2 ca și populația generală. Nu există 
în literatura medicală, până acum, nicio 
atenționare privind pacienții cu psoriazis. 
În schimb, recomandările speciale pentru 
pacienții cu psoriazis sunt ca aceștia să 
continue terapiile recomandate de medic 
și, în caz de infectare cu noul coronavirus, 
să contacteze medicul dermatolog privind 
continuarea sau întreruperea terapiei. FO
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PENTRU PACIENȚII CU PSORIAZIS

Cum s-a derulat asistența 
medicală a persoanelor cu 
psoriazis în această perioadă 
pandemică? S-a schimbat 

traseul pacientului?
La fel ca în alte afecțiuni, și pacienții 

cu psoriazis au avut anumite dificultăți 
în ceea ce înseamnă monitorizarea, 
obținerea rețetei sau continuarea tra-
tamentului. Cu toate acestea, poate și 
datorită faptului că dermatologia este 
specialitatea foarte bine organizată în 
ambulatoriu, această perioadă a fost 
trecută mai ușor de către pacienții cu 
psoriazis. Pentru pacienții care aveau 
medicii în unități spitalicești cu suport 
COVID-19 sau în care accesul era dificil, 
s-a făcut o reorientare a lor către colegii 
din ambulatoriu. Societatea Română de 
Dermatologie și Comisia de Dermatologie 
din Ministerul Sănătății au făcut încă de 

la început anumite precizări și anumite 
recomandări colegilor, astfel încât să fie 
posibil tratamentul pacienților fără între-
ruperi din cauza acestei pandemii. Practic, 
s-a folosit telemedicina, atunci când a fost 
posibil, s-a apelat la colegii din ambu-
latoriu pentru a face analizele necesare, 
pentru a trimite documentele către Casă, 
unde era necesar, și pentru a scrie rețete. 
Totul a fost posibil atât în cadrul aceluiași 
județ, dar și în situațiile în care pacientul 
era în alt județ decât medicul curant, 
eventual un pacient din provincie care 
avea medicul la unul dintre spitalele din 
București. Din fericire, pacientul a urmat 
același tratament, am avut mare noroc și 
cu registrul de pacienți, care ne-a permis 
să vedem foarte clar fișa reală a pacien-
tului, tratamentul și, practic, evoluția 
lui. Iată, încă o dată se constată că acest 
registru este de mare ajutor. Susținem în 

continuare necesitatea unui program de 
suport pentru pacienți, un program unic, 
și nu pe anumite tratamente. 

TRATAMENTUL,  
ÎN REGIM CONTINUU

Cât de importantă este complianța la 
tratament a persoanelor cu psoriazis? 
Care sunt riscurile întreruperii 
tratamentului?

Pacienții trebuie să înțeleagă că 
tratamentul este de lungă 
durată, psoriazisul fiind o 
boală cronică, ce trebuie 
controlată. Nu putem vorbi 
de o vindecare, ci de o redare 
a calității vieții la un nivel 
ridicat. Dacă boala nu este 
foarte bine controlată și paci-
entul întrerupe tratamentul, 

INTERVIU CU DR. ALIN NICOLESCU, PREȘEDINTE AL COMISIEI  
DE DERMATO-VENEROLOGIE DIN  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECRETAR  

GENERAL AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DERMATOLOGIE

unicProgram

de suport 
Dermatologia este o specialitate bine organizată în ambulatoriu, iar acest lucru a fost de un mare ajutor pentru 

pacienți și medicii lor în actualul context pandemic. De asemenea, existența unui registru al pacienților cu 
afecțiuni psoriazice a facilitat îngrijirea medicală a pacienților care erau tratați anterior în unități 

medicale devenite suport COVID, explică dr. Alin Nicolescu, președinte al Comisiei de 
Dermato-venerologie din Ministerul Sănătății. Totuși, specialistul atrage atenția 

asupra necesității existenței unui program unic de suport, care ar putea 
îndruma pacienții cu psoriazis în această perioadă de  

distanțare fizică și nu numai. 
de Valentina Grigore
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ATLAS GRIPAL: TOTUL DESPRE VACCINARE ÎN SEZONUL 2020-2021
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

există riscul ca, la reluarea tratamentului, 
să apară probleme imunologice legate de 
apariția anticorpilor neutralizanți, este 
posibil ca boala să recidiveze, severitatea 
bolii să crească din nou. Recomandarea 
noastră este ca, atât timp cât este posibil, 
tratamentul să fie făcut în regim continuu. 
Tratamentul discontinuu se recomandă 
doar în anumite situații. 

Au acces pacienții români la terapiile 
inovatoare?

Astăzi, pacienții români cu psoriazis 
au acces la cele mai noi terapii. În ultima 
perioadă au intrat încă trei molecu-
le noi indicate psoriazisului în 
forma moderat- severă. Sunt 
terapii de ultimă oră, gra-
tuite pentru categoriile de 
pacienți eligibili la aceste 
medicamente.  

Psoriazisul vine la 
pachet cu stigma socială, 
multă lume crezând că 
este o boală contagioasă. 
Cum poate fi combătut 
acest aspect?  

De foarte mulți ani, Societatea Română 
de Dermatologie s-a implicat în cam-
panii legate de psoriazis, de înțelegerea 
acestei boli atât de către medici, cât și 
de către pacienți și, mai ales, de către cei 
din jur care nu au această afecțiune, dar 
interacționează cu persoanele afectate de 
psoriazis. Mesajele au fost, credem noi, cla-
re, de genul „Psoriazisul nu este contagios, 
nu aveți niciun risc dacă interacționați cu o 
persoană bolnavă, dacă mergeți la aceeași 
piscină, la același frizer”. Credem că acest 
fenomen de stigmă s-a mai redus, însă, 

din păcate, încă mai există. Facem 
eforturi pentru a opri această 

atitudine față de persoanele 
cu psoriazis. Nu trebuie 

uitate, însă, nici probleme-
le pe care le au pacienții, 
referitor la erupțiile lor și, 
din păcate, de multe ori 

referitor la stima de sine, la 
teama de a se expune. Aici 

cred că este rolul medicilor, 
al organizațiilor profesionale, 

al societăților științifice și al 
organizațiilor de pacienți de 

a înlătura și această 
barieră. 

PREVALENȚA PSORIAZISULUI,  
MAI MARE DECÂT  
MEDIA EUROPEANĂ

Care sunt proiectele Societății 
Române de Dermatologie în ceea 
ce privește educația pacienților și a 
publicului larg?

SRD dezvoltă astfel de campanii 
educaționale, în care încercăm să explicăm 
tuturor, de la pacienți la oameni care nu au 
această boală și până la autorități, ce este 
psoriazisul, de ce este nevoie să tratăm 
boala, cât de gravă și de importantă este, 
lucru recunoscut și de Organizația Mondială 
a Sănătății. Cea mai recentă campanie este 
Hai să Psocializăm, în care SRD este parte-
ner, alături de APAA. Aceasta își propune 
să atragă atenția asupra cauzelor, simp-
tomelor și paradigmelor de tratament ale 
psoriazisului. Considerăm că ar fi necesar 
un program de suport pentru pacienți, un 
program dedicat exclusiv pacienților – acel 
concept de Patient Centered Care să nu mai 
fie doar o expresie care sună bine. De ce? 
Pentru că sunt momente în care pacienții 
nu pot să vină la doctor, nu știu unde să facă 
analize, sunt unități spitalicești dedicate 
COVID în care accesul este foarte greu 
pentru acești pacienți. Sunt foarte mulți 
medici implicați în această perioadă în alte 
activități. Pacienții ar avea mare nevoie 
de un suport logistic, în special, iar SRD 
încearcă să se implice. Încercăm să dezvol-
tăm un astfel de program pentru pacienți, 
sigur, și cu sprijinul companiilor private și al 
autorităților. În această situație pandemică, 
dar nu numai, un astfel de program ar pre-
lua puțin din munca noastră și ar fi mult mai 
ușor să îndrumăm pacientul către anumite 
zone pentru analize, să facem programările 
respective, inclusiv să facem rețetele pentru 
terapiile de care pacienții au nevoie.  

Un alt program al SRD care s-a încheiat 
este proiectul de prevalență al psoriazisului 
și al psoriazisului artropatic, unde am con-
statat că avem o prevalență mult mai mare 

decât media europeană. Am dezvoltat, 
de asemenea, un proiect prin care putem 

cuantifica formele severe de psoriazis 
cu leziuni în zonele speciale: pe scalp, la 
nivelul unghiilor, palmo-plantar. Depunem 
în permanență eforturi pentru proiecte care 
să ajute, în primul rând, pacienții, dar și 
medicii în activitatea lor. 
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INTERVIU CU  
FRIDA DUNGER  

JOHNSSON, DIRECTOR 
EXECUTIV, INTERNATIONAL 
FEDERATION OF PSORIASIS 

ASSOCIATIONS  
(IFPA)

de Bogdan Guță

Afecțiunile 
cronice, incluse  

în strategiile  
de pregătire 

pentru situații  
de urgență

ESTE ASTMUL SEVER UN RISC PENTRU NAŞTERE? 
citeşte pe www.astmulsever.ro

1.  WHO Global report on psoriasis  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/204417

2.  Psoriatic Disease Response Index  
https://www.globalpsoriasiscoalition.org/psoindex

Ați fost recent numită director executiv. Care sunt 
prioritățile dvs., având în vedere că IFPA este una  
dintre cele mai importante organizații dedicate 
îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu psoriazis?

Viziunea IFPA este de a realiza o lume fără suferințe cau-
zate de psoriazis și artrită psoriazică. Fiecare regiune a lumii 
se confruntă cu provocări foarte diferite, dar suntem uniți 
în dorința noastră de a lupta pentru un viitor în care stig-
matul împotriva simptomelor vizibile este eliminat, în care 
specialiștii sunt distribuiți uniform în fiecare țară, unde dia-
gnosticul precoce este norma și unde psoriazisul este integrat 
în sistemele naționale de sănătate, astfel încât toată lumea 
să aibă acces la un tratament bun, indiferent de locație sau 
venit. Am venit la IFPA într-o perioadă de extindere captivan-
tă. Este timpul să sintetizăm aceste priorități și să mobilizăm 
rețeaua noastră globală pentru a acționa. Sunt dornică să 
colaborez cu Consiliul de administrație și cu membrii noștri 
globali pentru a stabili direcția noastră strategică.

Tema Zilei Mondiale a Psoriazisului din acest an a fost 
Informarea (Informed). Cât de important este ca pacienții și 
aparținătorii să fie informați în privința acestei boli?

Informația este ingredientul esențial pentru abilitare. Eram 
deja convinși de acest lucru atunci când am proiectat campa-
nia, iar convingerea noastră a fost întărită de sosirea pande-
miei COVID-19. Când tu, sau persoana iubită, te îmbolnăvești, 
îți dai seama de necesitatea absolută a informațiilor utile și 
credibile. Pentru Ziua Mondială a Psoriazisului din 29 octom-
brie ne-am făcut datoria de a oferi tuturor celor cu psoriazis 
și artrită psoriazică resursele de care au nevoie pentru a se 
simți puternici. Persoanele care sunt informate despre boala 
lor și despre posibile comorbidități pot fi participanți activi la 
„călătoria lor de tratament”. Psoriazisul și artrita psoriazică 
sunt un proces ce se întinde pe tot parcursul vieții. Știind unde 
să găsiți informații și o comunitate de sprijin reprezintă un 
mare confort pentru pacienți. Cu toate acestea, informațiile 
nu sunt doar pentru ei. Părinții, prietenii, furnizorii de servicii 
medicale și factorii de decizie politică își pot face treaba 
mai bine atunci când sunt înarmați cu rezultatele unor noi 
cercetări. Chiar și un public informat este mai bine poziționat 
pentru a sprijini membrii comunității celor afectați. Toată 
lumea ar trebui să fie conștientă de faptul că psoriazisul nu 
este contagios și că este perfect sigur să îmbrățișați, să înotați 
și să schimbați hainele cu persoanele care trăiesc cu această 
boală. Apartenența la comunitate este o măsură care poate 
duce chiar la salvarea vieții.

Oamenii care trăiesc cu psoriazis și artrită psoriazică 
se confruntă cu multe dificultăți medicale, legate de 
îngrijire și tratament, dar și dificultăți de natură socio-
profesională, de discriminare și stigmatizare. Cum veniți 
în sprijinul acestor pacienți?

IFPA militează de mulți ani împotriva stigmatizării și 
discriminării. Raportul global privind psoriazisul, publicat de 
Organizația Mondială a Sănătății în 2016, relatează povești 
despre persoanele care trăiesc cu psoriazis, cărora li se refuză 

accesul la piscine, sunt respinse de hoteluri sau de șoferi de 
taxi ori nu pot returna hainele în magazine1. Credem că cel 
mai bun mod de a combate discriminarea și stigmatizarea 
este de a sensibiliza și de a informa oamenii că psoriazisul 
este o boală imunologică gravă, dar nu contagioasă. Dacă 
reușim să demolăm miturile din jurul psoriazisului, o parte 
din povara psihologică pentru persoanele care trăiesc cu 
această afecțiune va fi ridicată.

Pacienții non-COVID, deci și cei care suferă de psoriazis, 
au fost în mod dramatic afectați de pandemie, în sensul 
limitării sau chiar restricționării accesului la tratament 
și îngrijire medicală. Cum se poate îmbunătăți această 
situație, având în vedere că actuala criză sanitară nu se va 
termina curând?

Țările din întreaga lume trebuie să se asigure că îngrijirea 
celor care trăiesc cu boli cronice, inclusiv psoriazisul, nu se 
oprește din cauza pandemiei actuale. Coaliția globală a pso-
riazisului IFPA a lansat recent un indice de răspuns la bolile 
psoriazice pentru a măsura disponibilitatea sistemului de 
sănătate de a gestiona psoriazisul, în special în perioadele de 
urgențe2. Persoanele care trăiesc cu afecțiuni cronice ar trebui 
să acceseze serviciile de sănătate într-un mod sigur, primind 
diagnostic și tratament în timp util. Bolile nediagnosticate 
sau netratate cauzează mai multă suferință pacienților și sunt 
mai costisitoare pentru sistemele de sănătate. 

Organizația Mondială a Sănătății oferă îndrumări state-
lor membre cu privire la modul de asigurare a continuității 
asistenței medicale într-o perioadă de COVID-19, în baza celor 
mai bune practici și noi abordări ce apar în întreaga lume3.

IFPA pledează, de asemenea, pentru schimbări pe termen 
lung la nivel global. Sistemele noastre trebuie să devină mai 
rezistente, să fie mai bine pregătite pentru viitoarele urgențe 
de sănătate și să includă afecțiunile cronice în strategiile de 
pregătire pentru situații de urgență pentru a ne asigura că 
întreruperea îngrijirii, așa cum s-a întâmplat în timpul CO-
VID-19, nu se va mai repeta niciodată. 

DESPRE IFPA
Federația Internațională a Asociațiilor de Psoriazis (IFPA) este 
o organizație non-profit care reunește asociații naționale și 
regionale de psoriazis de pe glob. Psoriazisul și artrita psoriazică 
afectează milioane de oameni din întreaga lume. Aceasta este 
o provocare serioasă la nivel mondial în materie de Sănătate. 
Persoanele cu psoriazis sau artrită psoriazică se luptă pentru a 
obține un diagnostic corect sau un tratament adecvat, au acces 
limitat la îngrijire sau pentru face față stigmatizării și discriminării 
persistente. De la înființarea în 1971, IFPA a acționat pentru 
a rezolva aceste provocări cu care se confruntă comunitatea 
internațională de psoriazis. Fiind organizația-cheie globală de 
susținere a pacienților cu această afecțiune, IFPA face campanii în 
numele tuturor persoanelor cu psoriazis și artrită psoriazică. Cele 
mai multe asociații de psoriazis din întreaga lume sunt membre 
IFPA. Obiectivele IFPA sunt îmbunătățirea condițiilor de viață 
pentru pacienți, sensibilizarea opiniei publice referitor la psoriazis 
și artrita psoriazică și cooperarea cu toți cei interesați.

3.  Spotlight on care for noncommunicable diseases and COVID-19 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/noncommunicable-diseases/pages/spotlight-on-care-for-noncommunicable-diseases-and-covid-19
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Cercetarea, inovarea 
și digitalizarea sunt 
coordonatele pe care se va 
sprijini sănătatea în Europa 

viitorului. Ce instrumente financiare 
avem la dispoziție pentru a da viață 
acestor coordonate?

Uniunea Europeană a făcut un pact 
pentru Sănătate. Cea mai bună dovadă 
o reprezintă Programul independent de 
Sănătate al Uniunii Europene, EU4Health, 
cu cel mai mare buget din istorie, 5,1 mi-
liarde de euro. Avem la dispoziție pentru 
statele membre de trei ori mai mulți bani 
decât cei negociați la Consiliul UE din 
vara acestui an și, automat, posibilitatea 
să răspundem mai bine provocărilor de 
sănătate actuale și viitoare. 

Acest program reprezintă și o victorie 
personală – sunt responsabil pentru 
EU4Health – dar și o mare responsabili-
tate, după ce am primit de la Parlamentul 
European, pe 13 noiembrie, un mandat 
puternic pentru a negocia cu Consiliul 
UE obiectivele finale ale Programului și 
acțiunile pe care statele membre le vor 
putea deconta din EU4Health. 

Am încredere că negocierile se vor 
derula conform așteptărilor pe care le au 
cetățenii – care ne-au cerut în repetate 
rânduri să întărim sistemele de sănătate 
– și că, începând cu ianuarie 2021, 
Programul va începe să producă și efecte, 
să lucreze în beneficiul pacienților, al 
medicilor și, în general, al sistemelor 
medicale din toate statele membre UE. E 
drept că banii nu cumpără sănătatea, dar 
o ajută foarte mult, mai ales în această 
perioadă fără precedent la nivel mondial, 
când așteptările cetățenilor sunt mari și, 
la fel, ambițiile pe care ni le-am setat la 
nivel european. Digitalizarea sistemelor 
de sănătate este una dintre prioritățile 
care vor fi finanțate din Programul 
Eu4Health. Iar ambiția mea și a colegilor 

mei din Comisia ENVI - pe care am 
agreat-o deja cu Comisia Europeană - 
este să creăm un registru european al 
pacienților. 

ORIZONT EUROPA – 3 MILIOANE 
DE VIEȚI SALVATE DE CANCER

Investiții în Sănătate se vor realiza și 
prin intermediul altor instrumente de 
finanțare, care funcționează în sinergie 
cu EU4Health. Cele mai importante trei 
dintre acestea sunt programele: Orizont 
Europa, care sprijină cercetarea și 
inovarea în domeniul sănătății, RescEU, 
care sprijină, alături de EU4Health, 
crearea rezervei de materiale medicale de 
urgență și Europa digitală, care sprijină 
crearea infrastructurii digitale necesare 
pentru instrumentele digitale din 
domeniul sănătății. Revenind la Orizont 
Europa, acest program este cu atât mai 
important cu cât misiunea sa prioritară 
este să salveze 3 milioane de vieți până în 
2030. Este vorba despre pacienți bolnavi 
de cancer. Prima misiune a programului 
este lupta împotriva cancerului. 
Obiectivul misiunii este să crească rata 
de supraviețuire a bolnavilor la 75% 
până în 2030, comparativ cu 47%, în 
prezent, să susțină prevenirea bolii și 
screening-ul, să optimizeze diagnosticul 
și tratamentul, să susțină pacienții pe 
toată perioada vieții. 

Să nu uităm însă că și noi, în România, 
avem în premieră un Program Operațional 
Sănătate, cu un buget de 4,07 miliarde de 
euro, structurat pe 7 priorități: începând 
cu ridicarea celor 3 spitale regionale 
și a altor unități medicale noi, până la 
programe de prevenție, de screening, 
cercetare în domeniul Sănătății, 
digitalizare, eHealth și telemedicină. Și tot 
pentru proiecte de infrastructură publică 
din domeniul sănătății, țara noastră mai 

are la dispoziție aproximativ 2 miliarde  
de euro prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență. 

TERAPII DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Accesul pacienților români la terapii 
inovatoare este îngreunat de procedurile 
de autorizare a medicamentelor sau 
de aprobare a studiilor clinice. Ca 
responsabil al Parlamentului European 
în legătură cu Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA), cum vedeți 
rezolvarea acestei situații?

Agenția Europeană a Medicamen-
tului (EMA) este unul dintre proiectele 
de succes ale Uniunii Europene și joacă 
un rol esențial pentru sănătatea noas-
tră, a tuturor. EMA nu doar că asigură 
pacienților europeni acces la cele mai noi 
medicamente descoperite de cercetă-
tori, dar a impus de-a lungul anilor un 
standard extrem de ridicat de siguranță 
și calitate. Din Parlamentul European, 
Comisia de Sănătate sprijină eforturile de 
eficientizare și îmbunătățire a activității 
agenției, dar nu va cere niciodată EMA 
să facă rabat de la calitate și securita-
te doar pentru ca un medicament să 
ajungă mai repede pe piață. Am deplină 
încredere că specialiștii care lucrează la 
EMA știu foarte bine ce fac și autorizează 
medicamentele doar după ce acestea 
trec absolut toate testele de siguranță și 
calitate. Discuția despre accesul la terapii 
inovatoare nu se oprește la EMA. Mulți 
dintre cetățenii europeni nu se pot bucu-
ra de progresele pe care le face știința din 
pricina politicilor de sănătate din statele 
membre. Inclusiv în România trebuie să 
regândim modalitatea de a include mai 
repede terapiile de ultimă generație în 
planurile naționale de sănătate. Desi-
gur că nu este un proces facil, desigur 
că ne trebuie suficienți bani, pentru că 
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terapiile de ultimă generație sunt scum-
pe, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
renunțăm. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ  
A SĂNĂTĂȚII

Digitalizarea sănătății este parte a 
digitalizării UE, care depinde foarte 
mult de tehnologia 5G. Ca președinte 
al Comisiei pentru Industrie, Cercetare 
și Energie (ITRE) din Parlamentul 
European, ce acțiuni se întreprind la 
nivel european privind securitatea 
cibernetică?

Pandemia de COVID-19 a dovedit 
necesitatea unei conectivități rapide și 
omniprezente în întreaga UE. Digitaliza-
rea poate consolida rezistența sistemelor 
de sănătate și răspunsul lor la crizele 
medicale și joacă un rol esențial în promo-
varea de noi forme de creștere economică 
după criza medicală. 

Cel puțin 20% dintre fondurile dedica-
te mecanismului de redresare și reziliență 
Next Generation EU vor fi dedicate 
tranziției digitale și, implicit, sprijinirii 
E-Sănătății, M-Sănătății și Inteligenței 
Artificiale (AI) în domeniul Sănătății. 

Comisia Europea-
nă a publicat recent un 
raport privind transformarea 
digitală a sănătății și îngrijirilor pe 
piața unică digitală cu 3 priorități: accesul 
securizat al cetățenilor la datele lor de 
sănătate, inclusiv dincolo de granițe, în 
întreaga UE, medicină personalizată prin 
infrastructură comună de date europene 
– profesioniștii din Sănătate și cercetă-
torii să pună în comun date, expertiză, 
capacități de procesare și stocare a 
calculelor în întreaga UE și a treia priori-
tate, încurajarea cetățenilor să utilizeze 
instrumente digitale pentru a avea grijă de 
sănătatea lor. 

Principalele bariere în adoptarea pe 
scară mai largă a telemedicinii în statele 
UE sunt, astăzi, potrivit unui raport al 
PwC pentru Comisia Europeană, lipsa 
unui cadru legal pentru decontarea ser-
viciilor de telemedicină și infrastructura 
IT inadecvată. Același raport arată însă 
că telemedicina este în general percepută 
şi apreciată ca fiind rentabilă în 73,3% 
din cazurile abordate de literatura de 
specialitate: prin reducerea costurilor cu 
consultaţiile, de călătorie sau timp şi creş-
te calitatea vieţii pacienţilor. Cât despre 

securitate, UE va avea în curând un nou 
centru pentru securitate cibernetică, iar 
România are mari șase să devină gazda 
acestuia. Este clar că pentru digitaliza-
rea Sănătății avem nevoie de un scut 
de apărare, care să  protejeze temeinic 
integritatea și securitatea infrastructurii 
digitale, a datelor, serviciilor și rețelelor 
de comunicații. 

Finalizarea pieței unice digitale la 
nivel european este condiționată de 
eliminarea barierelor digitale. Cum se 
poate realiza lucrul acesta?

