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Dacă un fluture bate 
din aripi în China 
astăzi, poate provoca 
o tornadă în America 
săptămâna viitoare. 
Acesta este, pe scurt, 
ceea ce numim „efect 
al fluturelui”, folosit 
frecvent pentru a ilustra 
un comportament tipic 
al sistemelor haotice: 
chiar și cele mai mici 
perturbări pot evolua 
și pot avea consecințe 
importante într-o stare 
ulterioară a sistemului. 

de  
Bogdan 
Guță

Politici  
de Sănătate | EDITORIAL

EFECTUL FLUTURELUI: 
MANAGEMENT&LEADERSHIP 
(POLITIC) POSTPANDEMIE

Se aplică perfect situației glo-
bale provocate de pandemia de 
COVID-19. „Fluturele” a bătut 
din aripi (în China, se pare) și 

„tornada” (pandemia) a măturat America, 
Europa, Africa, lumea întreagă. După mai 
bine de 1 an cu COVID-19 în viața noastră, 
am descoperit/experimentat (și) haosul. CO-
VID-19 reprezintă cea mai mare amenințare 
la adresa sănătății publice și a economiilor 
globale în secolul XXI. Până în prezent, 
peste 100 de milioane de persoane au fost 
infectate și peste 2,1 milioane au murit; 
probabil că acesta este doar vârful icebergu-
lui acestei pandemii devastatoare. Impactul 
asupra altor pandemii și provocări în ma-
terie de sănătate este mascat de dominația 
continuă a COVID-19 asupra vieții noastre. 
Impactul economic și social este formidabil 
și în creștere. Numai în Statele Unite, costul 
total al pandemiei este estimat la peste 16 
trilioane de dolari, adică aproximativ 90% 
din produsul intern brut anual al țării.  

Soluția? Investiții în prevenție  
și dezvoltarea de modele alternative  
de finanțare 

În primul rând, COVID-19 a demonstrat 
încă o dată că inechitatea este dăunătoare 
pentru sănătatea globală. Bolile afectează 
mai întâi și cel mai greu persoanele și zonele 
cele mai vulnerabile ale societății. În al doi-
lea rând, pandemia a scos la iveală presiuni 
de lungă durată asupra sistemelor de sănă-
tate. În multe zone, spitalele erau supraaglo-
merate, iar asistența medicală primară a fost 
neglijată în perioada de dinainte de COVID.  
În al treilea rând, pandemia a demonstrat că 
este mai ușor să nu intri în necazuri decât să 
ieși din ele. Dr. Penny Dash, senior partner la 
prestigioasa firmă de consultanță McKinsey, 
susținea că „într-o lume cu resurse limitate, 
este mai bine să investești banii în îngrijirea 
preventivă”. În acest sens, un raport recent 
McKinsey Global Institute constata că „până 

în 2040, povara globală a bolilor ar putea 
scădea cu 40% și că măsurile preventive ar 
putea realiza 70% din această reducere.  
Mai mult, majoritatea ar costa mai puțin de 
100 de dolari pe an de viață sănătos salvat”. 
Nicio țară sau regiune nu a fost cruțată; criza 
a scos la iveală slăbiciuni evidente în aproa-
pe toate sistemele de sănătate. Printre mă-
surile necesare postpandemie se numără nu 
doar investiția în programe pentru a pune la 
punct elementele de bază ale prevenției (de 
exemplu, vaccinarea și nașterea în condiții 
de siguranță), ci și dezvoltarea unor modele 
alternative de finanțare. Aceste îmbunătățiri 
ar putea fi contribuții nete semnificative la 
creșterea economică mondială. 

Cum va transforma COVID-19  
sănătatea globală?