Este drept că în ultimii trei ani, Ro-
mânia s-a clasat pe ultimul loc în rândul 
statelor membre în ceea ce privește 
utilizarea serviciilor publice digitale, 
însă avem toate șansele să recuperăm 

decalajele și să ne aliniem celorlalte 
state membre care folosesc pe 

scară largă serviciile digitale 
în toate domeniile, inclusiv 
în Sănătate. În sistemul 
sanitar din România lipsesc 
deocamdată mecanismele 
de coordonare, legislația 

favorabilă utilizării tehnolo-
giilor, iar nivelul de pregătire 

al furnizorilor și beneficiarilor 
de servicii este încă insuficient. Chiar 

dacă pandemia a accelerat introducerea 
unor elemente de digitalizare, iar acest 
lucru s-a văzut în special în medicina 
primară, eforturile noastre trebuie con-
centrate pentru modernizarea informa-
tizării întregului sistem de sănătate și 
pentru crearea unui cadru favorabil care 
să permită utilizarea tehnologiei digita-
le fără sincope. UE a stabilit mai multe 
obiective ambițioase privind conectivi-
tatea pentru 2025, inclusiv acoperirea 5G 
neîntreruptă pentru toate zonele urbane 
și căile principale de transport terestru, 
accesul la un nivel de conectivitate care 
să ofere cel puțin 100 Mbps pentru toate 
gospodăriile europene. România are la 
dispoziție aproape un miliard de euro prin 
Programul Național pentru Redresare și 
Reziliență ca să își atingă obiectivele de 
digitalizare în toate domeniile-cheie, iar 
special pentru Sănătate sper să reușim 
din acești bani să implementăm soluții 
digitale și software pentru securitate 
cibernetică și securitate a bazelor de date 
în cel puțin 300 de unități medicale. 

INTERVIU CU  
DR. CRISTIAN BUȘOI, 

RESPONSABIL AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN 

PENTRU PROGRAMUL 
INDEPENDENT DE  

SĂNĂTATE EU4HEALTH,  
PREȘEDINTE AL COMISIEI  

ITRE DIN PE
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BOALA CORONARIANĂ CRONICĂ – ANALIZE NECESARE ŞI RECOMANDĂRI
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

Actuala criză sanitară a dat ocazia 
publicului și privatului, dar și entităților 
private între ele, să colaboreze mult mai 
bine și să găsească soluții în sprijinul 
pacienților. Cum au evoluat aceste 
parteneriate?

Pandemia de COVID-19 a relevat cât de 
fragile și de interdependente sunt sistemele de 
sănătate, societatea și economia la nivel global. 
În fața unei poveri atât de mari, colaborarea 
dintre actorii din sănătate și inovația în 
sănătate devine esențială pentru un răspuns 
care să permită nu doar revenirea la o stare de 
normalitate cât mai curând cu putință, dar și 
crearea premiselor dezvoltării unui sistem de 
sănătate mai performant, mai rezilient decât 
cel dinaintea izbucnirii pandemiei.

La nivel local, ajutorul umanitar oferit de 
industria de sănătate alături de alte sectoare 
a avut o contribuție importantă, în special 
în faza de răspuns rapid prin suplimentarea 
resurselor la dispoziția instituțiilor medicale 
în ceea ce privește echipamentele de protecție 
pentru cadrele medicale din linia întâi și 
aparatura medicală de specialitate. O altă 
direcție importantă a reprezentat-o dialogul 
continuu cu autoritățile pentru identificarea 
de măsuri menite să asigure continuitatea 
accesului la servicii medicale pentru pacienții 
cu alte patologii decât COVID-19.

La nivel global, colaborarea dintre sectorul 
public, de reglementare, academic și industria 
din sănătate a contribuit în special prin 
mobilizarea rapidă de resurse și accelerarea 
cercetării și dezvoltării de metode de 
diagnostic specific, medicamente și vaccinuri. 
Pe frontul global al științei și inovației, în mai 
puțin de 10 luni au fost demarate peste 250 de 
proiecte de cercetare și dezvoltare de vaccinuri 
împotriva SARS-CoV-2 (dintre care peste 30 
se află în stadiul de studii clinice), peste 700 
de noi potențiale medicamente, iar peste 300 
de metode diagnostice au fost deja aprobate 
pentru utilizare.

La nivel mondial, experții vorbesc 
de construirea unor sisteme de sănătate 
reziliente. Cum se poate realiza acest lucru 
în România? 

Deși suntem încă departe de sfârșitul 
pandemiei, importanța întăririi rezilienței 
sistemului de sănătate (capacitatea acestuia 
de a absorbi șocuri fără ca accesul și funcțiile 
lui să fie afectate) a fost recunoscută la nivel 
global prin alocarea de fonduri suplimentare 
pentru sănătate. Ca țară membră a UE, 

România va primi acces la sume considerabile 
pentru soluționarea unor probleme ce au 
grevat semnificativ performanța sistemului 
de sănătate. Exemple în acest sens sunt 
programul EU4Health și Programul de 
Redresare și Reziliență de asistență financiară, 
fără precedent, menite să crească reziliența 
sistemelor de sănătate prin alocarea de 
fonduri importante pentru direcții prioritare, 
cum sunt cele prevăzute în noua strategie 
de sănătate a Comisiei Uniunii Europene: 
oncologia, rezistența antimicrobiană (AMR), 
vaccinarea, digitalizarea sănătății.

VACCINAREA,  
UN ASPECT PRIORITAR

Vorbim în permanență despre 
importanța prevenției, dar, în contexte 
precum cel de acum, ne dăm seama cu 
adevărat de importanța ei. O componentă 
esențială a prevenției este vaccinarea, 
capitol la care România nu stă foarte bine. 
Cum a afectat pandemia rata de vaccinare? 
Cum susține Pfizer alinierea României la 
standardele europene? 

Un aspect sensibil, prioritar, ce trebuie 
soluționat în perioada imediat următoare 
este, într-adevăr, situația vaccinării împotriva 
unor boli infecțioase prevenibile ce au costuri 
semnificative atât medicale, cât și economice 
și societale. Știm că, în ultimele luni, ratele 
de vaccinare împotriva unor boli importante, 
cum sunt gripa sezonieră, rujeola, bolile pneu-
mococice, au scăzut dramatic, ridicând riscuri 
semnificative ale unor epidemii potențiale 
suprapuse, situația putând evolua grav în 
contextul lunilor următoare și, în special, spre 
sfârșitul anului. 

În luna martie a acestui an, Organizația 
Mondială a Sănătății a emis recomandări clare 
către țările membre, cerându-le acestora să 
mențină vaccinarea ca prioritate, în special 
cea antigripală și cea anti-pneumococică.

Ca reprezentanți Pfizer, unul dintre 
principalele obiective pe care le susținem 
în România, una dintre puținele țări din 
UE care nu are un program de vaccinare a 
adulților, vârstnicilor și a pacienților cronici 
împotriva bolilor pneumococice, este 
implementarea unui program de vaccinare 
anti-pneumococică la vârstnici și pacienți 
cronici. Acest lucru duce la alinierea României 
la practicile deja existente în Europa și 
în lume în ceea ce privește vaccinarea 
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anti-pneumococică a adulților, 
dar și posibilitatea implementării 
recomandărilor specifice OMS în timpul 
pandemiei COVID-19, în ceea ce privește 
protejarea populației vulnerabile de alte 
infecții respiratorii severe.

Digitalizarea a fost o unealtă  
extrem de utilă în pandemie. Cum și 
în ce condiții se poate dezvolta acest 
capitol, care implică atât fonduri 
consistente, dar și o atenție sporită 
față de pacienții cronici care au nevoie 
să meargă și în spital?

Și de această dată, tot în contextul 
pandemiei de COVID-19, ni s-a 
demonstrat că digitalizarea sistemului 
medical din România este posibilă. 
Ultimele luni – dincolo de tragedia 
fiecărui deces și de suferințele cauzate de 
SARS-CoV-2 și în pofida poverii pagubei 
economice – au creat oportunitatea de 
a testa digitalizarea sistemului sanitar. 
Ne referim la soluții digitale precum 
telemedicina, rețetele electronice, 
utilizarea online-ului de către Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate 
pentru renegocieri de contracte cost/
volum, depunerile electronice de dosare 
de prețuri către Ministerul Sănătății, 
dezbateri publice pe noi inițiative 
legislative, toate salvatoare de timp 
și costuri administrative. Desigur că 
beneficiile digitalizării erau evidente 
încă dinainte de pandemie, însă, așa cum 
arată un studiu recent, pandemia la nivel 
global a accelerat ritmul de adoptare a 
digitalizării cu cel puțin doi ani. Iar acest 
lucru s-a resimțit și în România.

Dintre toate, la nivelul pacientului, 
telemedicina aduce rezultate pozitive 
imediate, mai ales în contextul 
necesității de a impune distanțare fizică 
între indivizi. Accesul rapid la consultații 
medicale, monitorizarea continuă a 
funcțiilor vitale în afecțiuni cu potențial 
de complicații majore și deces, dar 
prevenibile, indiferent de distanța dintre 
medic și pacient sau reducerea birocrației 
administrative în sistemul de sănătate, 
toate pot aduce beneficii majore pentru 
pacienți, cadre medicale, sistemul de 
sănătate, economie și societate.

POLITICI INOVATIVE

Viitorul sistemului de sănătate  
se bazează pe inovație. Cum este 
abordată inovația în România? 

Când afirmăm că avem nevoie de 
inovație, aceasta nu se limitează la me-
dicamente inovative, aparatură inovativă 
sau servicii inovative. Ne referim și la 
politici inovative. Un exemplu bun în 
acest sens îl reprezintă adoptarea Legii 
152/2020 a finanțării și organizării pro-
movării sănătății și prevenirii îmbolnăvi-
rilor. Acesta reprezintă un progres major 
în ceea ce privește pregătirea sistemului 
românesc medical în scopul prevenirii 
și reducerii impactului bolilor, România 
aflându-se de ani buni încoace pe poziția 
codașă în clasamentul țărilor membre 
UE, în ceea ce privește numărul de decese 
prevenibile în contextul cunoștințelor 
și tehnologiilor medicale actuale. Noua 
lege pune accent pe educația populației 
pentru sănătate, care, dacă va fi susținută 
de o colaborare largă mutual benefică 
atât pentru sectorul public, cât și pentru 
cel privat, ar putea reduce semnificativ 
povara medicală, economică și societală 
a bolilor prevenibile, care astăzi repre-
zintă ponderea cea mai mare în costurile 
asociate bolilor.

Chiar dacă nu se mai vorbește atât 
de mult pe această temă, rezistența 
antimicrobiană continuă să facă 
milioane de victime anual. Cum poate 
fi combătută cât mai eficient? 

Fără îndoială, se va vorbi din nou 
și, cu cât mai repede, cu atât mai bine. 
Rezistența antimicrobiană este unul 
dintre factorii de vulnerabilitate majoră 

când vorbim de reziliența sistemului de 
sănătate. Un raport prezentat Națiunilor 
Unite în anul 2017 avertizează că, dacă 
tendințele actuale continuă, până în 
2050 se vor înregistra 10 milioane de 
decese pe an și costuri cumulative de 100 
de trilioane de dolari.

Raportul de țară realizat în urma unei 
vizite efectuate în România în 2017 de 
către reprezentanții Centrului European 
pentru Controlul Bolilor (ECDC) reflectă 
situația rezistenței antimicrobiene 
astfel: „România se află la o răscruce. 
Dacă nivelurile actuale de AMR persistă 
sau chiar cresc, este probabil ca 
infecțiile netratabile, asociate asistenței 
medicale, în special cele cauzate de 
Klebsiella pneumoniae și Acinetobacter 
baumannii, să devină realitate. Acest 
lucru ar avea un impact serios asupra 
capacității spitalelor de a oferi servicii 
medicale esențiale, cum ar fi tratamentul 
cancerului, proceduri chirurgicale 
majore și terapie intensivă”.

Medicamentele antiinfecțioase stau 
la baza medicinii moderne așa cum o 
cunoaștem, vindecând și chiar ajutând 
la prevenirea multor tipuri de infecții. 
Datorită produselor antiinfecțioase, 
putem trata infecții minore și vindeca 
cel mai adesea bolile infecțioase grave, 
putem efectua proceduri de rutină și 
intervenții chirurgicale complexe, care 
prezintă un risc de infecție gravă, dar 
putem și oferi tratament imunosupresiv 
vital persoanelor cu cancer.

În cadrul Pfizer, suntem conduși de 
dorința de a proteja sănătatea publică 
globală și de a răspunde nevoilor 
medicale ale persoanelor care suferă de 
boli infecțioase. Ne-am angajat să fim 
un furnizor principal de soluții care să 
ajute atât la prevenirea, cât și la tratarea 
infecțiilor. Pfizer a fost unul dintre 
primii semnatari ai Declarației privind 
combaterea rezistenței antimicrobiene 
(AMR) în 2016. Am fost recunoscuți de 
Raportul de referință privind rezistența 
la antimicrobiene a Fundației Access to 
Medicine, ca fiind compania numărul 
unu pentru administrare și clasându-
ne în rândul primelor două mari 
companii farmaceutice de top pe piața 
medicamentelor pentru tratarea bolilor 
infecțioase. 

ROMÂNIA VA PRIMI  
ACCES LA SUME 
CONSIDERABILE PENTRU 
SOLUȚIONAREA UNOR 
PROBLEME CE AU 
GREVAT SEMNIFICATIV 
PERFORMANȚA SISTEMULUI 
DE SĂNĂTATE.
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Accesul rapid al pacienților la 
tratamente inovatoare care nu sunt 
momentan compensate în România 
reprezintă o șansă la un tratament 
eficient, o modalitate de a reduce 
presiunea asupra sistemului de 
sănătate și asupra bugetului de stat, 
contribuind la creșterea economică. 
Însă trebuie găsite fonduri sau 
soluții eficiente pentru ca pacienții 
să aibă acces mai rapid la aceste 
terapii. de Valentina Grigore 

Rata de mortalitate evitabilă 
în România este de peste trei 
ori mai mare decât media 
UE pentru bărbați și de două 

ori media UE pentru femei. Cum se pot 
schimba aceste statistici?

Raportul Comisiei Europene atrage 
atenția, într-adevăr, asupra acestei situații 
îngrijorătoare. Împreună putem contribui 
la schimbarea acestei situații prin crearea 

unui fond prin care pacienții români vor 
beneficia de accesul în timp util la terapii 
inovatoare care pot salva vieți. Fondul 
de Inovație pentru Medicamente este 
o inițiativă susținută de Local Ameri-
can Working Group. Accesul selectiv la 
medicamente inovatoare ar putea reduce 
mortalitatea, ar putea îmbunătăți calitatea 
vieții, ar putea scădea nevoia de asistență 
medicală și ar putea conduce la reduceri de 
costuri pe termen mai lung. 

În contextul actual, care generează o 
presiune multi-sistemică majoră, accesul 

rapid al pacienților la tratamente ino-
vatoare care nu sunt momentan com-
pensate în România este cu atât mai 
important cu cât reprezintă o șansă 

la un tratament eficient, o modalitate 
de a reduce presiunea asupra sistemului 

de sănătate și asupra bugetului de stat, 
contribuind la creșterea economică. Con-
struirea unui fond de inovație în domeniul 
sănătății pentru medicamente, care să 
ofere pacienților români acces rapid și 
timpuriu la medicamente inovatoare, este, 
în opinia mea, o oportunitate semnificativă 
care generează noi perspective atât pentru 
pacient, printr-o reintegrare socială mai 
rapidă, cât și pentru sistemul de sănătate, 
prin reducerea presiunii financiare.

Tratamentele inovatoare pot 
reprezenta, pentru mulți pacienți, o 
șansă la viață. Cum putem îmbunătăți 
accesul pacienților la acestea?

Credem cu tărie că o societate mai 
sănătoasă trăiește și rămâne activă mai 
mult timp, continuând să contribuie la 
dezvoltarea economică a unei țări. Ambiția 
noastră este de a ridica standardele de 
îngrijire pentru pacienții români la nivelul 
Uniunii Europene prin identificarea unor 
soluții menite să ofere acces la inovație 
în timp util prin intermediul Fondului de 
Inovație pentru Medicamente. Acest fond 
este un buget dedicat accesării timpurii pe 
perioadă limitată (până la rambursare) a 
medicamentelor inovatoare. 

Fondul de Inovație nu este un sistem 
alternativ de rambursare la sistemul actu-
al, ci un sistem de compensare anticipată, 
prin care medicamentele inovatoare pot 
fi puse la dispoziția pacienților până la fi-
nalizarea formalităților pentru includerea 
acestor medicamente în sistemul actual 
de rambursare.

la terapii 
inovatoare

Studiul recent efectuat de Office of 
Health Economics (OHE) recomandă 
ca Fondul să fie administrat de Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), iar Agenția Națională pentru 
Medicamente și Dispozitive Medicale din 
România (ANMDMR) să fie responsabilă 
pentru procesul de evaluare a eligibilității 
medicamentelor. Responsabilitățile ad-
ministrative și termenele pentru evaluare 
ar trebui dezvoltate în colaborare cu toți 
partenerii implicați și ar trebui coordonate 
în raport cu infrastructura și capacitățile 
actuale. În plus, trebuie investigat și 
dezvoltat un cadru legislativ pentru 
implementarea fondului. Din discuțiile cu 
experți am primit mesajul și încurajarea de 
a continua abordarea noastră, de a accele-
ra acest proces și de a demonstra că împre-
ună putem face diferența pentru pacienții 
din România. Fondul de Inovație pentru 
Medicamente nu ar fi singura soluție pe 
care o luăm în considerare, se fac eforturi 
în ceea ce privește prevenția, se fac efor-
turi pentru diagnosticarea precoce. Fondul 
de Inovație poate fi o resursă valoroasă 
pentru a sprijini o societate activă, fiind o 
inițiativă menită să sprijine eforturile de 
prevenire, contribuind în același timp la 
veniturile statului și la economie.

Inovația costă bani, iar statul român 
nu are cum să aloce fonduri suplimentare 
pentru terapii, mai ales în actualul 
context pandemic. Ce surse alternative 
de finanțare se pot găsi pentru 
medicamentele inovatoare?

Fondul de Inovație necesită o co-
laborare eficientă pe termen mediu și 
pe termen lung a tuturor actorilor din 
mediul public-privat, pentru a coordona 
și implementa mai bine programul la 
nivel național. Grupul de lucru pentru 
experți în sănătate LAWG recomandă ca 
posibile surse de finanțare pentru acest 
program de ex., dar fără a se limita la 
acestea: fonduri publice, direcționarea 
impozitelor colectate în numele sănătății 
de la populație (de exemplu, accize), 
contribuția deținătorilor de autorizații 
de punere pe piață (DAPP), sponsori-
zări de la entități private, posibilitatea 
restricționării excepțiilor de la plata 
contribuțiilor pentru sănătate (de exem-
plu, persoane cu venituri peste anumite 
praguri). 

SOLUȚII PENTRU 
ACCESUL RAPID 

INTERVIU 
CU JORGE RUIZ 

BENECKE, PREȘEDINTE  
LOCAL AMERICAN  
WORKING GROUP  

(LAWG)
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Oamenii din 
spatele știrilor

Pandemia de COVID-19 a pus o enormă presiune pe sistemul de sănătate din România. O vedem cu toții, zi de zi, fie că 
citim în ziare, în online sau ne uităm la televizor. În fiecare zi apar cazuri tot mai multe, în fiecare zi tot mai multe decese 

și în fiecare zi fiecare dintre noi zapează posturile TV pentru a afla cele mai noi informații, cele mai bune sau cele mai 
rapide. Însă în spatele acestor informații, sunt jurnaliștii – oameni care trăiesc în aceeași tensiune ca și publicul larg, 

oameni care s-au confruntat, la rândul lor, personal sau prin cei dragi, cu acest inamic despre care, încă, nu cunoaștem 
mare lucru. Informarea a fost și devine din ce în ce mai importantă, indiferent de canalul media pe care îl alegem pentru 

a afla cele mai noi știri. Și, indiferent de preferințele fiecăruia în materie de TV, este important să cunoaștem oamenii 
din spatele știrilor, cei care sunt implicați, zi de zi, în acest război al informării .  

de Valentina Grigore

LILIANA 
CUREA

PRO TV

EMANUELA 
SCHWENINGER 

ANTENA 1

CARLA 
TĂNASIE

DIGI 24
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PESTE 10% DINTRE INFECŢIILE CU SARS-COV-2, DIN CAUZA BOLILOR CARDIOVASCULARE
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

Nu știu cât de mult ne dăm seama ce vremuri 
trăim. După tot haosul de la început, când 
nimeni nu știa exact despre ce este vorba, 
când nu aveam echipamente de protecție 

în spitale, nu existau circuite, au venit câteva luni mai 
calme. Deși cazurile continuau să crească, aparent eram 
pe drumul cel bun. Mă tem însă că acum am ajuns să fim 
martorii unor momente și ai unor scene pe care le-am 
văzut sau despre care am citit în presa internațională. 
Ceea ce se întâmplă în foarte multe spitale, unde doctorii 
sunt epuizați, unde nu mai sunt locuri, unde deja se 
alege cine intră în ATI și cine nu, practic cine are o șansă 
și cine nu, arată de fapt, încă o dată, cât de șubred este 
sistemul nostru de sănătate. Dacă pe italieni i-a luat prin 
surprindere primul val de pandemie și au avut de a face cu 
situații dramatice, noi am avut suficient timp la dispoziție 
să ne pregătim. Însă nu cred neapărat că autoritățile nu 
s-au pregătit, ci cred că atât putem noi. Din păcate, atât 
poate România să asigure pentru pacienți. Iar acesta este 
rezultatul ultimilor 30 de ani în care sistemul de sănătate a 
fost lăsat cu „merge și așa”. Nu avem aparatură suficientă, 
spitalele sunt extrem de vechi și, oricât te-ai chinui, de 
multe ori nu poți asigura circuitele necesare astfel încât 
atât bolnavii, cât și personalul medical, să fie în siguranță. 
Și, poate cel mai important lucru, nu avem medici. 

Ca jurnalist, cum combați toate aceste voci care 
contestă măsurile impuse de autorități?

Întotdeauna vor fi oameni care vor contesta măsurile 
autorităților, indiferent despre ce este vorba. Pe de o parte, 
sunt anumite interese la mijloc, iar pe de alta, este vorba 
de educație. În România, educația sanitară este deficitară, 
iar din această cauză anumite situații sunt de neînțeles. 
În plus, mulți merg pe ideea că „mie nu mi se poate 
întâmpla”. Însă în fața unei boli, nimeni nu este 100% 
protejat. Oricare dintre noi poate deveni la un moment dat 
pacient, indiferent despre ce patologie vorbim. Iar infecția 
Covid nu face excepție.

„Tu chiar crezi tot ce spui la televizor?”
Prin materialele pe care le fac pentru Știrile Pro TV, trans-

mit întotdeauna realitatea, chiar dacă unii o contestă. Este 
important să insistăm cu mesajele corecte, concrete și pe 
înțelesul oamenilor și poate, până la urmă, toți vor înțelege 

că noi, ca jurnaliști, nu avem niciun alt interes, în afară de a 
informa corect și în interesul oamenilor care ne urmăresc. 

Mi s-a pus de multe ori întrebarea „tu chiar crezi tot ce 
spui la televizor?”. DA! Pentru că altfel nu aș spune. Sau 
„tu cunoști pe cineva care s-a îmbolnăvit?”. Din păcate, 
da, tot mai mulți. Am prieteni foarte buni care au trecut 
prin această boală, unii încă sunt pozitivi. Prieteni care au 
stat zile în șir în secțiile de terapie intensivă și care mi-au 
povestit cât de greu a fost. Am stat de vorbă cu numeroși 
pacienți care plângeau pentru că nu mai suportau durerile 
și teama că nu știau ce va urma. În situația în care suntem 
în acest moment, ar fi bine să credem cu toții în existența 
acestui virus și să respectăm regulile. Nu e nevoie să se 
chinuie cineva drag pe patul de spital că să putem spune 
”au dreptate cei de la televizor”.

În toată această perioadă, ați continuat cu 
emisiunea „Doctor de bine”...

În România, ca peste tot în lume, există multe alte 
boli. Există mulți alți pacienți care au nevoie de sfaturi 
medicale, de îngrijire. Imediat după ce s-a terminat 
starea de urgență, am reluat emisiunea „Doctor de 
bine”, pentru că acolo aducem în față oamenilor medici 
din toate specializările: pediatri, neurologi, cardiologi, 
gastroenterologi, kinetoterapeuți etc. Toate afecțiunile 
despre care vorbesc acești oameni au existat înainte de 
COVID-19, există și acum și vor exista și după ce va trece 
pandemia. Iar bolnavii sunt numeroși, din păcate, și tocmai 
de aceea cred că este important să avem grijă de toți. Să 
le răspundem la întrebări, să le oferim soluții direct de la 
specialist, să le arătăm că nu sunt singuri.

„Din păcate, atât poate România  
să asigure pentru pacienți”

LILIANA CUREA, PRO TV: 
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Sunt om de ştiri şi îmi place să fiu în prima 
linie. Dar niciodată nu mi-am imaginat că 
voi trăi ce se întâmplă acum. Au fost luni cu 
extrem de multă muncă, dăruire, pasiune. 

Au fost mii de știri și de live-uri. Sute de povești în spatele 
cărora erau oameni, mulți în situații greu de imaginat. 
O presiune enormă, pentru că mereu îmi doresc să fiu 
prima. Şi, în egală măsură, o responsabilitate foarte mare 
pentru că, într-o situaţie de criză, mass-media chiar 
poate face diferenţa. Cum am rezistat? Datorită pasiunii și 
echipei. Echipa de la Observator mi-a dat șansa să îmi fac 
meseria la cel mai înalt nivel.

Toată această perioadă a avut impact și în plan 
personal, evident, însă am înțeles încă o dată ce contează 
cu adevărat în viață. Iubirea. Am avut norocul să îi am 
alături pe oamenii pe care îi iubesc cel mai mult. Chiar 
dacă nu pe toți fizic. Fetițele surorii mele din Belgia 
mă sunau cu video în fiecare dimineaţă și îmi ofereau 
cele mai frumoase zâmbete. Din când în când, mamele 
copiilor pe care eu i-am filmat de-a lungul anilor îmi 
trimiteau poze cu ei. Sau filmulețe. Nici nu știu dacă 
își dau seama cât de mult a contat. Noi lucrăm sub o 
presiune foarte mare. Sunam mereu pe cineva și mă 
linișteam. Dintr-odată, mă simțeam puternică iar. Știe 
oare acel om cât de mult m-a ajutat? N-o să-i pot mulțumi 
niciodată îndeajuns. 

Sunt multe voci care au contestat măsurile de 
siguranță sau chiar existența coronavirusului. Cât de 
greu este să combați aceste voci?

Nu ar trebui să se pună problema de „cred” sau „nu 
cred”. Un virus nu e o religie. Ţine de ştiinţă. Primesc 
mesaje de la oameni care mă acuză că sunt plătită să 
mint că există virusul. Unii chiar jignesc. Mi-e greu 
să înțeleg cum nu poți crede când auzi mărturiile 
oamenilor care au pierdut pe cineva drag din cauza 
noului coronavirus. Sau când un pacient povestește 
prin ce trece de pe patul de spital. Sau când dau 
interviuri doctorii care au ajuns la capătul puterilor, 
dar care, cumva, găsesc resurse să continue să salveze 
vieți. Eu mă lupt cu aceşti oameni prin mijloacele pe 
care le am la îndemână. Îmi amintesc că, în vară, un 
medic infecționist mi-a spus cu lacrimi în ochi că se 

izolase de familie să nu cumva să ducă virusul acasă și 
fetița lui să rateze admiterea la Facultatea de Medicină. 
Câteva săptămâni mai târziu, eram într-un taxi și 
șoferul și-a făcut cruce când am trecut prin dreptul 
spitalului unde lucra doctorul din reportajul meu. Mi-a 
zis că văzuse la știri că un medic de acolo se izolase de 
familie. Și se vedea cu soția și fetița pe stradă. Reținuse 
cât de dor îi era doctorului să le îmbrățișeze. Șoferul 
a zis că, de atunci, a crezut în existența virusului. Da, 
era medicul din știrea mea și mă făcuse și pe mine să 
plâng în timpul interviului. Între timp, fetiţa lui a intrat 
la Medicină, iar el s-a întors acasă. E unul din eroii din 
această pandemie. 

Prin prisma meseriei, foarte multă lume îți cere 
ajutorul și ai ocazia să vezi ce funcționează și ce nu.

Sistemul sanitar e îngenuncheat de mulți ani. 
Iar acum, în timpul pandemiei, își arată limitele la 
fiecare pas. Virusul nemilos a lovit în sute de mii de 
români. Unii dintre ei nu luaseră contact cu sistemul 
sanitar, nu știau cât de gravă e situația din spitale. Am 
avut apropiați care au sunat ore întregi la Direcția de 
Sănătate. Care au fost duși la evaluare în ultima zi de 
boală, iar când au ajuns la spital au fost consultați la 
distanţă, prin telefon. Am avut prieteni care nu au 
beneficiat de concediu medical sau care au așteptat în 
zadar ajutor. Oameni pe care i-a izbit haosul și cărora 
nu le-a venit să creadă că au nevoie o dată în viață de 
îngrijiri medicale și nu le primesc. Toate astea sunt 
lecţii din care sper să învăţăm ceva şi care să schimbe 
măcar un pic în bine România.

„Într-o situație de criză, mass-media 
chiar poate face diferența”

EMANUELA SCHWENINGER, OBSERVATOR, ANTENA 1: 

Politici  
de Sănătate | NEWS

noiembrie 2020  31

Profesional, această perioadă este o  
experiență pe care nu cred că o voi mai trăi 
și nici nu-mi doresc, pentru că am văzut 
prea multă suferință. Pe de altă parte, 

trebuie să recunosc că este o perioadă care, din punct 
de vedere profesional, mi-a adus provocări de care în 
alte condiții nu aș fi avut parte. Am făcut tot posibilul ca 
telespectatorii să obțină de la DIGI24 informații corecte, 
informații care să-i ajute să înțeleagă ce se întâmplă și, 
mai ales, cum să se protejeze de acest virus. 

Am început pandemia cu munca de acasă alternată cu 
munca în redacție, iar, de la sfârșitul stării de urgență, am 
început o serie de reportaje în cadrul campaniei „Pacient 
în România”. De câteva luni bune, filmez numai în spitale 
COVID. Mi-am propus să le arăt oamenilor realitatea din 
spitale, pentru că sunt mulți care nu cred „că e chiar așa”. 
Obiectivul meu a fost să îi conving că trebuie să respecte 
măsurile de protecție pentru a nu ajunge în spitale, unde 
cadrele medicale abia mai fac față din cauza oboselii și a 
numărului mare de pacienți și că e mai simplu să poarte 
masca și să păstreze distanța fizică. Am văzut foarte multe 
forme ale bolii, pacienți care se luptă să respire în secțiile 
ATI, iar acest chin este unul infernal. 

În ciuda a ceea ce arătați voi din spitale, încă 
există persoane care nu cred și refuză orice măsură de 
prevenție. Cât de greu este să combați aceste voci?

Este foarte greu, mai ales că eu am văzut situația din 
spitale, pacienții în stare gravă, medicii disperați că pierd 
unii pacienți din cauza unui virus despre care încă se știu 
puține lucruri. Și ce am văzut am încercat să transpun în 
materialele pe care le-am filmat, astfel încât cei care nu cred 
că există acest virus să ajungă să creadă și să se protejeze. 
Nu am reușit tot timpul. Primesc mesaje în care mi se spune 
că e totul inventat, că vreau să panichez lumea. Din păcate, 
inclusiv în ATI am găsit pacienți care nu credeau nici atunci 
că sunt infectați cu acest virus, dar am întâlnit și oameni 
care abia după ce au făcut boala s-au convins ca lucrurile 
sunt cât se poate de grave. Am și cunoștințe care cred în 
teoria conspirației și este foarte greu să vorbești cu ele. 

Lucrând pentru o televiziune de știri, informația „la 
secundă” primează. Dar acest lucru ne poate expune la 
greșeli, chiar dacă neintenționate...

Am făcut tot posibilul ca telespectatorii DIGI24 să afle 
primii informațiile relevante. Am reușit să ofer informații în 
exclusivitate, dar am făcut și o greșeală pe care am regretat-o 
enorm și o regret și acum. Toată lumea știe de medicul de la 
Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” despre care 
am spus că a decedat, dar, din fericire, nu a fost așa. Mi-am 
cerut iertare public doamnei doctor și familiei dânsei. După 
ce am aflat că este în viață și că a câștigat lupta cu această 
boală, mi-am dorit un singur lucru: să pot face un interviu 
cu dânsa în care să spun „îmi pare rău”. A acceptat. Nu a fost 
o greșeală intenționată, ci, pur și simplu, la acel moment, 
foarte mulți medici asta știau și sunau presa plângând că se 
întâmplase o nenorocire. 

Fiecare dintre noi a avut persoane apropiate bolnave 
de COVID-19. Din perspectiva aparținătorului, cum ți s-a 
părut că a funcționat sistemul de sănătate?

Ca aparținător, foarte rar ți se pare că sistemul de 
sănătate funcționează așa cum trebuie. Ești îngrijorat 
pentru cel pe care îl vezi în suferință și vrei ca totul să se 
întâmple pe repede înainte. Să primească îngrijiri medicale 
cât mai repede. Din acest motiv, primesc foarte multe 
telefoane de la oameni care spun că așteaptă prea mult fie 
după rezultatul unui test, fie din cauza problemelor pe care 
le întâmpină în spitale. 

„Inclusiv în ATI am găsit  
pacienți care nu credeau că  sunt 

infectați cu acest virus”

CARLA TĂNASIE, DIGI 24:

SCREENING CANCER COLORECTAL: TESTE GRATUITE PENTRU 50.000 DE PERSOANE
citeşte pe www.politicidesanatate.ro
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„Prioritatea mea în calitate de 
comisar responsabil pentru 
sănătate a fost – și rămâne – 
să mă asigur că noi, Comi-

sia, oferim tot sprijinul statelor noastre 
membre. În contextul coronavirusului, 
aceasta înseamnă asigurarea pregătirii și 
coordonarea măsurilor de răspuns pentru 
a preveni răspândirea virusului în UE.” 
Stella Kyriakides, comisar european pentru 
sănătate și siguranță alimentară, anunța 
astfel, în ianuarie 2020, că statele europe-
ne trebuie să răspundă „pe aceeași voce” la 
criza sanitară, care încă nu lovise conti-
nentul european. Din păcate, lipsa unei 
coordonări, a unor măsuri unitare avea să 
se vadă în scurt timp, mulți comentatori 
acuzând reacția lentă și întârziată, la nivel 
european, la primul val al pandemiei din 
martie 2020. Încă de la începutul crizei, 
mesajul central al tuturor discursurilor 
și intervențiilor legate atât de pandemia 
coronavirus, cât și de alte subiecte majore 
de sănătate a fost „solidaritatea, implicarea 
și responsabilitatea”.

COVID-19 – UN MOMENT  
CRITIC PENTRU COOPERARE  
ȘI SOLIDARITATE

„Măsurile pe care le vedem 
influențează viața cetățenilor noștri, viața 

lor privată, profesională și socială. Nu 
este o situație ușor de trăit, iar deciziile 
guvernelor nu sunt luate cu ușurință. Dar, 
atunci când este necesar și justificat, deși 
dur, aceste măsuri trebuie urmate la literă. 
Acum este, de asemenea, un moment cri-
tic pentru cooperare și solidaritate. Fără 

solidaritate sau soluții la nivel european, 
nu vom putea gestiona în mod eficient 
această urgență de sănătate publică. Avem 
nevoie de solidaritate între țări, regiuni, 
orașe și între cetățenii noștri. Trebuie să 
vedem solidaritatea în acțiune: schimbul 
de resurse, schimbul de informații și ex-

„În ultimele opt luni, UE a învățat multe lecții importante. Importanța solidarității. Importanța cooperării. Și 
importanța unui sistem solid și durabil pentru protejarea sănătății publice. (…) Comisia a prezentat planuri pentru 
construirea unei Uniuni Europene a Sănătății mai puternice – pentru a consolida aceste priorități și pentru a permite 
UE să se pregătească și să răspundă mai eficient la amenințările transfrontaliere pentru sănătate.” de Bogdan Guță

„ACUM ESTE 
MOMENTUL SĂ 
FIM AMBIȚIOȘI!”

STELLA KYRIAKIDES, COMISAR PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ: 
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pertiză, schimb de echipamente, schimb 
de informații cu privire la protocoalele 
echipamentelor de testare și trata-
ment. (…) Ne confruntăm cu o situație 
excepțională și, în astfel de circumstanțe, 
toată lumea trebuie să își îndeplinească 
responsabilitățile.”

PLANUL EUROPEAN DE LUPTĂ 
ÎMPOTRIVA CANCERULUI

„Cancerul este un domeniu în care 
cetățenii UE se așteaptă să luăm măsuri 
decisive. O Europă care se străduiește 
mai mult este o Europă care își ascultă 
cetățenii, care are grijă de bunăstarea 
lor. Este vorba despre Planul european 
de luptă împotriva cancerului – care face 
diferența pentru cetățenii, pacienții și sis-
temele de sănătate din Europa. Succesul 
planului va depinde de implicarea deplină 
a cetățenilor, a bolnavilor de cancer, a 
părților interesate și a actorilor la nivel 
european, național și local. Invit toată 
lumea să participe și să facă acest plan cât 
mai ambițios și eficient. Împreună putem 
face diferența! (…) Da, acesta este un 
plan ambițios – dar acum este momentul 
să fim ambițioși. Acum este momentul 
pentru un plan care țintește sus și ajunge 
departe. Acest plan este despre partene-
riate. Toată lumea are propriul său capitol 
în această poveste: medici, asistenți medi-
cali, pacienți, cercetători și voluntari care 
strâng fonduri, copii și părinți, politicieni. 
Astăzi înseamnă să luăm această forță 
colectivă și să o folosim pentru a stimula 
schimbarea.”

REZISTENȚA  
ANTIMICROBIANĂ – CREȘTEREA 
GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE

„Rezistența antimicrobiană – după 
cum știm cu toții – necesită o acțiune 
cuprinzătoare: în sectoarele sănătății 
umane, animale și de mediu, între 
instituții și industrii și cu o abordare 
pe deplin dedicată «sănătății în toate 
politicile». (…) Aș dori să recapitulez rapid 
câteva dintre etapele-cheie pe care le-am 
făcut la nivelul UE în ultimii ani. «Planul 
de acțiune în domeniul sănătății» al UE a 
definit o agendă pentru activitatea noas-

tră privind rezistența la antimicrobiene 
și a dat deja rezultate importante. Noile 
reguli privind medicamentele veterinare 
și furajele medicamentoase, adoptate în 
2018, au reprezentat un pas semnificativ 
înainte pentru a se asigura că antimicro-
bienele sunt utilizate corect și responsabil 
la animale și, în anumite cazuri, rezervate 
numai pentru uz uman. Orientările UE 
privind utilizarea prudentă a antimicrobi-
enelor în medicina umană au contribuit, 
de asemenea, la creșterea gradului de 
conștientizare.” 

STRATEGIA DE VACCINARE  
ANTI-COVID-19

„Este prioritară dimensiunea sănătății 
publice în fazele de dezvoltare a medica-
mentelor, iar procesele de reglementare 
vor fi flexibile, dar robuste. Cu toate 
acestea, permiteți-mi să fiu foarte clară 
– această «flexibilitate» nu înseamnă că 
standardele privind calitatea, siguranța și 
eficacitatea vaccinului sunt compromise 
sau puse în discuție. Evaluările riscurilor 
de mediu vor fi în continuare necesare ca 
parte a procesului normal de autorizare a 
introducerii pe piață. Vreau să subliniez, 
de asemenea, că regulamentul propus este 
limitat în domeniul de aplicare și în timp. 
Acesta va acoperi numai medicamen-
tele destinate să trateze sau să prevină 
COVID-19 și numai în timp ce COVID-19 
este clasificat ca o urgență de sănătate 
publică.”

DIGITALIZARE – SPAȚIU  
COMUN EUROPEAN DE DATE

„Privind în perspectivă, UE dorește să 
valorifice mai mult posibilitățile digitale 
–să își exploateze pe deplin potențialul 
pentru a sprijini o recuperare durabilă și 
o tratare cu oîngrijire mai eficiente și ac-
cesibile în viitor. Una dintre principalele 
priorități este crearea unui spațiu comun 
european de date privind sănătatea, 
pentru a încuraja colaborarea și pentru a 
valorifica datele pentru o asistență me-
dicală mai bună, o cercetare mai bună și 
o mai bună elaborare a politicilor bazate 
pe dovezi în beneficiul pacienților. Acesta 
va contribui, de asemenea, la modele de 

îngrijire mai centrate pe pacient, pentru a 
împuternici cetățenii și a le oferi un con-
trol mai mare pentru a-și gestiona propria 
sănătate. Pregătirea spațiului european 
de date privind sănătatea se concentrează 
pe patru domenii principale: guvernanță 
și reguli; calitatea datelor; infrastructură; 
interoperabilitate tehnică, consolidarea 
capacităților și abilități digitale.”

UNIUNEA EUROPEANĂ  
A SĂNĂTĂȚII

„Pe timp de criză, cetățenii se așteaptă 
în mod îndreptățit ca UE să își asume un 
rol mai activ. Astăzi, consolidăm bazele 
unei UE mai sigure, mai bine pregătite 
și mai reziliente în domeniul sănătății. 
Aceasta va fi o schimbare semnificativă a 
capacității de a răspunde în mod colectiv. 
Uniunea Europeană a Sănătății înseam-
nă nici mai mult, nici mai puțin decât 
pregătirea pentru a face față împreună 
amenințărilor comune la adresa sănătății, 
acționând ca o veritabilă Uniune. Tre-
buie să o realizăm pentru a răspunde 
așteptărilor cetățenilor noștri. (…) Pro-
punerile pentru un cadru al UE mai solid 
pentru securitatea sanitară se concen-
trează pe modernizarea pachetului juridic 
actual privind amenințările transfrontali-
ere grave la adresa sănătății, precum și pe 
consolidarea pregătirii pentru situații de 
criză și a rolului de răspuns al principa-
lelor agenții ale UE în domeniu și anume, 
Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA).”

„Din criză vine oportunitatea schimbă-
rii. Avem nevoie de mai multă Europă în 
domeniul sănătății și mai multă sănătate 
în toate politicile. COVID este într-adevăr 
cea mai mare criză de sănătate publică 
din memoria vie și a expus atât punctele 
tari, cât și punctele slabe ale Europei. 
A dovedit ce putem realiza atunci când 
lucrăm împreună și importanța unei abor-
dări comune a unei amenințări comune. 
A arătat curajul, tenacitatea și reziliența 
cetățenilor și importanța sistemelor 
durabile și responsabile din punct de 
vedere social, pentru a servi bine fiecărei 
persoane. Atunci când cuvântul «eu» de-
vine «noi», nu poate aduce decât rezultate 
pozitive. Mai ales în perioade de criză.” 
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PANDEMIA LENTĂ
Despre rezistența 
antimicrobiană (AMR) se 
spune că este un „accident 

care așteaptă să se întâmple”, o criză 
care stă să izbucnească. Cât este de gravă 
situația la acest moment? Vom fi luați 
prin surprindere, așa cum este cazul 
pandemiei de COVID? De asemenea, 
ați propus înfiinţarea unui fond 
european dedicat combaterii rezistenţei 
antimicrobiene, bazat pe rezultate. Cum 
ar acționa acesta?

Un „accident” ar presupune să existe o 
componentă necunoscută, imprevizibilă; 
ei bine, când vorbim de rezistența antimi-
crobiană, sunt puține lucruri pe care nu 
le cunoaștem, problema reală este dacă 
vrem sau nu să acționăm decisiv și în timp 
util.  În momentul de față, doar în Europa 
mor în jur de 33.000 de oameni anual din 
cauza infectării cu bacterii rezistente la 
tratament; mai mult de jumătate din vic-
timele din clubul Colectiv au supraviețuit 
incendiului, urmând să-și piardă viața 
ulterior, din cauza infecțiilor nosocomiale 

din spitalele românești. Dacă nu acționăm 
din timp, numărul de persoane care vor 
deceda este preconizat să crească de la an 
la an, iar până în 2050, se estimează că rata 
mortalității din cauza bacteriilor rezistente 
va ajunge să fie pe locul doi în lume după 
cancer. Creșterea rapidă a numărului de 
bacterii ce devin rezistente la tratament, 
cumulată cu lipsa inovației în descoperirea 
unor generații noi de antibiotice, reprezintă 
un cerc vicios, care va duce la o accelerare 
exponențială în anii ce urmează dacă nu 
reușim să intervenim. Despre rezistența 
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Avem nevoie de o nouă generație  
de tratamente medicale, bazate  
pe digitalizare, terapii inovatoare  
și inteligență artificială

de Bogdan Guță

INTERVIU CU 
EUROPARLAMENTARUL 
NICOLAE ȘTEFĂNUȚĂ  

(RENEW EUROPE, USR), 
VICEPREȘEDINTELE GRUPULUI 

EUROPARLAMENTAR DE 
INTERESE PENTRU REZISTENȚA 

ANTIMICROBIANĂ (AMR), MEMBRU 
AL COMISIEI SPECIALE PENTRU 

COMBATEREA CANCERULUI 
DIN CADRUL PE
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antimicrobiană (AMR) se spune adesea că 
este o pandemie lentă, invizibilă, care, deși 
nu izbucnește subit, precum pandemia 
de COVID-19, are un potențial distructiv 
înzecit, putând inversa sute de ani de 
progres în domeniul medical. Dacă pierdem 
„supremația antibiotică”, omenirea poate 
fi aruncată înapoi în epoca preantibiotică, 
atunci când operații chirurgicale de rutină 
erau de multe ori fatale. Pentru a preve-
ni acest viitor sumbru care nu cunoaște 
granițe, trebuie să ne unim forțele și să 
facem pași concreți în combaterea răspân-
dirii rezistenței antimicrobiene la toate 
nivelurile. De aceea, am propus Comisiei 
Europene înființarea unui fond dedicat 
combaterii rezistenței antimicrobiene bazat 
pe rezultate, în ideea de a avea un program 
coordonat la nivel european care să implice 
toate statele membre și să le sprijine în im-
plementarea de politici publice concrete, cu 
rezultate cuantificabile. Vrem o schimbare 
a modului curent de finanțare a politicilor 
publice, care se bazează pe punctarea unor 
propuneri de proiecte, la o finanțare bazată 
pe rezultate măsurabile. 

TRANSPARENȚĂ ÎN NEGOCIEREA 
PREȚURILOR MEDICAMENTELOR

Comisia Europeană va lansa o nouă 
strategie farmaceutică pentru Europa 
la sfârșitul acestui an, pentru a crea un 
cadru de reglementare farmaceutic solid 
pentru viitor. Ce ar trebui să conțină 
această strategie, care ar fi direcțiile ei 
majore?

Strategia farmaceutică europeană vine, 
în primul rând, în sprijinul pacienților. 
Practic, este un pas în față pentru a crea un 
cadru legislativ nou, echitabil pentru toți 
pacienții, asigurând accesul egal și rapid la 
tratamente inovatoare. Costul de tratament 
este o altă problemă majoră pe care această 
strategie își propune să o rezolve. Putem 
vedea un trend crescător al medicamente-
lor inovatoare puse pe piață în ultimii ani, 
în special în domeniul produselor farmace-
utice orfane, ce țintesc să trateze boli rare, 
precum este Zolgensma, un medicament 
pentru terapie genică utilizat în tratarea 
atrofiei musculare spinale și care se vinde 
la un preț record, de 2,1 milioane de dolari 
per pacient. Cel mai important aspect 
al acestui nou cadru legislativ este să 

urmărească să pună pe picior de egalitate 
pacienții cu marile companii farmaceuti-
ce, asigurând transparență în negocierea 
prețurilor medicamentelor.

Alături de AMR, cancerul este o altă 
provocare majoră de sănătate. Una 
din principalele probleme cu care se 
confruntă pacienții oncologici români 
este accesul la terapii noi, inovatoare. 
Teoretic, accesul este garantat pentru 
toți cetățenii UE, practic nu este chiar 
așa. Unde trebuie acționat pentru a 
remedia această situație?

Pacienții oncologici români duc de 
multe ori o luptă fără șanse reale împotriva 
acestei maladii, din cauza neajunsurilor 
sistemului public de sănătate. Pe lângă 
accesul la terapii noi, care de multe ori sunt 
mult prea scumpe, o problemă majoră în 
România rămâne penuria medicamentoasă 
recurentă, care afectează îndeosebi trata-
mentele oncologice. Uniunea Europeană 
și-a asumat angajamentul ambițios de a 
învinge cancerul, iar un prim pas definito-
riu în această direcție îl reprezintă Planul 
European de Combatere a Cancerului, care 
își propune, printre altele, să uniformizeze 
și să standardizeze răspunsul tuturor  
statelor membre astfel încât toți cetățenii 
să se bucure de același nivel de sănătate.  
Remedierea unora dintre probleme, cum 
este cea legată de preț, se poate realiza la 
nivel european, printr-o negociere trans-
parentă a prețului terapiilor inovatoare 
și prin realizarea de achiziții comune de 
medicamente inovatoare orfane, precum și 
esențiale. În România, avem nevoie urgent 
de o reformă structurală a sistemului 
național de sănătate, astfel încât să cheltu-
im banul public într-un mod eficient și să 
regândim modul de contribuție la fondul 
de asigurare medicală. Fără doar și poate, 
este nevoie să investim mult mai mulți bani 
în sănătate decât o facem în prezent prin 
soluții de finanțare inovatoare și atragerea 
de fonduri europene.

O NOUĂ GENERAȚIE DE 
TRATAMENTE MEDICALE

Pandemia a afectat drastic viețile 
pacienților cronici din UE, iar accesul 
la tratament și îngrijiri medicale este 
pus în pericol. În contextul în care pe  
29 octombrie a fost Ziua Mondială a 

Psoriazisului, cum putem îmbunătăți 
îngrijirile acestei categorii de pacienți 
și a pacienților cu afecțiuni cronice, în 
general?

Pacienții cu afecțiuni cronice au fost, 
din păcate, cei mai afectați de debutul 
acestei pandemii, multe din nevoile lor 
medicale neputând fi satisfăcute din 
cauza restricțiilor cu care s-au confruntat 
spitalele. Pandemia de COVID-19 ne-a luat 
pe toți prin surprindere, iar lucrul cel mai 
evident pentru noi este că nici un sistem de 
sănătate nu s-a dovedit suficient de flexibil 
ca să poată face față unui eveniment de 
o asemenea anvergură. Pe viitor, trebuie 
să descentralizăm mai mult asistența 
medicală, dinspre spitale spre servicii 
de specialitate în ambulatoriu, asistența 
primară, telemedicina și prevenția. Epoca 
în care asistența medicală este preponde-
rent intraspitalicească stă să apună. Avem 
nevoie de o nouă generație de tratamente 
medicale, bazate pe digitalizare, terapii 
inovatoare și inteligență artificială.  