Sunt deja evidențiate câteva (posibi-
le) direcții esențiale: investiții într-o mai 
bună pregătire pentru o pandemie; eforturi 
mai energice pentru a aborda inegalitățile 
structurale și sistemice în cadrul dezvoltării 
durabile și al asistenței medicale universale; 
creșterea rezilienței sistemelor de furnizare 
a asistenței medicale; o mai mare responsa-
bilitate pentru acțiunile noastre, deoarece o 
amenințare la adresa unuia dintre noi repre-
zintă o amenințare pentru toți. De aseme-
nea, COVID-19 a subliniat necesitatea unor 
investiții susținute în cercetarea în domeniul 
sănătății globale. Inegalitățile structurale 
reproduse în cadrul sistemului global de să-
nătate evidențiază lipsa de implicare critică 
în ceea ce privește factorii politici și sociali 
determinanți ai disparităților în materie de 
sănătate. 

Adoptarea unei viziuni holistice  
asupra sănătății

Lumea nu este pregătită pentru viitor, iar 
pandemiile sunt doar una dintre provocările 
cu care se va confrunta, cum ar fi schimbă-
rile climatice și inegalitatea socială. Numai 
un răspuns holistic bazat pe o colaborare 
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intersectorială la toate nivelurile societății 
poate crea rezistența necesară pentru a 
răspunde la efectele imediate și pe termen 
lung ale COVID-19. Pandemia de CO-
VID-19 ne reamintește că nicio țară care 
acționează singură nu poate răspunde 
în mod eficient la amenințările la adresa 
sănătății într-o lume globalizată.  Criza a 
creat, de asemenea, o oportunitate unică 
de a reimagina și de a transforma sănăta-
tea globală, astfel încât viitoarele pandemii 
să nu fie nici pe departe la fel de devasta-
toare ca aceasta, iar progresele înregistrate 
până în prezent în domeniul sănătății să 
fie susținute și consolidate, în loc să fie 
inversate. Guvernele ar trebui să adopte 
o viziune holistică pentru a-și proteja 
populația; să pregătească planuri structu-
rate pentru crizele de sănătate, sociale și 
de mediu și să includă aceste eforturi în 
planificarea urbană, în infrastructură și în 
tehnologie.

Fără culoare politică  
în sănătatea publică

Când vorbim despre viziune holistică 
bazată pe abordarea intersectorială, avem 
un exemplu care se derulează în real time 
în fața noastră. Este vorba despre implica-
rea diverșilor actori sociali și politici din 
România în ceea ce privește cancerul, mai 

precis pacientul cu cancer. Ultimul Plan 
Național de Cancer a fost realizat în 2016, 
evoluțiile ulterioare ale incidenței acestei 
boli indicând nevoia urgentă de actualiza-
re a acestuia. Este de amintit astfel proiec-
tul „Împreună Învingem Cancerul”, care 
are ca scop colaborarea cu profesioniștii și 
asociațiile de pacienți pentru a fi identi-
ficate problemele depistate în tot ceea ce 
înseamnă managementul bolii oncologice, 
iar pe această bază să se poată realiza un 
set de recomandări care să poată consti-
tui un punct de pornire pentru un Plan 
Național de Combatere a Cancerului, în 
deplină concordanță cu pilonii principali 
ai Planului European de Combatere a Can-
cerului: prevenție, screening și diagnosti-
care precoce, accesul la servicii medicale 
și la tratamente inovatoare, la îngrijirile 
paliative și creșterea calității vieții după 
diagnosticul de cancer. Apoi, la începu-
tul anului 2020, Parlamentul României 
a înființat Grupul pentru combaterea 
cancerului – un grup de lucru comun al 
Camerei Deputaților şi Senatului, ce are ca 
obiectiv accelerarea inovației în domeniul 
prevenției, combaterii şi tratării cancerului 
în România. Direcțiile de acțiune asumate 
de acest grup și de Institutul Aspen Româ-
nia acoperă câteva din prioritățile sublini-

ate și în Planul European de Combatere a 
Cancerului (îmbunătățirea programelor de 
screening; asigurarea accesului pacienților 
la servicii integrate şi terapii inovative per-
sonalizate; realizarea şi urmărirea imple-
mentării unei strategii naționale privind 
combaterea cancerului). Mai recent, sunt 
de subliniat inițiativele legislative referi-
toare la supraviețuitorii de cancer lansate 
de senatorul Nicoleta Pauliuc, președintele 
Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și 
Siguranță Națională din Senatul Româ-
niei. Nu în ultimul rând, Cătălina Bădoiu, 
secretar de stat în cadrul Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene, a 
anunțat că se ia în calcul posibilitatea de a 
propune costuri unitare pentru serviciile 
medicale din diferite tipuri de cancer. 