Documentul de lucru al Comisiei 
speciale pentru lupta împotriva 
cancerului (BECA), recent prezentat, 
solicită o abordare holistică a cercetării 
și inovării ca mijloc principal de acțiune 
și de schimb de cunoștințe în ceea ce 
privește expertiza, datele, formarea 
și comunicarea. Ce înseamnă pentru 
pacient această abordare holistică?

Scopul principal al noii Comisii 
parlamentare pe cancer (BECA) este să 
se asigure că toți actorii care participă la 
această luptă cu cancerul își pot face vocea 
auzită și își pot duce aportul în construirea 
Planului European de Combatere a Cance-
rului. Cercetarea și dezvoltarea reprezintă, 
firește, un stâlp principal al noului Plan de 
Combatere a Cancerului, iar abordarea pe 
care ne-o dorim este un fel de cercetare 
participativă, în care dezvoltarea de noi 
terapii oncologice implică pacienții și restul 
actorilor interesați pe parcursul întregului 
proces, de la idee la studii clinice și pune-
rea pe piață. Dacă vrem să câștigăm lupta 
cu cancerul, trebuie să schimbăm paradig-
ma în care se realizează în momentul de 
față cercetarea, schimbând concentrarea 
de pe profit pe pacient, prin mecanisme noi 
de finanțare, precum premii de referință, 
achiziționarea în avans și sprijinirea finan-
ciară a studiilor clinice.  



36  www.politicidesanatate.ro

IOCN are o importantă 
activitate de cercetare în 
oncologie. Care au fost 
efectele pandemiei asupra 

studiilor clinice? 
Tratamentul pacienților în cadrul 

trialurilor clinice este o componentă 
importantă a activității Institutului, 
includerea unui procent cât mai mare din 
pacienți în cadrul studiilor clinice fiind 
un deziderat al oricărui institut oncolo-
gic și o condiție necesară pentru a face 
parte din OECI (Organizația Europeană 

a Institutelor de Cancer). Acest fapt se 
explică prin multiplele avantaje pe care 
studiile clinice le aduc în primul rând 
pacienților (accesul la cele mai moderne 
tratamente și metode de investigație), ca 
și Instituției și investigatorilor (un plus de 
notorietate materializată prin publicații 
clinice în revistele de specialitate cele mai 
cunoscute, importante economii pentru 
sistemul de sănătate și Programul Național 
de Oncologie și avantaje financiare legate 
de acoperirea tuturor cheltuielilor legate 
de studii de către industria farmaceutică). 

S-a demonstrat că șansele de supraviețuire 
ale pacienților incluși în studii clinice 
sunt mai mari decât ale acelor categorii de 
pacienți tratați în afara studiilor clinice, 
fapt explicat prin rigorile trialurilor clinice 
legate de metodologia diagnostică, de ad-
ministrare a tratamentului și de urmărire. 

Pandemia a avut un impact inițial 
asupra derulării studiilor clinice, întrucât, 
pe perioada stării de urgență, înrolarea 
de pacienți noi a fost suspendată pentru 
majoritatea studiilor clinice, aceasta din 
cauza temerilor sponsorilor, agențiilor de 

Activitatea din studiile  
clinice trebuie continuată  
în perioada pandemiei

de Valentina Grigore
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monitorizare și chiar a ANMDMR legate de 
derularea optimă a activităților de diagnos-
tic, tratament, raportare și soluționarea 
efectelor adverse serioase și urmărire a 
pacienților de studiu (posibilitatea aces-
tora de a se prezenta pentru investigații 
biopsice, imagistice, tratament, la momen-
tele planificate). De asemenea, o temere 
justificată a fost legată de impactul unei 
potențiale infecții COVID-19 la pacienții 
aflați în tratament, mai ales la cei aflați în 
brațul experimental, cu molecule inova-
toare. Odată cu trecerea stării de urgență, 
lucrurile au revenit relativ rapid pe făgașul 
obișnuit și a fost permisă din nou înrola-
rea pacienților în studii clinice, au fost 
reluate vizitele de monitorizare 
și au fost inițiate noi studii 
clinice. Desigur, activita-
tea se desfășoară cu mai 
mare dificultate, din cauza 
necesității testării repetate 
a tuturor pacienților, a 
asigurării unor circuite sepa-
rate în spital pentru pacienții 
netestați și a celor care așteaptă 
rezultatele testării, ca și a pacienților 
depistați pozitivi, pentru a păstra o parte a 
Institutului liberă de COVID. De aseme-
nea, apar dificultăți legate de incapacita-
rea temporară a personalului implicat în 
studiile clinice, dacă este depistat pozitiv 
sau contact COVID. Considerăm că, în 
interesul sănătății pacienților oncologici, 
activitatea din studiile clinice trebuie 
continuată în perioada pandemiei, într-un 
ritm cât mai apropiat de o situație nor-
mală. Desigur, se impun măsuri supli-
mentare, de testare periodică RT-PCR, 
de două ori pe lună, a tuturor pacienților 
din studiile clinice, raportarea accelerată 
a tuturor spitalizărilor legate de infecția 
COVID și suspendarea tratamentelor 
oncologice specifice, inclusiv ale celor 
din studiile clinice, pe perioada infecției 
active COVID. O primă analiză a impac-
tului infecției COVID asupra pacienților 
oncologici tratați la Institutul Oncologic 
„Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca a 
fost deja făcută și publicată în revista fran-
cofonă „Innovations Thérapeutiques en 
Oncologie”, alături de experiența colegilor 
din Franța, Brazilia și China.

Cum poate fi îmbunătățit accesul 
pacientului oncologic la serviciile 

medicale, mai ales în cazul persoanelor 
care au nevoie de terapii în spital/
ambulatoriu? Care sunt riscurile 
unui diagnostic târziu/ale lipsei 
tratamentului adecvat în patologia 
oncologică?

Sigur, patologia neoplazică este evo-
lutivă, boala își continuă istoria naturală 
spre un deznodământ nefast, dacă terapia 
adecvată nu este administrată în timp util. 
Un parametru acceptat la nivel european 
este că, din momentul în care pacientul 
se adresează prima oară medicului cu 
suspiciunea unui cancer și până la debutul 
tratamentului – chirurgie,  radioterapie sau 

tratament sistemic, să nu treacă mai 
mult de 40 de zile. Acest interval 

include timpul necesar pentru 
derularea procedurilor 
diagnostice – examen clinic, 
proceduri endoscopice, 
prelevare de biopsii (endo-
scopic, prin puncții ghidate 

CT sau ecografic, ori biopsie 
chirurgicală), confirmarea 

histopatologică detaliată (cu 
teste imunohistochimice sau de gene-

tică moleculară necesare tratamentului), 
precizarea stadiului de extensie al bolii 
(prin metode imagistice: examen CT, RMN, 
eventual PET-CT, în anumite cazuri) și 
planificarea pentru debutul tratamentului 
(care poate fi, spre exemplu, planificarea 
unei intervenții, a radioterapiei, internarea 
pentru chimioterapie sau plasarea unei 
camere implantabile în vederea chimiote-
rapiei). Această activitate multidisciplina-
ră, extrem de complexă, este în mod ideal 
orchestrată să se finalizeze în mai puțin de 
40 de zile. Desigur, orice întârziere legată 
de pandemia COVID-19 poate influența 
negativ realizarea acestui obiectiv. 

Activitatea Institutului a continuat în 
toată perioada pandemiei și au fost luate 
numeroase măsuri pentru a menține în 
Institut o zona liberă de COVID în care 
activitatea să se poată desfășura în condiții 
normale, pentru a reduce întârzierile dia-
gnosticului și tratamentului. 

S-a creat o anumită rutină în aplicarea 
măsurilor luate la nivelul Institutului 
(în ceea ce privește testarea, respecta-
rea circuitelor epidemiologice), astfel 
încât s-a ajuns la o „nouă normalitate” 
de desfășurare a actului medical, care să 

asigure accesul pacienților la diagnostic și 
tratament în timp util.

Secția de Hematologie, aflată 
în construcție, va fi una dintre cele 
mai moderne din țară. Care este 
adresabilitatea acestei secții? Care sunt 
beneficiile pentru pacienții internați/
monitorizați aici?

În cadrul secției de hematologie prelu-
ăm pacienți atât cu patologie malignă, cât 
și nemalignă, în principal din regiunea N-V, 
dar și din alte zone (Moldova, Banat etc.).

În cadrul serviciului de hematologie 
(care, de altfel, este și singurul serviciu 
din județul Cluj) se derulează mai multe 
programe: programul de diagnostic pentru 
leucemii acute, programul de tratament al 
bolilor rare – trombopenie imună, progra-
mul de hemofilie și talasemie, tratamentul 
altor hemopatii nemaligne care impun 
personal cu expertiză și resurse semnifica-
tive – anemie aplastică, anemii hemolitice 
autoimune, purpura trombocitopenică 
trombhemoragică. De asemenea, pacienții 
hematologici care se adresează Institutului 
beneficiază de tratamente inovatoare în 
cadrul a numeroase studii clinice.

În ceea ce privește noua secție de 
hematologie, care urmează să fie finalizată 
și dată în folosință în următoarele luni, 
aceasta va fi una dintre cele mai moderne 
din țară. Ea va fi dotată cu cabinete pentru 
ambulator clinic, serviciu de spitalizare de 
zi (chimioterapie, alte tratamente, transfu-
zii, diverse manopere), laboratoare (citolo-
gie, flowcitometrie, transplant etc.), spațiu 
dedicat pentru monitorizarea pacienților 
incluși în studii clinice, secția clinică cu 
paturi (cu sector de terapie intensivă) și, 
poate cel mai important aspect, centrul 
dedicat transplantului și pretransplantului 
de celule stem. Există, de asemenea, spații 
pentru desfășurarea activităților didactice 
și de formare pentru studenți și rezidenți 
(specialități clinice și de laborator).

Toate aceste eforturi au fost făcute 
pentru ca pacienții noștri să beneficieze de 
tratamente și servicii medicale la standar-
de europene. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

INTERVIU CU  
ȘEF LUCĂRI  

DR. CĂTĂLIN VLAD, 
MANAGERUL INSTITUTULUI 

ONCOLOGIC „PROF.  
DR. ION CHIRICUȚĂ”  

CLUJ-NAPOCA
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Epidemiologia genetică 
reprezintă viitorul cercetării 
pentru apariția de noi 
medicamente. Cum poate 

fi dezvoltată această disciplină în 
România? Ce modificări legislative ar fi 
necesare?

Epidemiologia genetică reprezintă 
vârful de lance al celor mai avansate 
domenii de cercetare în medicină, adu-
când laolaltă atât domeniul secvențierii 
genetice și al analizei genomului uman, 
cât și noțiunile de epidemiologie clasică, 
populațională. Epidemiologia genetică a 
permis identificarea genelor candidate 
ce predispun anumite persoane la dife-
rite forme de afecțiuni cu o componentă 

genetică puternică. Epidemiologia genetică 
a evoluat în decursul anilor, această știință 
înregistrând mari progrese în ultimii 20 de 
ani.  De la secvențierea genetică a primu-
lui genom uman până în prezent, această 
știință a avut un impact semnificativ asupra 
unor ramuri diverse ale medicinii. Progrese 
importante au fost înregistrate în zona pa-
tologiei oncologice, cele mai semnificative 
fiind raportate în cazul cancerului de sân, 
pulmonar, gastric și cancerului de prostată. 
România este și ea, în acest moment, 
implicată în efortul comun de 
la nivel mondial de a împinge 
cunoașterea cât mai departe 
și de a îmbunătăți, în același 
timp, calitatea vieții cetățenilor 
săi. Prin dezvoltarea acestui 
domeniu, vom beneficia la nivel 
național de o privire de ansamblu 
mai clară legată de profilul genetic de risc 
al anumitor persoane pentru a dezvolta o 
suită întreagă de boli, permițând colegilor 
din medicina clinică să acționeze preventiv, 
scurtând și ameliorând impactul pe care 
aceste boli îl au în populație. Cadrul legal 
pentru desfășurarea acestor activități este 
deja în lucru și se bucură de prioritate în 
agenda instituțiilor abilitate. 

Atât în cadrul cercetării mele doctorale, 
cât și în cadrul activității mele universitare, 
am fost implicat în multiple studii inves-
tigând componenta genetică a acestor pato-
logii în România. Această cercetare a fost 
realizată în cadrul proiectului ROMCAN, 
un parteneriat româno-islandez susținut 
de Uniunea Europeană în vederea cercetă-
rii factorilor genetici implicați în cele mai 
importante forme de cancer din România. 

Care a fost impactul proiectului 
ROMCAN în România?

Epidemiologia genetică poate identifica 
profilul de risc atât la nivel de individ, cât și 
la nivel de populație pentru diverse tipuri 
de cancer. Acest fel de a vedea lucrurile, de-
osebit de granular și cuprinzător totodată, 
va permite ajutorul acordat atât grupurilor 
mari populaționale, prin generarea de 
informații ce vor duce, în cele din urmă, la 
apariția de noi protocoale medicale de scre-

ening, cât și la nivel de individ, prin 
posibilitatea adaptării protocoale-

lor și ghidurilor de diagnostic și 
tratament.

Acest proiect a colectat 
informații medicale și probe 

de ADN de la peste 4.000  de 
persoane din România.  Pe baza 

protocolului stabilit, probele de 
ADN au fost secvențiate în cadrul Insti-
tutului Decode Genetics din Islanda. Un 
prim aspect extrem de important este re-
alizarea celei mai mari bio-bănci de ADN 
secvențiat, obținută în urma finalizării 
acestui proces. Contribuția mea personală 
este definită de analiza statistică genetică 
și epidemiologică a corelației dintre profi-
lul genetic și informațiile clinice colec-
tate. În acest sens, populația analizată a 
conținut subpopulații formate din pacienți 
oncologici ce prezentau diferite tipuri de 
cancer. Pe baza acestei analize, am putut 
realiza noi protocoale de tratament, adap-
tate caracteristicilor profilului genetic al 
populației din România. 

Ați fost implicat în proiectul 
„Genetic, environment and ethnicity 
risk factors associated with cancer in 

INTERVIU 
CU ASIST. 

UNIV. DR. PAUL 
IORDACHE, UMF 
„CAROL DAVILA” 

De ce anumite persoane sau categorii 
populaționale se îmbolnăvesc de 
cancer ori de alte boli grave, cu 
potențial letal, de ce unele persoane 
fac forme severe de COVID-19? Și, 
mult mai important, cum putem 
depista din timp această predispoziție 
spre patologii grave, pentru a le putea 
preveni? Răspunsul la toate aceste 
întrebări este epidemiologia genetică, 
specialitate care ne oferă o privire de 
ansamblu mai clară legată de profilul 
genetic de risc pentru anumite boli. 
Iar în actualul context pandemic, 
epidemiologia genetică se va dovedi a 
fi forța ce înclină balanța în favoarea 
omenirii în lupta cu patogenii, spune 
cercetătorul Paul Iordache. 

Epidemiologia genetică 

înclină balanța  
în favoarea omenirii

de Valentina Grigore
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OMS: VIITOR FĂRĂ HEPATITE – ACCES EXTINS LA TESTARE ŞI TRATARE
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

Romania”. Avem rezultate finale? Putem 
vorbi despre o serie de recomandări 
care s-ar putea transpune în propuneri 
legislative?

Ca o noutate pentru cercetarea medicală 
din România este faptul că echipa ROM-
CAN și-a propus studiul riscului genetic al 
cancerului în grupurile aparţinând etniei 
rome, urmărind orice posibilă interacțiune 
între gene și mediul de viaţă caracteristic. 
Una dintre cele mai importante concluzii 
reieșite din acest proiect a fost nevoia per-
fectării unui cadru legal și, totodată, bioetic, 
capabil să asigure protocoale de diagnostic 
și tratament fără diferențieri pe consideren-
te etnice sau sociale. Toți cetățenii români 
au drepturi și libertăți egale în fața legii, iar 
epidemiologia genetică din spatele acestui 
proiect a ilustrat fără ambiguități că acest 
lucru este valabil inclusiv din punct de ve-
dere medical și genetic. Subtilele diferențe 
la nivel genetic, cele care asigură variații 
atât în predispoziția către anumite boli, cât 

și în răspunsul organismului la ele, trebuie 
să îmbogățească bagajul de cunoștințe la 
care apelăm în dezvoltarea și îmbunătățirea 
protocoalelor de screening, diagnostic 
și tratament și nu să ducă la segregare și 
discriminare.

În contextul pandemic actual, 
cât de importante sunt rezultatele 
epidemiologiei genetice în depistarea 
celor mai bune modalități de a limita 
răspândirea SARS-CoV-2?

Acest virus este deosebit de nou și 
a adus cu sine o variabilitate imensă 
în simptomatologie, gradul afectării și 
prognosticul pacienților. Epidemiologia 
genetică se va dovedi un domeniu-cheie 
atât pentru identificarea particularităților 
genetice ce predispun cu predilecție unele 
grupuri populaționale la riscuri crescute 
în urma infecției cu acest nou virus, cât 
și pentru identificarea unor protocoale în 
vederea evitării infecției cu acest nou virus. 
O lume mult mai interconectată și mult mai 

tehnologizată, precum cea în care trăim, s-a 
dovedit a fi mult mai vulnerabilă la această 
nouă amenințare. Epidemiologia genetică 
se va dovedi a fi forța ce înclină balanța în 
favoarea omenirii în lupta cu patogenii.

Puteți continua această specializare 
în România? 

M-am specializat în epidemiologie 
genetică deoarece am considerat că repre-
zintă un domeniu care ar putea fi esențial 
în România. Acest domeniu de activitate 
îmi oferă posibilitatea implicării în diferite 
proiecte de cercetare, pedagogice și, nu în 
ultimul rând, în proiecte de sănătate publi-
că, în contextul pandemiei actuale.

Momentan, în afară de activitatea de 
cercetare realizată în cadrul departamen-
tului Epidemiologie al Universității de Me-
dicină și Farmacie „Carol Davila” București, 
colaborez îndeaproape cu Ministerul 
Sănătății în zone de importanță critică, pre-
cum pandemia SARS-Cov-2 sau digitaliza-
rea sistemului medical din România. 
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În ultimele luni, subiectul 
donării de plasmă 
convalescentă a fost unul 
fierbinte. Între controverse 

și certitudini, ce spun studiile? Care 
este eficiența plasmei convalescente în 
cazurile COVID-19?

Cel mai recent studiu este cel realizat 
de Huston Methodist Hospital din Statele 
Unite, publicat pe 3 noiembrie 2020 de 
prestigioasa revista The American Journal 
of Pathology. Acest studiu retrospec-
tiv este realizat pe un număr de 935 de 
pacienți, din care 341 au primit plasmă 
convalescentă, iar 594 de pacienți au pri-
mit alte tratamente. Rezultatele arată o re-
ducere semnificativă a mortalității în rân-
dul pacienților care au primit tratament 
cu plasmă, față de pacienții din grupul de 
control (care au primit alte tratamente). 
Astfel, mortalitatea în rândul pacienților 
transfuzați cu plasmă convalescentă a fost 

Administrarea de plasmă 
convalescentă în formele severe 
de COVID-19 reprezintă o șansă 
pentru bolnavi, cel puțin așa arată 
multe dintre studiile efectuate până 
acum. Multe țări și-au îmbunătățit 
semnificativ capacitatea de recoltare, 
procesare a plasmei de la persoanele 
infectate și au derulat campanii 
de informare asupra importanței 
donării în rândul publicului larg. 
Cum s-a derulat această activitate 
de campanie de donare de plasmă 
convalescentă în România și, mai 
ales, cum poate fi îmbunătățită, ne 
spune Florin Hozoc, reprezentantul 
companiei care a donat statului mai 
multe echipamente de plasmafereză. 
de Valentina Grigore

DONAREA  
DE PLASMĂ 
convalescentă, 

INTERVIU CU FLORIN HOZOC

ÎNTRE CONTROVERSE  
ȘI CERTITUDINI
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de 6,2% față de o mortalitate de 12,4%, 
înregistrată în rândul pacienților din gru-
pul de control. Mai mult, la pacienții care 
au primit plasma convalescentă la 40-48 
de ore de la internarea cu stare severă, 
mortalitatea a fost de doar 4%.

Aceste date sunt foarte încurajatoa-
re, pentru că ele sugerează o reducere a 
mortalității cu 50% până la 60%. Însă este 
nevoie să avem mai multe studii clinice 
randomizate, care să confirme aceste date. 

Trebuie amintit că toate studiile 
publicate în ultimele luni arată în mod 
clar că beneficiile acestei terapii depind 
foarte mult de momentul administrării, 
respectiv plasma trebuie administrată 
cât mai devreme la pacienții cu forme 
severe de COVID-19, dar mai ales depind 
de concentrația de anticorpi neutralizanți 
din plasma donată de cei vindecați. 

Tocmai de aceea, de exemplu, stu-
diul realizat de medicii indieni, care a 
fost publicat recent de British Medical 
Journal, este criticat de mulți specialiști, 
tocmai pentru că peste 60% din plasma 
administrată a avut un titru de anticorpi 
neutralizanți extrem de mic (sub 1:80) 
și tocmai de aceea rezultatele nu au fost 
relevante.

REGISTRUL DONATORILOR  
DE PLASMĂ CONVALESCENTĂ

Cum putem îmbunătăți donarea  
de plasmă convalescentă în România? 
Cum pot fi românii (și medicii) 
convinși că pot (și este indicat)  
să doneze?

În primul rând, românii trebuie 
informați de autorități cu privire la 
importanța donării de plasmă. Iar aici 
avem modele de bune practici, care sunt 
descrise chiar în Ghidul european pentru 
colectarea de plasmă convalescentă. 
Astfel, fiecare persoană diagnosticată cu 
noul coronavirus este înregistrată într-
un portal oficial, care centralizează toate 
aceste date, iar în ziua 30 de la diagnosti-
care respectiva persoană ar trebui să pri-
mească un SMS prin care să fie informată 
că plasma sa conține anticorpi ce pot 
salva pacienții cu forme severe. De ase-
menea, ar trebui să i se trimită un link pe 
care să poată intra ca să se programeze 
pentru donare la cel mai apropiat centru 

de transfuzie. Noi am realizat deja acest 
portal (Registrul donatorilor de plasmă 
convalescentă) și l-am oferit gratuit 
încă din luna aprilie, doar că Ministerul 
Sănătății nu l-a folosit niciodată, până 
acum. Este exact modelul de succes din 
SUA, Marea Britanie, Germania, Austria, 
Cehia, Polonia etc.

De asemenea, împreună cu Institutul 
Național de Hematologie Transfuziona-
lă, am inițiat o campanie de informare 
în toate spitalele care tratează pacienți 
COVID. Astfel, pacienții sunt informați 
prin afișe plasate în saloane și pe holuri, 
dar și prin pliante care sunt atașate la 
documentele medicale, astfel încât fie-
care posibil donator să primească toate 
informațiile necesare, pentru a înțelege 
importanța donării și pentru a se prezen-
ta la centrul de transfuzie, imediat după 
ce trec cele 28-30 de zile de la testul PCR 
pozitiv.

Cum poate fi impulsionată 
activitatea centrelor de colectare?

Cea mai importantă condiție este ca 
toate centrele de colectare să fie dotate 
cu echipamente de plasmafereză, care 
fac donarea de plasmă mult mai eficien-
tă. Astfel, în loc să colectăm o singură 
doză la două luni, de la fiecare donator, 
cu ajutorul echipamentelor de plasmafe-
reză putem colecta câte trei doze de plas-
mă la fiecare donare, iar fiecare donator 
poate efectua până la cinci proceduri în 
decurs de două luni. Pentru că procedura 
de plasmafereză este extrem de sigură, 
donatorul poate repeta procedura la 
fiecare două săptămâni, fără să fie pusă 
în pericol sănătatea lui. Nici măcar nu 
„pierde imunitatea”, așa cum se tem unii 
dintre cei vindecați. În această perioadă, 
concentrația de anticorpi rămâne crescu-
tă, chiar dacă donează plasmă la fiecare 
două săptămâni.

Pe de altă parte, este foarte important 
ca Ministerul Sănătății să înțeleagă că au 
nevoie de personal suplimentar centrele 
de transfuzie, pentru că de foarte mult 
timp funcționează cu un deficit foarte 
mare de personal, chiar și de peste 40%, 
în unele dintre centre. Tocmai lipsa de 
personal determină ca unele centre de 
transfuzie să aibă performanțe mai slabe, 
atât în colectarea de plasmă convales-
centă, cât și de sânge pentru transfuzie. 

FONDURI EUROPENE 
NERAMBURSABILE

Uniunea Europeană asigură cu 
prioritate fonduri pentru dezvoltarea 
capacității de colectare, testare, 
procesare și depozitare a plasmei 
sangvine. Cum poate România accesa 
aceste fonduri/ce sume sunt implicate?

Uniunea Europeană a anunțat încă 
din luna aprilie a acestui an că susține 
colectarea de plasmă convalescentă, 
astfel că începând cu luna iulie a 
acordat fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea capacității de colectare, 
testare, procesare, depozitare și 
distribuție a plasmei. Din păcate, România 
a ratat primele finanțări, dar, conform 
informațiilor recente, a reușit să depună 
în septembrie un proiect mic, deja aprobat 
de Comisia Europeană, prin care va fi 
finanțată din fonduri nerambursabile 
achiziția a doar cinci echipamente de 
plasmafereză, precum și achiziția de 
consumabile pentru colectarea, testarea, 
procesarea de plasmă. 

Dincolo de acest proiect foarte mic, 
cei care conduc sistemul de transfuzie 
din România trebuie să înțeleagă că este 
urgentă modernizarea amplă a centrelor 
de transfuzie, pentru a ne conforma 
cerințelor obligatorii de securitate și 
calitate transfuzională, respectând astfel, 
în sfârșit, reglementările europene. 

Având în vedere că, în această 
perioadă, Uniunea Europeană a alocat 
fonduri nerambursabile considerabile 
pentru modernizarea centrelor de 
transfuzie, România ar trebui să depună 
urgent un proiect de modernizare a 
întregului sistem. Orice întârziere pune 
în pericol sănătatea publică.

Nu în ultimul rând, România trebuie 
să se alinieze la cele mai bune practici 
europene, respectiv modelul celor patru 
țări europene care reușesc să-și asigure 
consumul intern de sânge și componente 
sangvine, respectiv consumul intern 
de medicamente derivate din plasmă. 
Acestea sunt Austria, Cehia, Germania 
și Ungaria, unde coexistă sistemul 
de stat alături de centre de colectare 
de plasmă deschise de organizații 
neguvernamentale sau companii private 
autorizate. 

 ÎN VACANŢĂ CU ASTMUL SEVER: PREGĂTIRI ŞI INFORMAŢII 
citeşte pe www.astmulsever.ro
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„Conferința comună din acest 
a avut mai multe elemente 
de noutate. Ea s-a desfășurat 
în segment offline și, pen-

tru prima dată, și în ediție online. Anul 
acesta, mai mulți lectori din străinătate au 
acceptat invitația noastră la congres și, tot 
în premieră, îi avem în Comitetul științific 
al congresului pe prof. Aristidis Tsatsakis 
și pe prof. Dragana Nikitovic, ambii de la 
Universitatea din Creta, personalități care 
au participat activ la organizarea științifică 
a acestei reuniuni. Un alt element de 
noutate a fost sesiunea, desfășurată offline, 
dedicată transplantului, organizată de 
prof. dr. Ileana Constantinescu la Institutul 
Clinic Fundeni, organizare care a respec-
tat toate regulile impuse de pandemia 
actuală. Noutatea absolută a acestui an a 
fost sesiunea dedicată COVID-19, în care 
s-a prezentat experiența câtorva țări, cum 
ar fi Italia, Grecia, România, SUA. Am avut 
un feedback foarte bun când am anunțat 
sesiunea și astfel, ea s-a desfășurat în două 
subsesiuni paralele”, a declarat prof. univ 
dr. Monica Neagu, președintele Societății 

de Imunologie din România (SIR). 
„Ne aflăm într-o epocă în care cerce-

tarea științifică în descifrarea substratului 
imun al proceselor patologice din dermato-
logie, alergologie, oncologie etc. capătă am-
ploare. Ediția din 2020 a adus ca element 
de noutate, bineînțeles, derularea online. 
Este noua normalitate cu care trebuie să ne 
obișnuim. Și tot această nouă normalitate a 
adus al doilea element de noutate, anume, 
sesiunea specială consacrată pandemiei 
de COVID-19, care s-a desfășurat sub titlul 
«COVID-19: Urgență majoră de sănătate pu-
blică»”, a completat și conf. univ. dr. Daniel 
Boda, președintele Asociației Române de 
Imuno-Dermatologie (ARID).

TERAPII ÎN  
IMUNO-DERMATO-ONCOLOGIE

Terapia fotodinamică (PDT) cu un nou 
agent fotosensibilizant pe bază de 5-ALA 
în nanoparticule (Photoxal®) este o nouă 
procedură noninvazivă pentru creșterea 
gradului de satisfacție al pacienților cu 
CBCs, BB, keratoza actinică și acnee. „În 

timpul terapiei fotodinamice, deteriorarea 
țesutului este restrânsă numai la celule-
le sensibilizate, fără afectare a țesutului 
sănătos, fapt ce determină o complianță 
mai mare a pacienților la tratament și un 
rezultat cosmetic excelent”, a explicat dr. 
Dan Marius Stoica, Arad.

NOUTĂȚI LA ZI ÎN TRATAREA 
DERMATITEI ATOPICE

Dermatita atopică (DA) este o boală gravă, 
care afectează atât copiii, cât și adulții. De 
asemenea, DA este o boală inflamatorie 
cronică sistemică și nu doar o boală inter-
mitentă de piele, așa cum era considerată 
în trecut. Pielea fără leziuni (cu aspect 
normal) nu este însă un tegument indemn, 
din cauza inflamației subiacente persisten-
te. „Dupilumab (un anticorp monoclonal 
IgG4 uman) este prima moleculă, primul 
tratament biologic care vizează mecanis-
mul inflamației de tip 2 în dermatita ato-
pică și asigură un control continuu și sigur 
pe termen lung, acționând asupra celor 
două cytokine responsabile de inflamația 
subiacentă. Mecanismul său unic de 
acțiune inhibă semnalizarea proteinelor 
interleukina-4 (IL-4) și interleukina-13 
(IL-13), factori-cheie ai inflamației de tip 
2 și implicați în afecțiunile inflamatorii de 
tip 2 la om (răspuns alergic sistemic), cum 
sunt dermatita atopică, astmul bronșic sau 
rinosinuzita cronică însoțită de polipoză 
nazală”,  a explicat conf. univ. dr. Daniel 
Boda.

Dr. Gabriela Turcu a prezentat rolul 
microbiomului cutanat în gestionarea pielei 
uscate cu tendință atopică: „Încă din 2007, 
cercetările asupra microbiomului cutanat 
realizate de  L’Oréal R&D în parteneriat cu 

Imunologia clinică și fundamentală, imunologia transplantului, vaccinuri, 
pandemia de COVID-19, tratamente de ultimă oră pentru boli rare în studii 
și cercetări realizate de specialiștii români – sunt doar câteva dintre temele 
abordate în cadrul celei de-a 4-a conferințe a Asociației Române de Imuno-
Dermatologie și a 49-a conferință a Societății de Imunologie din România, 
eveniment online care a  avut loc în perioada 30.09-3.10 2020. Manifestarea 
a fost un veritabil tur de forță științific, cu peste 100 de lucrări susținute de 
lectori din țară și din străinătate (SUA, Grecia, Italia), în fața a peste 250 de 
participanți online,  în sesiuni de conferințe plenare, comunicări, simpozioane, 
prezentări de postere, 3 workshop-uri specifice (dermato-oncologie,  
dermato-patologie și reumatologie). de Bogdan Guță

A 4-A CONFERINȚĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE IMUNO-DERMATOLOGIE 
ȘI A 49-A CONFERINȚĂ A SOCIETĂȚII DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA
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institutele științifice de referință au demon-
strat importanța acestuia în diverse patolo-
gii, cum ar fi atopie, psoriazis, eczemă etc. 
și, de asemenea, rolul esențial în funcția de 
barieră a pielii. Cercetările laboratoarelor 
La Roche-Posay au demonstrat că bacteriile 
secretă o multitudine de enzime, precum 
proteaze, care pot avea un impact asupra 
descuamării pielii, și lipaze, care pot afecta 
lipidele («cimentul») din stratul cornos. 
În esență, pH-ul și gradul de hidratare 
influențează microbiomul și, astfel, bariera 
cutanată poate fi afectată. Microbiomul 
cutanat favorizează inhibarea dezvoltării 
și colonizării cu agenți patogeni prin mo-
dularea răspunsului său imun înnăscut și 
adaptativ. Identificarea factorilor care duc 
la dezechilibrul microbiomului cutanat este 
esențială pentru a realiza un management 
optim al patologiilor cutanate cauzate de 
dezechilibrul acestuia”.

Cancerul cutanat cu celule scuamoase 
(CCCS) este a doua formă de cancer cutanat 
ca frecvență în SUA. Anual sunt raportate 
aproximativ 700.000 de cazuri în această 
țară, cazuri responsabile de producerea a 
7.000 de decese pe an. Potrivit prof. univ. 
dr. Rodica Cosgarea, „până la apariția 
Libtayo (cemiplimab) nu exista nici o tera-
pie sistemică aprobată pentru tratamentul 

cancerului cutanat cu celule scuamoase 
(CCCS) avansat. Libtayo (cemiplimab) este 
un anticorp monoclonal complet uman, 
indicat în CCCS avansat sau metastatic la 
pacienți care nu au indicație de intervenție 
chirurgicală curativă sau radioterapie”.

Dermatitele cutanate reprezintă 
afecțiuni inflamatorii cronice, care se 
dezvoltă ca urmare a unor anomalii ale 
răspunsului imun la antigen, în particu-
lar, ale imunității înnăscute, mediată de 
macrofagesi, implică o serie de afecțiuni cu 
tipare comune: dermatita seboreică, atopi-
că, iritativă, de contact, etc. Dintre acestea, 
pacienții cu eczemă atopică și dermatita 
seboreică reprezintă principala provocare a 
medicului dermatolog, existând numeroase 
episoade acute și multiple recidive după 
orice tratament care afectează semnifica-
tiv calitatea vieții pacienților. Dr. Adriana 
Diaconeasa: „Crema GSEBA® este unicul 
preparat medical pe bază de GSH-C4, în 
concentrație de 0,4%, care a fost autorizat 
pentru tratamentul dermatitelor de etiolo-
gie diferită (seboreică, atopică, iritativă) în 
fază acută și în perioada de remisie, pentru 
a preveni recidivele și/sau prelungi interva-
lul între două pusee inflamatorii”.

Conf. univ. dr. Olivia Timnea a vorbit 
despre o problemă cu care se confruntă 

mulți oameni – căderea părului. Prevenirea 
acesteia se poate face cu ajutorul unui pro-
dus care a revoluționat îngrijirea părului: 
Alpecin! Pentru prima dată, oamenii ar 
putea avea grijă de părul lor și să lupte în 
același timp cu mătreața și căderea părului 
(numele de marcă, Alpecin, este derivat din 
„Alopecia”, termenul latin pentru „căde-
rea părului”). Numeroase studii confirmă 
eficacitatea complexului de cofeină Alpecin 
pentru alopecia androgenetică la bărbați. 
Investigațiile explică pătrunderea cofeinei 
și evidențiază efectele acesteia asupra rădă-
cinilor părului. 

ARTICOLUL COMPLET  
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Actualul context pande-
mic și-a pus amprenta pe 
îngrijirea medicală acordată 
persoanelor cu leucemie 

limfocitară cronică. Potrivit unui studiu 
realizat în România, aproape 1 din 5 
pacienți nu a beneficiat de servicii de 
sănătate sau de tratament în timpul 
pandemiei. „Pacientul cronic trebu-
ie diagnosticat la timp, are nevoie de 

acces la servicii medicale de diagnostic 
și de monitorizare tot timpul, nu doar 
când este vorba de o urgență. Dacă nu 
diagnosticăm un pacient acum, ci peste 6 
luni, s-ar putea să pierdem anumite vieți. 
Dacă nu corectăm tratamentul atunci 
când este nevoie și nu vedem exact cum 
evoluează boala, iar în perioada asta, 
din nefericire, vorbim de pacienți care 
mai pot fi afectați și de gripă sau de altă 

infecție – dacă nu monitorizăm corect 
și nu le punem la dispoziție tratamentul 
adecvat, vom ajunge la niște costuri mult 
mai mari, care puteau fi evitate. Nu sunt 
doar bani aruncați, ci și vieți pierdute și 
o diminuare drastică a calității vieții, în 
cazul multor pacienți cu boli cronice. Un 
pacient cu dizabilitate devine o greutate 
pentru familie și pentru el însuși. De 
aceea, trebuie să găsim soluții ca accesul 
la servicii medicale să fie deschis tuturor, 
să luăm măsuri astfel încât centrele 
medicale și spitalele să nu mai fie atât de 
aglomerate și să mutăm cât mai mult din 
tratamente și monitorizări în medicina 
primară și ambulatorie”, a atras atenția 
Radu Gănescu, președintele Coaliției 
Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice (COPAC) din România.

PACIENȚII NEDIAGNOSTICAȚI – 
EFECT DE BUMERANG

Datele Institutului de Statistică 
indică faptul că numărul de spitalizări 
a scăzut cu o treime în acest an față de 
2019, ceea ce înseamnă că există pacienți 
nediagnosticați în această perioadă. 
„Sunt convins că vor fi efecte de bu-
merang în viitor: acești pacienți vor fi 

Leucemia limfocitară cronică (LLC) este cea mai frecventă formă de leucemie 
din lumea occidentală. Pe baza datelor furnizate de experții români și pe 
baza datelor de epidemiologie din mai multe țări, se estimează că între 
600 și 900 de pacienți sunt diagnosticați în fiecare an cu LLC în România. 
Pacienții cu această formă de leucemie raportează fatigabilitate și anxietate 
mai intense și mai severe decât populația generală, activitate fizică și socială 
mai restricționată, dar și depresie, tulburări de somn și dureri mai puternice 
și de mai lungă durată. Accesul acestei categorii de pacienți la un tratament 
cât mai adaptat profilului lor genetic este esențial pentru îmbunătățirea 
calității vieții și reintegrarea socială și profesională. Participanții la 
dezbaterea „Îmbunătățirea managementului LLC în România” – edițiile 
Craiova și Constanța –, organizată de Asociația Echitate în Sănătate și revista 
Politici de Sănătate, au scos în evidență atât nevoia de testare genetică 
a pacienților cu LLC, care să permită administrarea terapiei adecvate, cât 
și numărul insuficient al medicilor specialiști și necesitatea colaborării cu 
medicii hematologi din centrele de specialitate. de Valentina Grigore

SOLUȚII
ÎMBUNĂTĂȚIREA

PENTRU TESTAREA GENETICĂ  
ȘI ADMINISTRAREA  
TERAPIEI DE PRIMĂ LINIE

MANAGEMENTULUI LLC ÎN ROMÂNIA: 
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diagnosticați târziu, în faze avansate ale 
bolii, cu complicații multiple, cu costuri 
enorme pentru întreg sistemul. Dacă nu 
găsim soluții să eficientizăm aceste chel-
tuieli, îngrijirea pacienților va fi foarte 
costisitoare, iar pe mulți dintre ei nu vom 
reuși să-i mai recuperăm. Specialiștii 
trebuie să spună cum ar fi cel mai bine 
să acționăm atât pentru sistem, cât și 
pentru ei, care sunt resursa umană, dar 
și pentru pacienți și, evident, autorități 
– care acoperă costurile din sănătate”, a 
mai spus Radu Gănescu.

În LLC, pentru administrarea celei 
mai bune terapii este necesară deter-
minarea profilului genetic al fiecărui 
bolnav. „Avem foarte multe opțiuni 
de tratament pentru pacienții cu LLC 
și nouă ne revine sarcina de a alege 
terapia adecvată pentru fiecare pacient, 
în funcție de particularitățile acestuia. 
Foarte important este profilul genetic, 
prezența statusului mutat sau nemutat, 
a deleției 17P – care este una dobândită, 
deci poate apărea în evoluție. Nu este 
suficientă determinarea o singură dată 
a acestei deleții. Se recomandă a se testa 
pacientul în momentul în care are nevoie 
de tratament. Ne confruntăm cu costuri 
legate de această testare, care nu este 

rambursată, și aici ar trebui găsite soluții. 
Cele mai bune rezultate se obțin cu tra-
tamentul de linia întâi: cu cât câștigăm o 
perioadă mai mare liberă de boală după 
prima linie de tratament, cu atât pacien-
tul va avea o perioadă mai lungă asimp-
tomatică și o viață absolut normală, 
putându-se reintegra în societate și viața 
profesională”, a declarat conf. dr. Ionela 
Rotaru, șef secție Hematologie, Spitalul 
Filantropia Craiova. 

PROGRAME DE DIAGNOSTIC  
ȘI MONITORIZARE

Citometria este criteriu de diagnos-
tic în LLC, a completat și dr. Luminița 
Ocroteală, medic specialist hematolo-
gie din Craiova, și trebuie găsite soluții 
pentru ca aceste analize să fie accesibile. 
Chiar dacă multe centre nu au echipa-
mentul necesar și personalul specializat 
pentru realizarea acestor teste genetice, 
ele trebuie incluse într-un program de 
decontare, în beneficiul pacienților și al 
medicilor, totodată. „La nivel național, 
așa cum există programul de diagnos-
ticare și tratament al leucemiilor acute, 
program suportat de MS, se pot înființa 
programe de diagnostic și monitorizare 

pentru mai multe dintre bolile hemato-
logice, unde sunt necesare teste genetice 
și pentru diagnostic, și pentru monito-
rizare. De la noi trebuie să plece aceste 
propuneri. Și, poate, înființarea unor 
subprograme de diagnostic și monitori-
zare în cadrul Programului Național de 
Oncologie”, a explicat conf. dr. Ionela 
Rotaru. „Programul Național de Oncolo-
gie acoperă strict medicația. Eu consider 
că o notă de fundamentare care să vină 
din partea specialiștilor în domeniu, 
pe care noi să o preluăm și să o trimi-
tem mai departe către CNAS, ar putea 
rezolva, cumva, aceste probleme. De 
asemenea, aceste propuneri ar trebui în-
aintate și către Ministerul Sănătății, prin 
Direcțiile de Sănătate Publică”, a afirmat 
și ec. Mihai Soare, director general CJAS 
Dolj. Potrivit acestuia, Secția de hema-
tologie din cadrul Spitalului Clinic Mu-
nicipal Filantropia Craiova este și centru 
regional, deservind cinci județe: Dolj, 
Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. „Pacienții 
depistați cu LLC beneficiază de trata-
ment în cadrul Programului Național de 
Oncologie. Costul tratamentului LLC este 
de aproximativ 60% din totalul bolilor 
hematologice, pacienții beneficiind atât 
de tratament în spital, cât și de tratament 
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pe circuitul deschis. În primele nouă luni 
din 2020, au beneficiat de tratament spe-
cific pe circuit închis 324 de pacienți, cu 
un cost pentru medicamente de 8.949.313 
lei, iar pe circuit deschis au fost tratați 
36 de pacienți, cu un cost de 4.403.859 
de lei. În anul 2019, au beneficiat de 
tratament specific, pe circuit închis, 410 
pacienți, cost tratament 9.300.166 de lei, 
iar pe circuit deschis au fost tratați 78 de 
pacienți, cost tratament 4.506.943 de lei. 
Costurile pe primele 9 luni ale acestui an 
sunt aproape egale cu întreaga perioadă 
a anului trecut, rezultând un cost crescut 
pe pacient, în 2020”.

MEDICII HEMATOLOGI,  
PREA PUȚINI

O altă problemă cu care se confruntă 
medicii hematologi și pacienții cu LLC 
este reprezentată de faptul că, din cauza 
lipsei centrelor de hematologie sau a 
unor medici specialiști din multe zone, 
bolnavii trebuie să circule zeci sau sute 

de kilometri. „Tulcea 
este un județ deficitar în 
ceea ce privește medicii 
hematologi. Pacienții 
cu LLC diagnosticați și 
tratați în alte județe vin 
cu scrisorile medica-
le și toate rețetele lor 
sunt transcrise la nivel 
județean. În ceea ce 
privește transportul 
medical al persoanelor 

care au nevoie de tratament în centrele de 
hematologie, cred că putem lua exemplul 
altor patologii. În acest moment, serviciile 
de ambulanță private asigură transportul 
copiilor care fac dializă și trebuie să ajun-
gă în centrele specializate, de exemplu. 
Am putea introduce în pachetul de bază 
de la asistența medicală /ambulanță astfel 
de transporturi. Însă, pentru a se putea re-

aliza acest lucru, cu ajutorul specialiștilor 
am putea estima un impact financiar al 
costurilor anuale cu transportul acestor 
pacienți în centrele de hematologie”, a 
menționat ec. Eugenia Vasile, director 
general Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Tulcea.

„Și în Constanța, numărul medicilor 
oncologi și hematologi este prea mic 
pentru un județ atât de mare, fără să 
mai luăm în calcul pacienții care vin din 
celelalte județe învecinate. Avem doar 5 
medici specialiști oncologi într-un județ 
cu peste 700.000 de locuitori, ar fi nevo-
ie de un număr cel puțin dublu de medici 
specialiști. Însă sunt orașe precum 
Hârșova, Medgidia care nu au niciun 
medic oncolog și au populație destul de 
numeroasă și incidență crescută a bolilor 
oncologice”, a afirmat și dr. Mihaela 
Vrînceanu, medic-șef CJAS Constanța. 
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Potrivit studiilor, costurile medii lunare totale pentru pacienții cu 
LLC la care tratamentul eșuează sunt de două ori mai mari decât 
pentru pacienții care răspund la tratament. Dezideratul principal 
al medicilor este să trateze pacienții cu terapii la care să existe un 
răspuns adecvat, dar care să fie și cost- eficiente. Studiul „Impactul 
bugetar al moleculelor inovatoare în prima linie de tratament 
al pacienților diagnosticați cu LLC”, realizat de prof. dr. Robert 
Ancuceanu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
București, Facultatea de Farmacie, arată că, în LLC, pentru prima linie 
de tratament, Venetoclax plus Obinutuzumab s-au dovedit a fi cea mai 
cost-eficientă opțiune de tratament – aproape aceeași calitate a vieții la 
costuri de 2-3 ori mai mici. 

„Potrivit unor rapoarte de anul trecut, în tratamentul de primă linie 
avem mai multe opțiuni extraordinare: sunt opțiunile clasice, analogii 
purinici, dar avem și anticorpii monoclonali antiCT20 mai vechi sau de 
nouă generație, plus inhibitorii Bruton tirozin kinazei – BTK. Nu aveam 
încă în primă linie, la începutul anului trecut, dar între timp a fost auto-
rizat și avem astăzi în rezumatul caracteristicilor produsului inhibitorii 
de BCL 2 cu molecula prototip Venetoclax. Modelul pe care l-am realizat 
este construit din perspectiva plătitorului și este bazat pe o analiză cost-
utilitate, ceea ce înseamnă că pe de o parte ne uităm la costuri și pe de 
altă parte, la impactul asupra vieții pacienților. Am considerat o cohortă 
de 320 de pacienți (reprezentând între 30% și 50% dintre pacienții 
diagnosticați în România, într-un an). Structura acestei cohorte de 

TERAPII DE SCURTĂ DURATĂ –

pacienți, pe baza a ceea ce cunoaștem 
despre LLC, este reprezentată de apro-
ximativ 60% bărbați și 40% femei”, a 
explicat prof. dr. Robert Ancuceanu.

Intervenția este reprezentată de Vene-
toclax în combinație cu Obinutuzumab 
și au fost utilizați principalii comparatori 
disponibili pe piața din România: Clo-
rambucil în combinație cu Obinutuzu-
mab, Fludarabina plus Ciclofosfamidă și 
Rituximab, Bendamustina în combinație 
cu Rituximab, Clorambucil în combinație 
cu Rituximab și inhibitorul BTK Ibrutinib 
ca monoterapie, precum și în asocie-
re cu Obinutuzumab. Studiul a inclus 
costurile directe de tratament (costurile 
medicamentelor și costurile de adminis-
trare). Pentru costurile de administrare 
pe cale injectabilă, s-au utilizat costurile 
oficiale practicate de un centru medical 
de diagnostic și tratament ambulatoriu 
(instituție publică) din București. Pentru 
administrarea orală, care poate fi făcută 
de către pacient, costurile au fost zero. 
Au fost luat în calcul, de asemenea, 
costul evenimentelor adverse și costurile 
de monitorizare: de exemplu, hemo-
leucograme, analiza LTH, radiografii, 
CT-uri etc., pe baza costurilor-standard 
suportate de CNAS. 

CONCLUZII

În LLC, pentru prima linie de tra-
tament, combinația Venetoclax plus 
Obinutuzumab s-a dovedit a fi cea mai 
cost-eficientă opțiune de tratament, care 
asigură aproape aceeași calitate a vieții 
la costuri de 2-3 ori mai mici. „Fondurile 
economisite prin aplicarea unei terapii 
cost-eficiente la cât mai mulți pacienți se 
pot folosi pentru tratarea altor pacienți cu 
oricare altă terapie indicată profilului lor 
genetic. Venetoclax plus Obinutuzumab 
domină inhibitorul pentru BTK, iar față de 
combinația inhibitor BTK – Obinutuzu-
mab – varianta cu Venetoclax oferă aproa-
pe aceleași beneficii la costuri de trei ori 
mai mici (diferență cumulativă în costurile 
totale de tratament de cca 800.000 de lei). 
Aceste rezultate sunt similare cu o evalu-
are din SUA, care a identificat Venetoclax 
drept cea mai cost-eficientă opțiune de 
tratament în primă linie pentru pacienții 
cu LLC”, a mai spus specialistul. 

„Impactul bugetar al moleculelor 
inovatoare în prima linie de tratament  
al pacienților diagnosticați cu LLC”
de Valentina Grigore

EVENIMENTE | 
Politici  
de Sănătate
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Managementul integrat al bolii trebuie îmbunătățit 
prin folosirea unor instrumente moderne, precum 
telemedicina, adaptate la perioada de criză sanitară 
pe care o traversăm. 

Acestea sunt concluziile campaniei naționale „Îmbunătățirea 
managementului LLC în România”, care a fost organizată de 
Asociația Echitate în Sănătate, în parteneriat cu revista Politici de 
Sănătate, în principalele centre universitare de specialitate din 
întreaga țară. 

În cadrul conferinței de încheiere a campaniei naționale 
„Îmbunătățirea managementului LLC în România”, la care a par-
ticipat conf. dr. Adela Cojan, președinta Casei Naționale de Asigu-
rări de Sănătate (CNAS), alături de reprezentanții mai multor Case 

Județene de Asigurări de Sănătate, ai Agenției Naționale a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) 
și ai Ministerului Sănătății, s-a subliniat necesitatea ca fiecare 
caz de leucemie limfocitară cronică să fie abordat integrat, de la 
diagnosticul molecular la tratamentul personalizat, monitorizare 
și, unde este necesar, recuperare. 

„Colaborarea autorităților din Sănătate cu medicii specialiști 
și cu reprezentanții asociațiilor de pacienți este foarte importan-
tă pentru a se lua cele mai bune decizii în sprijinul persoanelor 
afectate de LLC. Deși această perioadă este extrem de dificilă 
pentru întregul sistem de sănătate, trebuie să fim conștienți că, în 
majoritatea afecțiunilor, este esențială depistarea precoce și corec-
tă tocmai pentru a crește șansele de vindecare și supraviețuire și, 
bineînțeles, pentru a reduce costurile din sistem. În prezent, avem 
opțiuni terapeutice excelente pentru pacienții români. Apariția 
terapiilor personalizate pentru tratamentul leucemiilor limfoci-
tare cronice reprezintă un adevărat moment istoric, o șansă im-
portantă la viață pentru pacienți la care soluțiile de tratament au 
devenit insuficiente pe parcursul evoluției bolii. De aceea suntem 
interesați să colaborăm cu specialiștii din domeniu, pentru a putea 
face toate demersurile și a introduce în sistemul de rambursare și 
testele de identificare a biomarkerilor, dar și variante de tratament 
nonchimioterapic: imunoterapia, terapia celulară sau alți anticorpi 
monoclonali. În ultima perioadă, s-a dezvoltat terapia CAR-T – cel 
mai nou tip de terapie existent în lume pentru leucemii – și vom 
căuta soluții pentru includerea, de anul viitor, a acesteia în trata-
mentul compensat integral al pacienților. Este important, însă, ca 
pentru această afecțiune să fim atenți și la partea de diagnostic 
precoce și, mai ales, de monitorizare vigilentă”, a declarat conf. dr. 
Adela Cojan, președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

PANDEMIA A REDUS NUMĂRUL  
CAZURILOR DIAGNOSTICATE

LLC este cea mai frecventă limfoproliferare cronică, de aceea 
pacienți cu LLC trebuie monitorizați periodic. În actualul context 
pandemic, au fost luate câteva măsuri în acest sens: pacienții 
au putut să primească tratamentul de la medicul de familie, pe 
baza recomandării medicului curant, reducându-se, în anumite 
situații, necesitatea de deplasare a pacienților și, evident, riscul 
de infecție cu noul coronavirus. „Ne dorim ca această măsură 
să fie menținută pe tot parcursul acestei pandemii, dar și după 
aceea, pentru a putea îmbunătăți și pe viitor managementul 
acestor pacienți. Alte măsuri posibil de implementat: primirea 

Pacienții cu leucemie limfocitară cronică (LLC) din 
România, dar și medicii hematologi atrag atenția că, 
pentru îmbunătățirea managementului acestei afecțiuni 
onco-hematologice, este nevoie de un subprogram 
finanțat distinct în cadrul Programului Național de 
Oncologie, care să susțină diagnosticarea precoce 
a pacienților, accesul acestora la tratament țintit și 
monitorizare, oferind beneficii evidente pentru pacienți 
și sistemul de sănătate. de Valentina Grigore

Managementul integrat  
al leucemiei limfocitare cronice,  
susținut de autoritățile din Sănătate
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DR. ANA MARIA NIȚULESCU, EXPERT CASA DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CASMB):
„Casele de asigurări de sănătate au nevoie de opinia pacienților și a 
medicilor pentru a-și îmbunătăți modalitatea în care relaționează 
cu pacienții, medicii specialiști și medicii de familie. Cred că perioa-
da 2021-2027 reprezintă o provocare inclusiv pentru casele de să-
nătate și pentru asociațiile de pacienți, în dezvoltarea unor astfel de 
programe de comunicare care să stea la baza fundamentării unor 
astfel de modificări legislative. A introduce niște medicamente și 
niște programe sau subprograme în pachetul serviciilor decontate 
de CNAS nu este suficient, este nevoie ca și serviciile să fie adapta-
te, respectiv serviciile de medicină, telemedicină, modalitățile de 
prescriere și de interrelaționare cu pacienții și cu medicii”. 

PROF. DR. VICTOR DUMITRAȘCU,  
DIRECTOR GENERAL CJAS TIMIȘOARA:
„Leucemia limfocitară cronică prezintă variații diferite în ceea 
ce privește evoluția de la un pacient la altul și, din acest punct 
de vedere, este foarte utilă o terapie nouă, care schimbă viața 
pacienților prin identificarea biomarkerilor și printr-un tratament 
personalizat ce oferă o nouă șansă la viață. Tratamentul țintit, care 
înlocuiește chimioterapia cu efecte puternice în unele cazuri, are, 
pe termen lung, cheltuieli scăzute. Este clar că trebuie să punem 
pe primul loc pacientul oncologic”.

 
DR. LUCIA LUMINIȚA BRUSTUR CHIRILĂ,  
DIRECTOR GENERAL CJAS CLUJ: 
„Accesul pacienților oncologici la terapii standard, precum și 
numărul pacienților care au beneficiat de medicamente în baza 
contractelor cost-volum pe primele luni ale anului 2020 au 
fost în creștere, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. 
Discuțiile au relevat importanța decontării investigațiilor genetice 
și așteptăm propunerile fundamentate din partea profesioniștilor, 
astfel încât să existe o reglementare a unui subprogram pentru 
managementul de caz al pacienților cu LLC și o abordare inte-
grată a acestor pacienți, pornind de la diagnostic, monitorizare și 
tratament”. 

EC. RADU ȚIBICHI, DIRECTOR GENERAL CJAS IAȘI: 
„Nevoia de servicii în patologiile oncologice și hemato-oncologice 
este în creștere. Terapiile sunt din ce în ce mai multe și mai per-
formante, mai țintite, și noi trebuie să găsim soluții administrative 
pentru ca medicii să le poată prescrie în timp util pacienților, în 
baza unor dovezi fiabile. Pentru a asigura o sustenabilitate financi-
ară și o eficiență crescută, ar trebui dezvoltate registre de boli sau 
de medicamente care să ne ofere o garanție a utilizării resurselor. 
Toate acestea au ca scop beneficiul pacienților, dar și ajutorarea 
profesioniștilor din domeniul sănătății cu fluxuri de lucru cât mai 
facile, cât mai puțin birocratice. Tendința în întreaga Europă este 
abordarea bolilor într-un management de caz și cred că ar fi tim-
pul să facem modificări în acest sens și în legislația românească”.

CASELE JUDEȚENE DE ASIGURĂRI  
DE SĂNĂTATE: SOLUȚII

de către pacient a recomandării de tratament pentru o 
perioadă determinată, până la o nouă evaluare a me-
dicului curant, monitorizarea virtuală a pacientului, 
direcționarea geografică a tratamentului în funcție de 
reședința pacientului, coordonarea 
tratamentului de către medi-
cul de familie. La începutul 
pandemiei, s-a observat o 
reticență atât a pacienților, 
cât și a medicilor în ceea ce 
privește deplasarea pentru 
evaluare, care a dus la o 
scădere a cazurilor diagnos-
ticate. Însă, din luna mai, a 
început să crească numărul de 
pacienți identificați. În mod evident, 
numărul redus de cazuri noi depistate nu era cel real 
și mulți pacienți puteau suferi în lipsa diagnosticării”, 
a atras atenția conf. dr. Horia Bumbea, vicepreședinte 
al Comisiei de Hematologie din Ministerul Sănătății și 
coordonator al Laboratorului de citrometrie din cadrul 
Spitalului Universitar de Urgență București. 

Diagnosticul imunofenotipic și molecular este o 
investigație susținută financiar, în prezent, fie de spitale, 
fie de companiile farmaceutice. „Realizarea acestor 
investigații este esențială nu numai pentru diagnosticul 
în sine, ci și pentru alegerea celei mai bune conduite 
terapeutice pentru fiecare pacient. În momentul în care 
se depistează o anumită modificare 
genetică, medicii știu foarte clar 
care este cea mai bună terapie 
țintită din arsenalul pe care 
îl au la dispoziție. În caz 
contrar, putem constata, 
după aplicarea terapiei 
standard, că tratamentul în 
care am investit timp, bani 
și sănătatea pacientului nu 
a avut rezultatele scontate. Un 
diagnostic corect și complet se face la 
debut. În clipa în care tratamentul este adecvat profilului 
pacientului, rezultatele pe termen lung sunt mult mai 
bune pentru acesta, iar costurile sunt mult mai mici. Cred 
că un prim pas ar fi să ne gândim la ideea unui subpro-
gram pentru diagnosticul și monitorizarea moleculară 
citogenetică a pacienților cu LLC, în cadrul Programului 
Național de Oncologie, la fel cum se întâmplă în sub-
programul pentru pacienții cu leucemii acute”, a con-
cluzionat conf. dr. Nicoleta Berbec, medic hematolog și 
director medical al Spitalului Clinic Colțea din București. 
Leucemia limfocitară cronică începe să apară la persoane 
din ce în ce mai tinere, la vârsta de aproximativ 35-40 de 
ani, a mai atras atenția specialistul, și este important ca 
tratamentul adecvat să le permită reintegrarea în viața 
socială și profesională. 

ADERENŢA LA TRATAMENT A PACIENŢILOR CU ASTM BRONŞIC SEVER
citeşte pe www.astmulsever.ro
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Dr. Ștefan Busnatu este medic cardiolog, doctor în științe medicale, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, 
Clinica de Cardiologie. Totodată, este prodecan cu probleme studențești la Facultatea de Medicină, UMF „Carol Davila” 
și tânăr ambasador al României pe Prevenție cardiovasculară din partea Asociației Europene de Cardiologie Preventivă, 
membră a Societății Europene de Cardiologie. Complementar activității clinice de medic cardiolog, este implicat în 
proiecte de cercetare alături de alți parteneri europeni, în cardiologia preventivă și de recuperare. Ca președinte al 
Grupului de lucru eHealth din cadrul Ministerului Sănătății, încearcă să găsească pulsul acestui domeniu de maximă 
importanță pentru viitorul îngrijirii și asistenței medicale. de Bogdan Guță
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INTERVIU 
CU DR. ȘTEFAN 

BUSNATU, 
PREȘEDINTELE GRUPULUI 
DE LUCRU E-HEALTH DIN 
CADRUL MINISTERULUI 

SĂNĂTĂȚII.

Contextul 
epidemiologic 

este un  
factor  
major  
de accelerare  
a digitalizării  
în sistemul de 
sănătate!
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COVID-19 ŞI CANCERUL PULMONAR: GHID PENTRU PACIENŢII ONCOLOGICI
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

Sunteți președinte al  
Grupului de e-Health din  ca-
drul Ministerului Sănătății. 
Cum stăm cu strategia pe 

acest important domeniu al sănătății?
Strategia de e-Health reprezintă un 

document foarte important pentru viitorul 
sănătății digitale din România deoarece 
aceasta trasează obiectivele strategice și 
specific majore ale e-Sănătății, pentru 
perioada 2021-2027. Acest document va 
ghida alocarea viitoarelor fonduri euro-
pene din Sănătate destinate digitalizării, 
în vederea construirii unui ecosistem 
digital operațional în țara noastră, aliniat la 
direcțiile internaționale.

La acest moment pot spune cu o 
ușoară relaxare că am reușit să finalizăm 
procesul de concepere a documentului, 
integrând și ultimele contribuții primite 
de la instituțiile și organizațiile implicate 
în domeniul sănătății digitale, urmând ca 
în scurt timp să se perfecteze toate avizele 
necesare publicării oficiale a acesteia.

Unde ne plasăm noi, ca țară, pe harta 
digitalizării, la acest moment?

Dacă vorbim despre poziționarea noas-
tră actuală pe harta digitalizării la nivel 
european, aș putea să precizez că avem 
multe procese tehnologice și operative de 
recuperat, pentru a ne alinia la direcțiile 
europene. Spre exemplu, dacă ne raportăm 
la veniturile pieței telesănătății, împărțită 
la populația fiecărei țări, putem spune, 
conform unei cercetări din 2018 efectuate 
de PWC pentru Comisia Europeană, că ne 
poziționăm în coada clasamentului euro-
pean, ca nivel de digitalizare. 

 Cum se poate integra digitalizarea 
într-un sistem de sănătate care are 
deja numeroase puncte vulnerabile 
(subfinanțare, dotare cu echipamente și 
tehnică, resursă umană insuficientă)?

 Răspunsul pe scurt este: cu dificultate, 
deoarece digitalizarea reprezintă o acti-
vitate continuă care, pe lângă tehnologie 
și soluții software, necesită educație IT și 
competențe digitale. Din fericire, dacă pu-
tem spune așa, la acest moment contextul 
epidemiologic este un factor major de ac-
celerare a digitalizării în sistemul de sănă-
tate, prin amplificarea utilizării de diverse 
sisteme informatice pentru transmiterea 
de informații medicale între instituțiile 
publice sau între acestea și cetățeni. 

Colateral, prin viitorul Program 
Operațional pe Sănătate se urmărește 
susținerea întregului proces de digitali-
zare, fiind alocate peste 200 de milioane 
de euro pentru perioada 2021-2027. În 
acest context, cea mai importantă sarcină 
care ne revine este aceea de a urma pașii 
sistematizați și unitari pentru a conduce 
la dezvoltarea unui ecosistem național de 
e-Sănătate modern, sigur și interoperabil, 
focalizat pe cetățeanul european. 

Care sunt principalele beneficii 
pe care le aduce digitalizarea pentru 
pacienți?

Beneficiile digitalizării includ:
  Economie de timp, pentru o mai bună 

monitorizare a sănătății
Telesănătatea poate economisi timp. De 
exemplu, pacienții se vor putea programa 
pentru diverse servicii medicale în online 
și o parte din aceste servicii vor putea fi 
efectuate fără ca bolnavul să-și părăsească 
locuința. De asemenea, starea pacienților 
ar putea fi monitorizată, iar evoluția bolii 
să fie înregistrată în timp real.
  Oferă o perspectivă mai bună asupra 

propriei sănătăți
Pacienții vor avea garantată 
confidențialitatea datelor legate de starea 
lor de sănătate, medicamente prescrise, 
regimul de tratament recomandat, la 
informațiile și tipurile de controale care 
decurg din planurile lor individuale de 

sănătate. Dacă aceștia vor dori, vor putea 
partaja total sau parțial datele lor cu un 
furnizor de asistență specializat sau cu 
un îngrijitor informal, astfel încât să nu 
fie nevoiți să-și raporteze în mod repetat 
întregul istoric spitalicesc. Acest lucru va 
permite furnizorului de asistență medi-
cală să lucreze mai eficient, să determine 
tratamentul potrivit mai repede și să evite 
posibile erori. Astfel, pacienții vor deține 
mai mult control asupra propriei sănătăți 
datorită unei mai bune înțelegeri a situației 
lor de sănătate.
 Facilitează accesul deschis și trans-
parent la informații despre promovarea 
sănătății și programe de prevenție, cu rolul 
de a împuternici pacienții în îngrijirea 
propriei sănătăți.
  Accesibilitate și șanse egale cu costuri 

mai reduse
Accesul la asistență medicală nu va mai fi 
limitat de timp și spațiu, ceea ce înseam-
nă evitarea călătoriilor inutile. Mai mult, 
tehnologia aduce asistență medicală mai 
multor oameni, în special pacienților cu 
risc de excludere, ceea ce înseamnă șanse 
egale pentru toată lumea.

 Despre soluțiile digitale în 
cardiologie se vorbește demult, dar 
mai mult pe plan extern. Care sunt 
soluțiile de eHealth care pot fi aplicate în 
cardiologie în România?

Cardiologia este strâns legată de 
inovațiile de înaltă tehnologie și digitale 
datorită asociațiilor sale cu intervențiile 
medicale și imagistică. Dar, ca să nu intrăm 
în prea multe detalii, putem să ne centrăm 
atenția pe un singur serviciu esențial, și 
anume telemedicina. Ținând cont de faptul 
că pacienții cu boli cardiovasculare sunt 
pacienți cronici care necesită monitorizare 
periodic, pentru menținerea lor stabilă din 
punct de vedere hemodinamic, și având în 
vedere faptul că incidența bolilor cardio-
vasculare este extrem de mare atât în Ro-
mânia, cât și în Europa, pot spune că servi-
ciile de teleconsultații bine standardizate și 
reglementate vor conduce la o eficientizare 
a prevenției bolilor cardiovasculare. 

Totodată, prin monitorizarea parame-
trilor vitali ai pacienților am putea utiliza 
telemedicina și pentru a genera programe 
de recuperare cardiovasculară pentru 
bolnavii cu afecțiuni cardiace, direct la 
domiciliul acestora. 

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2004 
primul său Plan de acțiune privind eHealth – 
îmbunătățind accesul la asistență medicală 
pentru cetățenii europeni: un plan de 
acțiune pentru un spațiu european de 
eHealth. De atunci, CE a elaborat inițiative 
politice țintite, menite să încurajeze 
adoptarea pe scară largă a eHealth în 
întreaga Uniune Europeană. În 2012, CE a 
lansat o nouă strategie, Planul de acțiune 
pentru eHealth pentru 2012-2020 - Asistență 
medicală inovatoare pentru secolul XXI. 
În urma publicării Comunicării privind 
transformarea digitală a asistenței medicale 
în piața unică digitală în aprilie 2018, CE a 
lucrat pentru ca sănătatea digitală să devină 
o realitate pentru a împuternici cetățenii și 
pentru a construi o societate mai sănătoasă 
(de la inițiativa cu prescripția electronică 
până la un format comun de înregistrare a 
registrului de sănătate).
Sursa: Camera de Comerț Americană în România (AmCham 
Romania) – „Sănătatea în societatea digitală. Modul în 
care instrumentele digitale pot contribui la îmbunătățirea 
performanțelor sistemului de sănătate din România.”
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Începând cu 16 noiembrie 2020, Emer Cooke este noul director executiv 
al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). De origine irlandeză, 
Emer Cooke are o experiență de 30 de ani în domeniul reglementării la nivel 
internațional, inclusiv 18 ani în fruntea unității farmaceutice a Comisiei 
Europene și a EMA. Înainte de acestea, a lucrat câțiva ani la Federația Europeană 
a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA – European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations), cu sediul la Bruxelles. Cea mai 
recentă funcție a fost cea de director responsabil pentru toate activitățile de 
reglementare legate de produsele medicale la Organizația Mondială a Sănătății, 
în perioada noiembrie 2016 –noiembrie 2020. de Bogdan Guță
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„Îmi asum rolul de director 
executiv al EMA pe fondul 
unei crize de sănătate publi-
că de o scară fără precedent”, 

a spus Emer Cooke în prima zi în calitate 
de director executiv. „Prioritatea mea nu-
mărul unu va fi să impulsionez răspun-
sul EMA la pandemie și munca, deja în 
desfășurare, pentru a sprijini dezvoltarea 
și aprobarea vaccinurilor și tratamente-
lor COVID-19 sigure și eficiente.” Toată 
lumea, în Europa și pe glob, își pune 
speranța în vaccinurile care ar urma să 
pună capăt pandemiei. Presiunea uriașă 

a opiniei publice determină o responsa-
bilitate pe măsură pentru liderul agenției 
care va da verdictul privind punerea pe 
piață a acestora. 

SIGURANȚA, ÎNAINTE DE TOATE

Spre deosebire de FDA, EMA a refuzat 
să stabilească o țintă cu privire la efica-
citatea unui vaccin pentru a obține apro-
barea, optând să aștepte până când sunt 
disponibile mai multe date. Monitorizarea 
siguranței vaccinurilor COVID-19, în 
special a celor care se bazează pe tehno-

logii noi, cum ar fi ARN mesager (ARNm), 
va fi una dintre cele mai mari provocări. 
Rezultatele pozitive nu vor „elimina nece-
sitatea de a monitoriza foarte atent aceste 
noi vaccinuri, în special primele două 
care urmează să apară curând”, a declarat 
Emer Cooke. 

PROVOCĂRI

În plus față de situația actuală, Emer 
Cooke și EMA au în față următoarele 
provocări iminente: rezistența la antibioti-
ce, sprijinirea inovațiilor și valorificarea la 
maximum a oportunităților oferite de digi-
talizare pentru descoperirea și dezvoltarea 
medicamentelor. Referitor la medicamen-
te, Emer Cooke aprecia că „pe măsură ce 
medicamentele din ce în ce mai complexe 
intră pe piață, trebuie să ne asigurăm 
că acestea sunt accesibile pentru toți 
pacienții și sistemele de asistență medica-
lă din UE”, iar „dacă ele nu pot ajunge la 
pacienți din motive de preț, aprovizionare 
sau piață”, trebuie luate măsuri pentru ca 
aceste probleme să poată fi rezolvate. Mai 
mult, pandemia de COVID-19 a readus lip-
sa unor medicamente în lumina reflectoa-
relor, accesul la acestea fiind „o provocare 
zilnică în toate domeniile de tratament”.

STRATEGIA FARMACEUTICĂ A UE

Despre Strategia 2025 a Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA) și a 
Conducerilor Agenţiilor Medicamentului 
(HMA), Emer Cooke apreciază că este „o 
oportunitate importantă pentru EMA, 
Comisia Europeană și HMA de a modela 
reglementarea medicamentelor la nivel 
național și UE”. Strategia are șase domenii 
prioritare: disponibilitatea și accesibili-
tatea medicamentelor; analiza datelor, 
instrumente digitale și transformare 
digitală; inovaţie; rezistența antimicrobi-
ană și alte amenințări emergente pentru 
sănătate; provocări în lanțul de aprovi-
zionare; durabilitatea rețelei și excelența 
operațională. Aceasta identifică obiective 
la nivel înalt și susține recomandări pen-
tru fiecare dintre aceste domenii, care vor 
ghida și contura planurile de lucru detali-
ate ale EMA și ale autorităților naționale 
competente din statele membre ale UE în 
următorii cinci ani. 

„Prioritatea  
mea numărul 
unu va fi să 
impulsionez 
răspunsul 
Agenției 
Europene 
pentru 
Medicamente  
la pandemie”

Emer  
Cooke, 

director 
executiv, 

Agenția 
Europeană 

pentru 
Medicamente
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Federația Europeană a 
Industriilor și Asociațiilor 
Farmaceutice, al cărei 
director general sunteți, a 

raportat în timpul pandemiei o serie 
de probleme, întâlnite în aproape toate 
țările UE, precum disfuncționalități 
în asigurarea stocurilor de 
medicamente și proceduri greoaie 
pentru achiziționarea de produse și 
echipamente medicale (procedura de 

achiziții publice). Care sunt sugestiile 
dvs. pentru rezolvarea acestora?

Suntem extrem de conștienți de 
impactul pe care lipsa medicamentelor îl 
poate avea asupra pacienților. Abordarea 
acestora este o prioritate pentru industria 
farmaceutică europeană bazată pe cerce-
tare, așa cum a fost exemplificată de rolul 
principal al industriei în ultimele nouă 
luni pentru a evita orice lipsă de medica-
mente în pandemie.

Având elaborate planuri de pregătire 
în vederea pandemiei în ianuarie 2020, 
companiile membre ale EFPIA au fost 
în măsură să crească producția pentru a 
satisface nevoile pacienților. Cu toate aces-
tea, datele, informațiile reprezintă cheia 
pentru a se asigura că această producție 
sporită poate fi alocată în toată Europa, 
astfel încât fiecare pacient să primească 
medicamentele de care are nevoie. În 
acest sens, subliniem importanța corelării 
datelor privind previziunile cererii de la 
Centrul European pentru Controlul Bolilor 
(ECDC) cu privire la evoluția probabilă a 
pandemiei în fiecare țară, precum și datele 
la nivel de pacient și la nivel de spital din 
statele membre. Aceste date vor facilita, pe 
măsură ce ne confruntăm cu valurile ac-
tuale și viitoare ale pandemiei, obținerea 
medicamentului potrivit, la spitalul 

potrivit, din țara potrivită, la momentul 
potrivit. Ținând seama de existența stocu-
rilor-tampon, problema reală nu este pur 
și simplu despre producerea și furnizarea 
mai multor medicamente – este vorba de a 
obține, cum spuneam, medicamentul po-
trivit, la spitalul potrivit, din țara potrivită, 
la momentul potrivit și de a avea o imagine 
clară a ceea ce este probabil să fie necesar 
pentru valuri viitoare ale focarului, o pre-
viziune deci. Practici ca exportul paralel și 
acumularea de stocuri de către guverne și 
pacienți sunt, însă, perturbatoare.

TELEMEDICINA –  
SOLUȚIE PENTRU VIITOR

Au existat multe probleme în toată 
Europa în ceea ce privește accesul 
pacienților non-Covid la serviciile 
medicale, inclusiv la medicamente. Ce 
ar trebui făcut pentru ca această situație 
să nu se repete și pacienții să primească 
serviciile medicale de care au nevoie?

Sistemele de sănătate trebuie să imple-
menteze căi alternative și modele de acces 
pentru pacienți care nu necesită vizite 
fizice la spitale și la alte instituții de îngri-
jire a sănătății. Telemedicina și alte soluții 
de eHealth sunt instrumente importante 
pentru a permite pacienților să acceseze 

EFPIA reprezintă industria 
biofarmaceutică care operează în 
Europa, are ca membri 36 de asociații 
naționale ale industriei, reunind 
39 de companii farmaceutice de 
vârf și un număr tot mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii. Misiunea 
EFPIA este de a crea un mediu de 
colaborare care să permită membrilor 
să inoveze, să descopere, să dezvolte 
și să ofere noi terapii și vaccinuri 
pentru cetățenii din întreaga Europă. 
Nathalie Moll, director general EFPIA, 
vorbește despre provocările cu care 
s-a confruntat federația în timpul 
pandemiei.  de Bogdan Guță

Obiectivul nostru  
ESTE SĂ OFERIM  
soluții integrate de  
ÎNGRIJIRE 

CARE SĂ ABORDEZE PROVOCĂRILE MAJORE ALE ASISTENȚEI MEDICALE
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consultații la distanță și să își monitori-
zeze și gestioneze starea medicală la domi-
ciliu. Cu toate acestea, în unele sisteme de 
sănătate, aceste soluții încă se confruntă 
cu obstacole, inclusiv în ceea ce privește 
rambursarea, care trebuie depășite pentru 
a implementa telemedicina ca o parte 
complet integrată a serviciilor de sănătate.

În perioada de izolare, au existat 
numeroase gesturi de solidaritate prin 
care industria farmaceutică a venit 
în ajutorul autorităților publice prin 
donații de medicamente, echipamente. 
Este acesta un model de parteneriat 
public-privat, impus de criza sănătății, 
care poate fi dezvoltat în viitor?

Încă de la începutul acestei pande-
mii, industria noastră a colaborat cu 
instituțiile europene, cu statele membre, 
partenerii din sectorul sănătate publică, 
comunitatea de cercetare, profesioniștii 
din domeniul sănătății și cu alți parteneri 
pentru a combate răspândirea COVID-19. 
Multe dintre companiile noastre și-au 
accelerat rapid activitățile de cercetare 
și dezvoltare și au susținut alte inițiative 
publice, de exemplu, contribuind activ 
cu date și componente la proiecte la nivel 

european. În plus, in-
dustria farmaceutică a 
oferit într-adevăr sprijin 
financiar și donații de me-
dicamente și echipamente 
organizațiilor din prima linie din 
Europa și nu numai. 

În ceea ce privește parteneriatul public-
privat, există Inițiativa Medicamentelor 
Inovatoare (IMI), un astfel de parteneriat 
public-privat, fondat de EFPIA și de Comi-
sia Europeană, care a lansat în martie un 
apel rapid de propuneri selectând opt pro-
iecte de cercetare la scară largă, destinate 
dezvoltării tratamentelor și diagnosticului 
pentru coronavirus. 

UN NOU PARTENERIAT  
PUBLIC-PRIVAT PRIVIND INOVAȚIA

Acest lucru a demonstrat că partene-
riatele pot acționa foarte rapid pentru 
coordonarea eforturilor publice și private 
în lupta împotriva pandemiilor globale. Ni-
velul de mobilizare și agilitate în răspunsul 
la această urgență de sănătate a fost posibil 
datorită existenței unei infrastructuri care 
funcționează bine.

Criza actuală arată în mod clar o 
nevoie crucială de a investi în cercetare și 
inovare la nivel european pentru a spori 
durabilitatea sistemelor de sănătate și 
pregătirea pentru viitoarele crize de sănă-
tate. Aceasta include investiții în epidemi-
ologie, pregătire și răspuns la focarele de 
boli infecțioase, dezvoltarea instrumente-
lor de detectare, diagnosticare, tratamen-
te și vaccinuri, precum și infrastructurile 
și resursele relevante. 

Obiectivul nostru pentru viitor, cu 
un nou parteneriat public-privat privind 
inovația în domeniul sănătății în cadrul 
programului Horizon Europe, care implică 
și sectorul tehnologiilor medicale, este 
să oferim soluții integrate de îngrijire 
care să abordeze provocările majore ale 
asistenței medicale. Acest lucru ar oferi 
un instrument eficient de mobilizare a 
eforturilor publice și private odată nece-

sare, asigurând, de asemenea, sinergii 
și complementaritate cu alte 

programe relevante în peisajul 
european al cercetării în 

domeniul sănătății.
La începutul toamnei, 

putem spune că ne 
confruntăm cu al doilea 

val al pandemiei. Sunt 
statele membre UE capabile 

să răspundă, acum, „pe aceeași 
voce” la această provocare, așa cum 

nu s-a întâmplat la începutul crizei?
Nu există nicio îndoială că lecțiile au 

fost învățate încă din primele etape ale 
crizei. Dialogul regulat și mai structurat 
cu Comisia Europeană și cu alte sec-
toare-cheie implicate în criză a ajutat la 
identificarea problemelor și la găsirea 
soluțiilor practice care au funcționat 
pentru pacienți. Cu siguranță, solidarita-
tea, în special în ceea ce privește furni-
zarea de medicamente în toată Europa, 
a fost și va continua să fie esențială. În 
timp ce acest dialog continuă, oamenii 
de știință din industrie, cercetătorii și 
experții în producție continuă să lucreze 
non-stop pentru a descoperi și dezvol-
ta tratamente și vaccinuri pentru a fi 
utilizate în lupta împotriva COVID-19 și 
pentru a mări capacitatea de producție, 
pentru a satisface cererea de miliarde de 
doze de vaccinuri pentru cetățenii din 
Europa și din întreaga lume. 

INTERVIU CU 
NATHALIE MOLL, 

DIRECTOR GENERAL, 
FEDERAȚIA EUROPEANĂ A 

INDUSTRIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR 
FARMACEUTICE (EFPIA – 
EUROPEAN FEDERATION 

OF PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES AND 
ASSOCIATIONS)
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Încă de la începutul 
pandemiei, Institutul 
de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta” a avut un 

rol foarte important în lupta contra 
noului coronavirus. A afectat acest 
lucru îngrijirile medicale acordate 
pacienților, având în vedere că 
specificul este legat de patologia 
respiratorie/pulmonară?

De la începutul pandemiei și 
până în acest moment, Institutul de 
Pneumoftiziologie „Marius Nasta” 
s-a aflat și se află în prima linie în 
îngrijirea pacienților infectați cu virusul 
SARS-CoV-2. Cu mult efort din partea 
tuturor (personal medical, auxiliar și 

administrativ), pacienții cu boli respiratorii 
sunt consultați și internați în institut, atât 
cei cu patologie respiratorie non-COVID 
(pneumologie, ftiziologie, chirurgie 
toracică), cât și cei cu patologie COVID-19. 
Adresabilitatea în perioada stării de 
urgență a fost mult mai scăzută decât în 
perioade similare ale anilor trecuți, însă 
pacienții noștri nu au fost abandonați. 
Consultațiile la distanță (telemedicina), 
spitalizările de zi și continue, consultațiile 
din ambulatoriul de specialitate și din 
dispensarele TBC au fost instrumentele 
folosite în evaluările pacienților noștri.

În multe zone din țară, pacienții 
au semnalat că spitalele și-au închis 
porțile…

Accesul în institut este liber. Nu ne-
am închis porțile și nici nu o vom face. 
Triajul epidemiologic are un rol impor-
tant în această perioadă, iar programările 
telefonice fac ca greul să devină mai 
puțin greu. Crearea de circuite, reorgani-
zarea și folosirea fiecărui spațiu au fost și 
sunt obiectivele fiecărei zile. 

În plus, pentru a asigura siguranța 
pacienților și a cadrelor medicale, în 
cadrul Institutului de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta” funcționează un labo-
rator destinat testelor COVID-19. Astfel, 
pacienții internați în spital sunt testați în 
cadrul unității, pentru detectarea infecției 
cu SARS-CoV-2, folosind metoda RT-PCR. 
Laboratorul COVID-19 are în dotare apa-

Reorganizare, triaj epidemiologic, testare PCR, ATI – sunt cuvinte la ordinea zilei în realitatea 
românească din luna martie până în prezent. Ce se ascunde, însă, în spatele acestor cuvinte? 
Cum funcționează spitalele care au și pacienți COVID-19, și pacienți cu afecțiuni cronice în 
același timp? Cum fac față cadrele medicale epuizate după opt luni de luptă continuă cu 
un inamic despre care, din păcate, încă nu se știe mare lucru? Toate aceste întrebări au un 
răspuns pe care ni-l oferă dr. Gina Ciolan, medic primar pneumolog: „Abia acum înțeleg ce 
înseamnă lupta”. de Valentina Grigore

„ABIA ACUM 
ÎNȚELEG CE 
ÎNSEAMNĂ 
LUPTA” INTERVIU CU DR. GINA CIOLAN, 

DIRECTOR MEDICAL LA INSTITUTUL 
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
„MARIUS NASTA”
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rate de diagnostic RT-PCR de tip ELITE In-
Genius, Fluorocycler XT și Genexpert, pu-
tând să efectueze până la 190 de teste/ zi, 
resursă umană proprie pentru efectuarea 
acestor teste, iar în acest proces beneficia-
ză și de sprijinul Universității de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila” București, prin 
Catedra de Genetică Medicală, care îi 
oferă consultanță de specialitate.

În ceea ce privește personalul 
dedicat COVID-19, multe spitale se 
confruntă cu deficit și cu epuizarea  
cadrelor medicale. Sunt angajările 
temporare/detașările o soluție pentru 
depășirea acestei crize?

Personalul dedicat îngrijirii 
pacienților cu COVID-19 este personalul 

institutului, dar și personal detașat din 
alte unități sanitare. În această perioadă, 
s-au făcut angajări atât în rândul 
medicilor, asistentelor, infirmierelor 
și îngrijitoarelor, cât și în rândul 
personalului administrativ. Efortul 
tuturor este mare, traversăm o perioadă 
foarte grea, poate cea mai grea din cariera 
noastră. Dacă în urmă cu 20 de ani, omul 
care m-a format îmi spunea că „trebuie 
să mă pregătesc pentru luptă”, abia 
acum înțeleg ce înseamnă lupta. Suntem 
obosiți, însă încercăm să găsim metode 
pentru a îndulci această perioadă. 
Uneori, neputința și necunoscutul în 
ceea ce privește această boală sunt cei 
mai mari dușmani. 

ROMÂNIA, ȚARA CU CEL MAI 
MARE NUMĂR DE BOLNAVI  
DE TUBERCULOZĂ DIN UE

Institutul derulează proiectul 
„Consolidarea controlului 
tuberculozei în România prin creșterea 
competențelor profesioniștilor din 
domeniul TB”. Care sunt rezultatele 
preconizate? 

Nu am uitat de pacientul cu 
tuberculoză. Atenția noastră a fost, este 
și va fi îndreptată către pacientul cu 
tuberculoză. Proiectele dedicate acestei 
patologii își urmează cursul chiar și în 
această perioadă în care atenția noastră, 
a tuturor, este îndreptată către infecția 
cu SARS-CoV-2. Proiectul „Consolidarea 
controlului tuberculozei în România prin 
creșterea competențelor profesioniștilor 
din domeniul TB”, care urmărește 
formarea a 1.320 de profesioniști 
implicați în domeniul „Boli transmisibile–
Tuberculoza”, va reprezenta un model 
inovativ de bune practici pentru 
realizarea managementului pacientului 
cu tuberculoză în România, cu formarea 
tuturor actorilor implicați în depistarea și 
managementul cazului de TB (medic de 
familie, pneumolog, asistenți medicali, 
personal de laborator). Proiectul finanțat 
din fonduri europene este un răspuns 
activ la nevoia de îmbunătățire a cadrului 
tehnic și metodologic, a cunoștințelor și 
a competențelor personalului medical 
care activează sau are legătură cu 
domeniul tuberculozei. Trebuie să ținem 
cont că România este țara cu cel mai 
mare număr de bolnavi de tuberculoză 
din Uniunea Europeană, dar face eforturi 
reale de reducere a acestor cifre prin 
intermediul strategiei Programului 
Național de Control al Tuberculozei din 
cadrul Ministerului Sănătății. Pentru 
fiecare dintre categoriile de personal 
implicate în proiect sunt organizate 
cursuri de formare specifice, creditate 
de către organismele profesionale de 
reglementare. În momentul de față, 
proiectul este în derulare, cursurile 
sunt susținute în sistem online și 
sper ca rezultatele să fie pozitive. Cu 
profesionalism, optimism și sănătate 
vom reuși să câștigăm în fiecare zi câte o 
luptă și, în final, războiul. 
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Care a fost impactul 
pandemiei în Republica 
Moldova?
Efectele devastatoare ale 

pandemiei se resimt în toate domeniile 
și, probabil, urmările acestei crize le vom 
simți încă mulți ani înainte. Nimeni, prac-
tic, nu a fost pregătit pentru o astfel de 
evoluție a situației. Din păcate, în Republi-
ca Moldova, sistemul medical, cel social și 
economia se află într-o tranziție lentă, cu 
multe probleme și lipsuri. Aceasta e reali-
tatea cu care ne confruntăm și pe care în-
cercăm să o schimbăm în fiecare zi. Acum, 
în plină pandemie, toate aceste probleme 
s-au agravat, suntem într-o situație în 
care, practic, trebuie să „reparăm” unele 
lucruri din mers și contra cronometru. 
Uneori, chiar și cu resurse foarte modeste. 
Iar dacă vorbim despre sistemul medical, 
Republica Moldova a trecut prin diferite 
reforme neinspirate în domeniul sănătății, 
care astăzi sunt nefuncționale.

De la începutul pandemiei și până 
astăzi, din resursele statului, din donații 
și ajutoarele venite de la partenerii de 
dezvoltare, dar și din inițiative civice, am 
reușit să facem față situației pandemice, 
dotând cu cele necesare sistemul de sănă-
tate. Însă acest lucru este doar un pas mic, 
pentru că necesitățile sunt foarte mari, 
iar problemele, profunde și cu rădăcini 
adânci în trecut. 

Cum se poate menține funcționarea 
sistemului medical, având în vedere 
epuizarea cadrelor medicale?

Personalul medical este la limita puteri-
lor, iar societatea a obosit să fie permanent 
în această stare de vigilență. Din păcate, 
situația epidemiologică în toată lumea 
devine tot mai alarmantă. Atât fizic, cât 
și psihologic, omenirea se confruntă cu o 
oboseală și frică cronice. De la începutul 
pandemiei și până astăzi, am reușit să 
menținem funcționarea sistemului medi-
cal din Republica Moldova. Toți pacienții 
care au avut nevoie de asistență medicală 
au beneficiat de ea și depunem eforturi 
zilnice pentru a menține acest lucru. 

Ținând cont de necesitățile sistemului 
de sănătate, Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, împreună cu Univer-
sitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, realizează 
repartizarea medicilor rezidenți 
în instituțiile medicale, 
conform disponibilității și 
necesităților la zi. În același 
timp, sunt realizate instru-
iri pentru perfecționarea 
și reprofilarea cadrelor 
medicale pentru necesitățile 
secțiilor COVID. În prezent, 
există o rezervă de cadre care pot fi 
implicate, atunci când va fi necesar. 

Din păcate, prognozele sunt alar-
mante. Anticipând înrăutățirea situației 
epidemiologice, am depus eforturi pentru 
fortificarea sistemului medical, am mărit 
capacitatea de testare în laboratoarele de 
stat, am intensificat procesul de testare 
și izolare a contacților, am intensificat 

monitorizarea persoanelor 
aflate în autoizolare și am 
înăsprit sancțiunile pentru 
nerespectarea regimului de 
autoizolare. De asemenea, 
am fortificat capacitățile 
spitalicești, mărind numărul 
de paturi de spital pentru 
pacienții COVID, inclusiv 
paturi de terapie intensivă 
pentru pacienții în stare gra-
vă, și am continuat dotarea 
spitalelor cu echipamente 
și dispozitive. Am asigurat stocurile 
de medicamente necesare, am ajustat 
protocoalele pentru medicii de familie și 
tratamentul la domiciliu și, desigur, am 

intensificat colaborarea intersecto-
rială, atât pentru prevenția, cât 

și pentru controlul situației 
epidemiologice.

La inițiativa guvernului 
a fost demarat proiectul 
Băncii Mondiale „Răspuns 

de Urgență la COVID-19 în 
Republica Moldova” (sis-

temului de sănătate fiindu-i 
alocată suma de 31 de milioane de 

euro). Prin intermediul acestui proiect, 
au fost procurate mai multe dispozitive 
medicale prioritare pentru asigurarea 
unui răspuns eficient și controlul infecției 
COVID-19: ventilatoare, infuzomate, elec-
trocardiografe, monitoare pentru pacienți, 
pulsoximetre, 200.000 de teste pentru 
detecția SARS-CoV-2, extractoare auto-
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Republica Moldova a simțit rapid impactul pandemiei de COVID-19, care a demonstrat, o dată în plus, 
necesitatea unor sisteme de sănătate rezistente, care să se poată adapta rapid la noile realități, dar și 
a resurselor umane pentru sistemul de sănătate. În urgențele de sănătate, de calificarea personalului 
medical depind viața și sănătatea pacienților. Astăzi, sănătatea trebuie să rămână o prioritate pe 
agenda publică a statului, indiferent de orice, spune Viorica Dumbrăveanu, ministrul sănătății,  
muncii și protecției sociale din Republica Moldova. 

Răspuns de urgență  
la COVID-19 
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mate și consumabile, paturi pentru terapie 
intensivă, costume și halate de protecție, 
automobile pentru transportarea testelor 
de la laboratoarele ANSP, 8 reanimobile (6 
pentru adulți și 2 neonatologice).

De asemenea, suntem în proces de 
achiziție a 300.000 de teste de depistare 
a infecției COVID-19 pentru consolidarea 
capacității de testare a laboratoarelor 
publice și a 100.000 teste antigen. La 
fel, în următoarea perioadă va fi livrată 
prima tranșă de 41 de ambulanțe care vor 
fortifica capacitățile Centrului Național 
de Asistență Medicală Urgentă Prespita-
licească. 

Care sunt provocările în ceea 
ce privește asigurarea accesului 
pacienților la îngrijiri medicale de 
calitate?

Pentru orice sistem de sănătate, viața 
și sănătatea pacientului sunt prioritare. 
Din cauza pandemiei COVID-19, sistemele 
de sănătate din toată lumea se confruntă 

cu o presiune majoră, nimeni nu a anulat 
intervențiile de urgență, bolile cardio-
vasculare, maladiile cronice etc. Toate 
eforturile noastre au fost îndreptate spre 
mărirea capacității și funcționalității 
instituțiilor medicale. Putem spune că 
luptăm în orice zi pentru a asigura accesul 
pacienților la viață.

În prezent, sistemul spitalicesc din 
Republica Moldova dispune de 18.000 
de paturi, pentru bolnavii COVID și 
non-COVID. Creșterea adresabilității pe 
una din componente va duce la scăderea 
capacității pe altă componentă. Sistemul 
de sănătate a trecut prin acest exercițiu, 
atunci când lista tuturor serviciilor medi-
cale a fost constrânsă până la intervențiile 
esențiale. Atunci, majoritatea paturilor 
disponibile au fost reorganizate în paturi 
pentru pacienții infectați cu COVID-19. 
Începând cu luna iunie, intervențiile non-
COVID în cadrul sistemului spitalicesc, 
în special cele planificate, au fost gradual 

reactivate. Însă procesul epidemiologic 
este într-o permanentă schimbare. Noi 
analizăm situația la zi și, atunci când 
aceasta va impune anumite decizii mai 
stricte, vom fi nevoiți să limităm unele 
servicii medicale non-urgente. Și, la 
nevoie, vom adopta aceleași măsuri ca și 
până în luna iunie. 

România se confruntă cu un val 
puternic negaționist. Cum ați combătut 
astfel de atitudini în Republica 
Moldova?

Valul de negaționism nu este specific 
pentru România sau Republica Moldova. 
În pandemie, acest fenomen îl putem 
întâlni în orice țară a lumii, diferă doar 
anvergura. În fața necunoscutului, 
oamenii reacționează diferit, cuiva îi este 
frică, cineva neagă și nu recunoaște pe-
ricolul, altcineva respectă toate măsurile 
recomandate de specialiști. Din păcate, 
acest val de negaționism a fost alimentat 
de unele comunități și oameni care au 
speculat și manipulat cu informații, au 
distribuit știri false, s-au jucat cu emoțiile 
și fricile oamenilor. Unul dintre cei mai 
puternici aliați pe care i-am avut în acest 
„război” împotriva manipulării și știrilor 
false a fost presa. Împreună cu colegii 
de la Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, cu medicii din prima 
linie, cu partenerii de dezvoltare, cât și 
cu redacțiile, am produs materiale media 
care să combată cele mai distribuite 
falsuri. De asemenea, am fost susținuți în 
diferite campanii de comunicare de către 
persoane populare în Republica Moldova, 
care au priză la public. Fiecare a încercat 
să adapteze mesajele pentru publicul 
său, așa am reușit să ajungem la și mai 
multă lume. Și, desigur, aici nu pot să nu 
menționez cetățenii, care prin exemplul 
lor au încercat să își educe rudele, priete-
nii, colegii etc. 

Acum suntem în proces de lucru 
asupra unor materiale informative 
suplimentare pentru publicul larg. Din 
păcate, la fel ca și în alte țări, în continua-
re există o parte a societății care nu crede 
în existența COVID-19 și a urmărilor grave 
pe care le poate avea pentru sănătatea 
oamenilor. Tocmai de aceea, educația 
medicală este un subiect acut și dureros, 
la care trebuie să ne îndreptăm energia și 
eforturile în următorii ani. 
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Care sunt recomandările 
de care ar trebui să țină 
seama cei care elaborează 
și implementează politicile 

publice de sănătate din România? 
În primul rând, este necesar să se 

considere problemele legate de impactul 
schimbărilor climatice asupra sănătății 
ca pe o chestiune prioritară, de maximă 
urgență, care necesită adoptarea unei stra-
tegii naționale coerente rezultate dintr-o 
strânsă cooperare interministerială. În 
al doilea rând, este necesar ca măsurile 
recomandate să fie bazate pe dovezile em-
pirice cele mai recente rezultate din studii 
efectuate la nivel național și internațional 
și, în special, pe acele studii care au fost 
însoțite de o evaluare a impactului măsuri-
lor propuse. În al treilea rând, este necesar 
să fie implementate aceste strategii, iar 
rezultatele să fie evaluate astfel încât efica-
citatea diverselor politici să fie măsurată în 
mod obiectiv. În final, cred că, acolo unde 
se dovedește că implementarea politicilor a 
avut efectele scontate, dovedindu-și astfel 
eficacitatea, aceste rezultate trebuie să 
facă obiectul unor strategii de comunicare 
adresate publicului astfel încât să se reducă 
barierele și să crească susținerea populară 
pentru aceste măsuri. 

Dacă este să vorbim pe termen lung, 
cum putem îmbunătăți sistemul de 
sănătate din România?

Pe termen lung, consider că sunt ne-
cesare două schimbări majore în sistemul 

public de sănătate din România. Prima 
ar fi schimbarea paradigmei economice 
în care funcționează statul român de la 
neoliberalismul excesiv din ultimele trei 
decenii la modelul economiei circulare 
(în special doughnut economics), care 
pune accentul pe drepturile sociale ale 
oamenilor, inclusiv dreptul la sănătate și 
bunăstarea sistemelor planetei (K. 
Raworth 2012). Cea de-a doua 
ar fi schimbarea paradigmei 
în politicile publice de 
sănătate la nivel național / 
local, prin adoptarea unor 
inițiative de tipul Plane-
tary Health / GeoHealth (A. 
A. Almada et al. 2017). Acest 
domeniu emergent își propune 
să construiască baza de dovezi em-
pirice pentru a susține decizii de politici 
publice mai robuste (ibid). De asemenea, 
își propune să construiască premisele 
pentru o educație medicală sustenabilă/
durabilă din punctul de vedere al mediului 
înconjurător. Adoptarea noii paradigme a 
sănătății planetare poate fi benefică pen-
tru formarea tinerei generații de medici 
din România. De asemenea, consider că 
Geriatria ar putea fi disciplina medicală 
care să adopte mai curând decât celelalte 
discipline principiile sănătății planetare în 
favoarea categoriei speciale de pacienți de 
care se ocupă, caracterizată printr-o mai 
mare vulnerabilitate la impactul factorilor 
de mediu.

Conceptele de sănătate planetară ar tre-
bui integrate în formarea profesioniștilor 
din domeniul sănătății, în special, dar nu 
exclusiv, în cea a profesioniștilor din dome-
niul sănătății publice, precum și a lideri-
lor din domeniul sănătății. De exemplu, 
potrivit lui S. Whitmee et al. 2015:2007, 
în Etiopia, peste 35.000 de lucrători în 

domeniul sănătății au fost instruiți 
și angajați pe parcursul a 3 ani. 

Aceștia ajută la prevenirea și 
tratarea bolilor care sunt sen-
sibile la schimbările de me-
diu, cum ar fi malaria, diareea 
și subnutriția, și lucrează în 

echipe multisectoriale pentru 
a aborda problemele de igienă, 

dezinfecție și nutriție. Astfel de 
modele inovatoare de educație și formare 
ale lucrătorilor din domeniul sănătății ar 
trebui imitate și extinse.

De ce este nevoie de sănătate 
planetară în România? 

Pe de o parte, pentru că efectele 
activităților antropogene asupra mediului, 
dar și amploarea impactului schimbărilor 
climatice asupra sănătății populației sunt 
la fel de severe în România ca și în alte 
regiuni ale lumii. Pe de altă parte, printre 
măsurile de atenuare a efectelor schim-
bărilor climatice prevăzute de strategiile 
guvernamentale din ultimii ani se remarcă 
deja atenția acordată educării tinerei 
generații cu privire la impactul schimbări-
lor de mediu, atât la nivel de studii medii, 
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DR. VALENTIN-VERON 
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ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL II,  
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ANTROPOLOGIE 
„FRANCISC  
I. RAINER”
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În ultimii ani, s-au produs o serie de mutații în domeniul sănătății publice, la nivel global, care apropie această 
disciplină mai mult de cercetarea științifică non-biomedicală și, în mod special, de științele sociale ale medicinii, 
din care face parte și antropologia medicală. Un subiect extrem de intens dezbătut în literatura științifică 
internațională se referă la schimbările majore, la nivelul sistemelor naturale terestre, generate de activitățile 
speciei umane în perioada care s-a scurs de la începutul primei revoluții industriale și la impactul asupra sănătății 
populațiilor umane al acestor profunde dezechilibre de mediu, atrage atenția dr. Valentin-Veron Toma, cercetător 
științific principal II, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”. de Valentina Grigore

Politicile de sănătate și  
educația noilor generații de medici, 
ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE
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ADOPTAREA  
NOII PARADIGME 
A SĂNĂTĂȚII 
PLANETARE 
POATE FI 
BENEFICĂ 
PENTRU 
FORMAREA 
TINEREI 
GENERAȚII DE 
MEDICI DIN 
ROMÂNIA.

BOALA CELULELOR SECERĂ SE MANIFESTĂ DIN LUNA A 5-A DE VIAŢĂ
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

cât și la nivel de studii universitare și post-
universitare. Doar că aceste măsuri nu sunt 
nici suficient de clare, nici aplicabile. Mai 
grav, însă, din punctul nostru de vedere, 
este că aceste documente oficiale nu includ 
programe de formare a personalului din să-
nătate. Este deci necesar să se completeze 
aceste lipsuri prin strategii de pregătire a 
unei forțe de muncă specializate în chesti-
uni de sănătate durabilă prin schimbarea 
paradigmei în structurarea programei 
de învățământ universitar medical și de 
nursing. Această lipsă de preocupare 
pentru formarea de specialiști în environ-
mental health se observă și în programa 
analitică a universităților de medicină din 
România, dar și la nivelul strategiilor de 
politici publice, care nu prevăd locuri de 
muncă pentru aceste specialități și nici 
bugete pentru finanțarea cercetării în 

domeniu sau practica în sistemul național 
de sănătate.

Care ar fi principiile unei educații 
în domeniul sănătății planetare la care 
ar putea să adere și universitățile de 
medicină din România? 

De-a lungul anului 2017, o serie de cinci 
sesiuni interactive de brainstorming au 
fost facilitate de Planetary Health Allian-
ce într-un efort de a dezvolta un set de 
principii transversale fundamentale pentru 
o educație sanitară planetară modernă 
și comprehensivă. S-a ajuns astfel la un 
număr de 12 principii care pot sta la baza 
unui program educațional universitar. 
Acestea sunt următoarele: adoptarea unei 
perspective planetare (a planetary health 
lens), urgența și scala (urgency and scale), 
politicile (policies), organizarea și constru-
irea mișcării (organizing and movement 
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building), comunicarea (communication), 
gândirea sistemică și colaborările transdis-
ciplinare (systems thinking and transdis-
ciplinary collaborations), inegalitatea 
și inechitatea (inequality and inequity), 
erorile (bias), guvernanța (governance), 
consecințele neintenționate (uninten-
ded consequences), cetățenia globală și 
identitatea culturală (global citizenship 
and cultural identity), valorile istorice și 
cele actuale la nivel global (historical and 
current global values). 

Pornind de la aceste principii, programa 
de studii va putea fi structurată suficient de 
variat pentru a acoperi nevoile de pregătire 
a medicilor în oricare dintre rolurile majore 
pe care le vor îndeplini în activitatea lor 
profesională: practician, manager, cerce-
tător științific, expert în politici publice de 
sănătate sau expert în sănătate publică. 
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Statisticile arată că în 
România trăiesc peste 3 
milioane de persoane cu 
boli cronice, din care peste 

500.000 sunt bolnavii de HIV și hepatită. 
Din păcate, odată cu pandemia, parcursul 
pacienților în spital a fost îngreunat, 
evaluările clinice și paraclinice sunt 
întârziate, iar diagnosticele de etapă riscă 
să fie alterate. „În lipsa testării, numărul 
persoanelor diagnosticate va scădea și, 
implicit, se va diminua și numărul de 
pacienți care beneficiază de tratament. 
Rata de transmitere comunitară poate 
crește sau se va menţine crescută. Medicii 
de familie trebuie să se implice tot mai 
mult în depistare, trimițând la testare 
pacienții asigurați din lista lor care se 
încadrează în categorii de risc, și nu 
doar femeile însărcinate. Oferind acces 
rapid la depistare, monitorizare corectă 

și tratament în timp util, prevenim 
transmiterea bolii. În hepatitele virale, 
terapia este o metodă de prevenire 
a răspândirii virusului. Mai mult, în 
hepatita C noile terapii au o rată de 
succes de peste 99%”, a atras atenția 
Marinela Debu, președinte Asociația 
Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din 
România (APAH-RO). 

MĂSURI LUATE DE CNAS  
ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

„Hepatita virală reprezintă o problemă 
majoră de sănătate publică. Traversăm o 
perioadă dificilă și gestionăm o situație fără 
precedent, care a necesitat și va necesita 
în continuare o serie de reglementări 
care să asigure accesul pacienților cu 
diverse patologii la serviciile medicale 
necesare. Măsurile din ultimele luni sunt 

Colaborarea între medicii de familie și medicii de boli infecțioase sau gastroenterologi, creșterea gradului de informare 
și conștientizare a pacienților la risc și a populației, în general, privind virusurile hepatitice, îmbunătățirea testării 
în vederea depistării persoanelor bolnave și accesul neîngrădit la servicii medicale și la tratament, în special la 
terapii pangenotipice, a căror rată de succes este de 99% – sunt principalele aspecte semnalate de specialiști pentru 
îmbunătățirea managementului pacientului cu hepatopatie virală post-COVID-19. de Valentina Grigore

Managementul 
pacientului cu 
hepatopatie 
virală post- 
COVID-19
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TESTARE GRATUITĂ PENTRU HIV ŞI HEPATITE: REGULI
citeşte pe www.scoalapacientilor.ro

rezultatul consultărilor cu specialiștii și 
cu asociațiile de pacienți. Vom continua 
colaborarea strânsă cu aceștia pentru 
a putea interveni, ori de câte ori este 
nevoie, în scopul asigurării accesului 
pacienților la servicii medicale”, 
a declarat conf. dr. Adela Cojan, 
președintele Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate (CNAS).

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate a adoptat o serie de măsuri 
menite să faciliteze accesul pacienţilor 
la tratament, în contextul pandemiei. 
Astfel, persoanele care au domiciliul 
în alt judeţ faţă de cel în care sunt 
desfășurate contractele pot ridica 
medicaţia din judeţul de domiciliu. În 
spitalizarea de zi au fost incluse mai 
multe servicii/testări care pot fi efectuate, 
evitând, astfel, aglomerarea spitalelor 
și riscurile ca pacienţii cu afecţiuni ale 
ficatului să se infecteze cu SARS-CoV-2. 
La nivelul CNAS, prioritară rămâne 
prevenţia, astfel încât se discută și despre 
un program de recuperare a schemei de 
vaccinare pentru copiii care, din diferite 
motive, nu au urmat în întregime planul 
de vaccinare obligatorie, cât și realizarea 
unor programe de vaccinare pentru unele 
categorii speciale de adulţi (de exemplu, 
persoane care lucrează în medii cu grad 
mare de infectare, pacienţii cu anumite 
afecţiuni cronice etc.).

Pentru atingerea ţintelor OMS 
privind eliminarea hepatitelor virale, 
dar și pentru a oferi pacienţilor acces 
la serviciile medicale corespunzătoare, 
se impune respectarea și bugetarea 
prevederilor Planului Naţional privind 
Eliminarea Virusurilor Hepatitice, lansat 
în mai 2019 de Ministerul Sănătăţii. Acest 
plan prevede, printre altele, vaccinarea 
împotriva hepatitelor A și B a populaţiei 
vulnerabile, îmbunătăţirea testării, a 
sistemelor de îngrijire în sănătate, a 
ratelor de identificare a viremicilor, a 
ratelor de stadializare a bolii la pacienţii 
viremici, recalibrarea programului de 
activităţi dedicate virusurilor hepatitice, 
accesul neîngrădit la depistare, 
monitorizare și acces la tratament atât al 
persoanelor asigurate, cât și neasigurate, 
utilizarea terapiilor pangenotipice și 
asocieri terapeutice pentru depășirea 
rezistenţei virale.

SIGURANȚA PACIENTULUI  
CRONIC CU BOLI INFECȚIOASE

În perioada iunie-august 2020, portalul 
DespreHepatita.ro a derulat programul 
„Siguranța pacientului cronic cu boli 
infecțioase”, care a avut ca obiectiv 
realizarea unui set de proceduri necesare 
autorităților, medicilor, dar și pacienților 
cronici cu boli infecțioase pentru 
depășirea perioadei de pandemie, precum 
și a unui ghid care să le dea posibilitatea 
pacienților să acceseze în siguranță 
sistemul medical pentru a beneficia de 
terapiile și serviciile medicale de care au 
nevoie în timpul pandemiei și după aceea. 

În cadrul programului derulat cu 
sprijinul Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, al com-
paniei Gilead și al Asociației Pacienților cu 
Afecțiuni Hepatice din România (APAH-
RO), medici specialiști infecționiști și 
gastroenterologi, medici de familie, 
autorități din sănătate și reprezentanți ai 
pacienților au elaborat ghidul „Manage-
mentul pacientului cu hepatopatie virală 
post-COVID-19”, care include, pe lângă 
scanarea situației actuale a pacienților 
afectați de virusuri hepatitice, un set de 
soluții și propuneri de implementat,  
la nivel de autorități, pentru siguranța 
acestor pacienți. 

„Ciroza hepatică și hepatocarcinomul 
reprezintă cauze importante de mortalitate 
în România, provocând mai multe decese 
decât COVID-19. Și spre deosebire de noul 
coronavirus, pentru hepatitele virale C 
avem tratamente curative pentru infecție, 
pe care CNAS le-a contractat pe baza unor 
protocoale cost/volum rezultat pentru un 
număr de 17.500 de pacienți. Gastroente-
rologii pot prelua orice pacient cu hepatită 
virală C și, dacă este eligibil, să-i inițieze 
terapia antivirală”, a afirmat prof. dr. Anca 
Trifan, medic primar gastroenterolog.

Măsurile cuprinse în acest ghid sunt 
clasificate în două categorii mari: preven-
ţie si tratament pentru toate persoanele 
diagnosticate. Vaccinarea împotriva viru-
sului hepatitic B în prima zi de viață este 
principala formă de prevenire a hepatitei 
B și este necesar ca aderenţa la programul 
de vaccinare să crească, astfel încât 95% 
dintre copii să fie imunizaţi. Pentru he-
patita C, tratamentele pangenotipice pot 

determina vindecarea a aproximativ 99% 
din pacienţi, indiferent de genotip.

EVALUĂRI LA MEDICUL DE FAMILIE

Medicii de familie au un rol deosebit în 
această perioadă, ei putând veni în sprijinul 
pacienţilor cu hepatită și al infecţioniștilor/ 
gastroenterologilor și mai mult, în context 
epidemic. Medicii de familie pot contribui 
la depistarea pacienţilor afectaţi de hepa-
tite virale prin trimiterea la testare și men-
ţinerea legăturii permanente cu medicii 
specialiști. Evaluarea de etapă a pacienţilor 
poate fi realizată de medicul de familie, în 
colaborare cu specialistul gastroenterolog 
și de boli infecţioase și, nu în ultimul rând, 
medicii de familie pot realiza managemen-
tul interacţiunilor medicamentoase.

Completarea dosarului care va fi trans-
mis către Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, elaborarea primei reţete și 
monitorizarea evoluţiei pacientului intră 
în atribuțiile medicului specialist de boli 
infecțioase sau gastroenterologie. 

Pentru evaluările următoare, medicii 
de boli infecţioase sau gastroenterologie 
colaborează cu medicii de familie. Această 
colaborare este esenţială în special în 
cazul virusului hepatitic B, întrucât tra-
tamentul pentru acești pacienţi este unul 
de lungă durată, iar evoluţia bolii trebuie 
monitorizată în permanenţă, dar și în 
cazul pacienţilor cu hepatită C, cu stadiul 
avansat al fibrozei (F3-F4).

ASOCIAȚIILE DE PACIENȚI – 
COMUNICARE ȘI SPRIJIN

Un rol major în sprijinirea persoanelor 
cu virusuri hepatitice îl au asociațiile de 
pacienți și fundațiile. Acestea pot pune 
la dispoziţia bolnavilor informaţii despre 
serviciile medicale pe care le pot accesa, 
medicii și unităţile sanitare unde se pot 
adresa pentru evaluare, testare sau mo-
nitorizare. De asemenea, reprezentanţii 
acestor organizaţii non-guvernamentale 
intermediază comunicarea cu autorităţile 
din sănătate și depun eforturi pentru ca 
drepturile pacienţilor, accesul la investi-
gaţii, terapii și serviciile medicale de care 
au nevoie să fie asigurate, chiar dacă este 
vorba despre o perioadă de criză sanitară, 
cum este cea curentă. 
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Temele de anul acesta ale 
congresului au fost: Clinica 
Sânului, Actualități în obste-
trică-ginecologie, Actualități 

în dermatologie, Up-to-date in COVID-19, 
Abordări multidisciplinare în cancerul 
colorectal și Actualități în oftalmologie. 

Sesiunile s-au bucurat de participarea 
a peste 1.500 de cadre medicale și speakeri 
români și străini, iar temele prezentate au 
fost focusate atât pe experiențele din sala 
de operație, cât și pe etapele de diagnostic 
și planul de tratament în diferite patologii.

Congresul Multidisciplinar „Împre-
ună construim excelența”, organizat 
de Asociația Română pentru Chirurgie 
Endoscopică și alte Tehnici Intervenționale 
(ARCE), sub egida Clubului Regal al Medici-
lor, a fost creditat cu 28 puncte EMC.

CANCERUL MAMAR: CHIRURGIA 
CONSERVATOARE ȘI BIOPSIA 
GANGLIONULUI-SANTINELĂ
Chirurgia cancerului mamar suferă o 
de-escaladare în beneficiul pacientelor, în 
general. Chirurgia conservatoare mamară 
câștigă din ce în ce mai mult teren în fața 
mastectomiei, iar biopsia ganglionului-
santinelă câștigă și ea teren în fața limfade-
nectomiei axilare. 

„Biopsia ganglionului-santinelă a 
devenit un standard după anii 2000, 
iar beneficiul maxim este că se evită 

limfadenectomiile inutile și, impli-
cit, morbiditățile consecutive acestei 
intervenții. Statisticile arată că, după o 
limfadenectomie axilară, una din trei fe-
mei riscă apariția limfedemului membru-
lui superior”, a explicat dr. Simona Filip, 
medic primar chirurgie generală, coordo-
nator Centrul Sânului din cadrul Ponderas 
Academic Hospital. 

În practică, apare întrebarea dacă este 
sau nu indicat să facem ganglionul-santi-
nelă după ce pacienta a suferit o chimiote-
rapie neoadjuvantă? „Studiile arată că ne 
confruntăm cu o rată destul de crescută de 
rezultate fals negative în biopsia ganglionu-
lui-santinelă după neoadjuvanță. Această 
rată de fals negativitate scade cu cât putem 
recolta și examina mai mulți ganglioni-san-
tinelă”, a mai spus specialistul.

ECOGRAFIA OBSTETRICALĂ –  
DEPISTAREA ANOMALIILOR  
CROMOZOMIALE
Ecografia primului trimestru de sarcină a 
căpătat o importanță deosebită, având o 
valoare predictivă în multe situații. Dr. Ma-
rius Bogdan Mureșan, coordonator centru 
de medicină fetală din cadrul Spitalului 
PREMIERE Timișoara, a discutat despre 
anomaliile cromozomiale și anomaliile 
structurale în primul trimestru. „Dacă ne 
referim la anomaliile cromozomiale, cea 
mai cunoscută dintre ele – Sindromul 

Down sau trisomia 21– este cea care a 
inițiat cercetarea și, respectiv, a dezvol-
tat screeningul de prim trimestru, ideea 
principală fiind aceea de a depista această 
anomalie. La protocolul FMF de prim 
trimestru se pot depista 71% din anomali-
ile cromozomiale și genetice. Adăugând și 
o ecografie morfologică de prim trimestru 
corect efectuată, mai depistăm încă 17% 
dintre ele. Folosim NIPT (noninvasive pre-
natal testing) doar pentru Sindromul Down 
și recomand amniocenteza în contextul 
unui fenotip ecografic anormal, deoarece 
riscul de avort este mic”. 

TRATAMENTUL MEDICAMENTOS  
ÎN ENDOMETRIOZĂ
Endometrioza este o patologie care 
afectează una din zece femei de vârstă 
productivă. Caracteristicile clinice ar fi 
durerea, cu diversele ei forme, și inferti-
litatea, care apare la 40% din paciente. 
„Dincolo de diagnosticul bolii, care, la ora 
actuală, eu susțin că poate fi noninvaziv, 
trebuie să inițiem un tratament corect, 
care să însoțească pacienta pe o lungă 
perioadă de timp, deci un tratament cu o 
complianță bună. În ceea ce privește tera-
pia, există un tratament simptomatic dar, 
din păcate, nu există un tratament curativ 
în endometrioză. Dincolo de tratamentele 
simptomatice, avem tratamente hormo-
nale. Contraceptivele orale combinate 
sunt prima linie de tratament în endo-
metrioză, ele controlează durerea și pot 
controla și progresia bolii pe o anumită 
perioadă de timp”, a recomandat dr. Voicu 
Simedrea, medic primar obstetrică-gine-
cologie, Endo Institute. 

Cea de-a șasea ediție a Congresului multidisciplinar „Împreună construim 
excelența”, care a avut loc ONLINE în perioada 13-17 octombrie 2020, a 
continuat formatul deja cunoscut de multidisciplinaritate și prezentare a 
experienței românești și internaționale în diferite patologii. de Valentina Grigore
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CRITERIILE INTERNAȚIONALE  
ÎN CLASIFICAREA LUPUSULUI  
ERITEMATOS
Sesiunea „Actualități în dermatologie” a 
dat ocazia participanților să afle care sunt 
criteriile LES EULAR/ACR 2019 în clasifica-
rea lupusului eritematos. „Pielea are propria 
apărare imunologică, la care se adaugă o 
raportare la sistemul imun general. Criteriile 
EULAR sunt stabilite într-o populație de 
pacienți cu LES care este văzută într-un 
mediu reumatologic, motiv pentru care ele 
au valoare predictivă slabă pentru pacienții 
dermatologici. De aceea, noi identificăm le-
ziunile din lupusul eritematos și le raportăm 
la lupusul sistemic. Deci, există discordanțe 
– dermatologii privesc diferit față de reu-
matologi. De exemplu, lupusul eritematos 
subacut este privit de noi ca un lupus cu 
un prognostic vital bun, spre deosebire de 
lupusul eritematos sistemic”, a spus prof. dr. 
Olga Simionescu, șef Clinica I Dermatologie 
din cadrul Spitalului Clinic Colentina. 

DIAGNOSTICUL CLINIC ȘI  
BIOLOGIC AL COVID-19
Prof. dr. Victoria Aramă, medic primar 
boli infecțioase, Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, a prezen-
tat participanților mai multe detalii legate 
de infecția cu SARS-CoV-2. „Evoluția clinică 
a COVID-19 se desfășoară în trei mari stadii. 
Primul este stadiul de infecție timpurie, 
în care avem o replicare virală intensă și 
în care pacientul prezintă febră, mialgii, 
cefalee etc.,  în care ideal ar fi să tratăm pa-
cientul cu un antiviral eficient. Stadiul doi 
este reprezentat de faza pulmonară a bolii, 
care are două substadii (2A și 2B) în care 

ajung peste 20% din pacienți. Este stadiul 
în care, pe de o parte, încă avem o replicare 
virală importantă, însă începe și răspunsul 
inflamator sistemic important, care crește 
progresiv. În această fază 2, pacientul înce-
pe să prezinte dispnee și hipoxie, apar mo-
dificări radiologice, fiind o fază în care avem 
nevoie atât de antiviral, cât și de un trata-
ment patogenic care să limiteze răspunsul 
inflamator sistemic. Se ajunge la faza a treia 
– respectiv faza de hiperinflamație, în care 
ajung aproximativ 5% dintre pacienți. Este 
etapa în care pacientul intră în insuficiență 
respiratorie acută și în care dezvoltă, din 
păcate, și alte insuficiențe de organ, până la 
șoc și, uneori, deces. În această fază, avem 
markerii de inflamație mult crescuți. Este 
nevoie de tratament patogenic și antiinfla-
mator – aici ne ajută foarte mult corticoste-
roizii, dexametazona”, a fost recomandarea 
prof. dr. Victoria Aramă în cadrul sesiunii 
Up-to-date in COVID-19.  

MOBILIZAREA FLEXURII SPLENICE 
A COLONULUI – PAS CU PAS
Prof. dr. Cătălin Copăescu, președinte 
al Asociației Române pentru Chirurgie 
Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţio-
nale (ARCE) și copreședinte al Congresului 
Multidisciplinar „Împreună construim 
excelența”, a adus în discuție o temă destul 
de controversată, deoarece mobilizarea 
unghiului splenic al colonului s-a însoțit de 
fiecare dată de complicații (splenectomii 
tactice). „Mobilizarea unghiului splenic 
este parte a unui standard pentru a obține 
o anastomoză colorectală sau coloanală 
cu o rejecție joasă sau ultrajoasă, având 
nevoie de un material consistent și bine 

vascularizat. Dacă ne gândim că la acest 
nivel pot apărea tumori, este nevoie să fim 
bine familiarizați cu anatomia din această 
regiune, astfel încât să putem diseca corect 
în planuri anatomice. Exercițiul disecției 
în cazurile în care anatomia este nemo-
dificată, și anume, mobilizarea de rutină 
a unghiului splenic al colonului, este un 
deziderat în acest sens”, a menționat prof. 
đr. Cătălin Copăescu. 

TOMOGRAFIA, STANDARD ÎN 
DEGENERESCENȚA MACULARĂ
Prima temă din cadrul sesiunii „Actualități 
în oftalmologie” a fost legată de prezentarea 
celor mai moderne metode de imagis-
tică în depistarea problemelor oculare. 
„Degenerescența maculară se manifestă 
prin pierderea acuității vizuale, scotom cen-
tral și metamorfopsie. Metodele imagistice 
joacă un rol important în depistarea acestor 
probleme. Cele noninvazive sunt tomogra-
fia în coerența optică (Optical Coherence 
Tomography – OCT), care a revoluționat 
modul de investigare a afecțiunilor oftal-
mologice, și angiografia OCT. Tomografia 
poate ajuta la diagnosticarea și urmărirea 
unor afecțiuni severe ale ochiului, mai mult 
de 80% din tulburările de vedere sau orbire 
putând fi prevenite dacă sunt identificate 
din timp”, a explicat dr. Cătălina Dumitres-
cu, medic specialist oftalmologie cu speci-
alizare în OCT și Angio-OCT, din Rețeaua 
privată de sănătate REGINA MARIA. 

MANAGEMENT LOGISTIC ȘI COMUNICARE: 
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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

Safety information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.
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