Cum spuneam, numai un răspuns 
holistic bazat pe o colaborare intersectori-
ală la toate nivelurile societății poate crea 
rezistența necesară pentru a răspunde la 
efectele imediate și pe termen lung ale 
crizelor de sănătate. 
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Anual, sfârșitul lunii iulie marchează 
Ziua Mondială a Hepatitelor, iar mesajul 
acestui an este că pacienții nu pot aștepta. 
Care este strategia AbbVie privind eliminarea 
hepatitelor virale până în 2030?

Într-adevăr, persoanele afectate de hepatită 
nu pot aștepta! Trebuie să fim conștienți de 
gravitatea acestei afecțiuni, care are adesea 
o evoluție silențioasă până în stadii tardive 
și care poate conduce la ciroză, iar dacă nu 
este controlată, la deces. Conform estimărilor 
Organizației Mondiale a Sănătății, la fiecare 
30 de secunde, o persoană își pierde viața 
din cauze asociate afecțiunilor hepatice. 

România se  poate mândri cu peste 39.000  
de pacienți care au fost vindecați, începând 
cu 2015, anul în care a fost implementat 
programul național de tratament fără interferon. 
În pofida acestor eforturi remarcabile, 
hepatita virală C rămâne o provocare pentru 

sănătatea publică și dacă nu continuăm să ne 
intensificăm eforturile, nu vom atinge obiectivul 
Organizației Mondiale a Sănătății de eliminare 
a hepatitelor virale până în anul 2030.

AbbVie are o prezență activă în România, 
susținând autoritățile și comunitatea medicală 
în eforturile acestora de eliminare a hepatitei 
cronice virale (HCV). În ultimii 6 ani, AbbVie 
a fost un partener implicat și a susținut 
numeroase campanii de microeliminare a 
HCV, menținându-și angajamentul față de 
comunitate și față de obiectivul asumat de 
eliminare a hepatitei C până în 2030.  

Cum poate fi îmbunătățită diagnosticarea 
hepatitelor virale (având în vedere că doar 20% 
dintre bolnavi sunt efectiv diagnosticați)? Care 
sunt riscurile/costurile (financiare, sociale) 
ale  nedepistării la timp a acestor afecțiuni?

Virusul hepatitei C netratat este, de fapt, o 
problemă majoră de sănătate publică, deoarece 

HEPATITA C, 
între screening, 
tratament și eliminare 
la nivel național
România are una dintre cele mai mari prevalențe ale hepatitei C din Europa și, deși peste 39.000 de pacienți au fost 
deja vindecați, sunt necesare eforturi susținute pentru depistarea tuturor persoanelor afectate de virusul hepatitic C. 
Statisticile internaționale arată că doar 20% dintre bolnavi sunt efectiv diagnosticați. Dezvoltarea programelor de 
screening reprezintă un element-cheie în atingerea obiectivului de eliminare a hepatitelor virale, explică Jorge Ruiz 
Benecke, care atrage atenția asupra importanței tratării tuturor persoanelor afectate de virus în vederea eliminării 
complicațiilor și riscului de transmitere către populația largă. de Valentina grigore
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infecția poate evolua către complicații 
hepatice și extrahepatice care pun viața în 
pericol. Mai mult, pacienții coinfectați cu 
COVID-19 și virusul hepatitei C prezintă un 
risc crescut de morbiditate și mortalitate.

Un prim pas în drumul către diagnosticare 
îl reprezintă identificarea pacienților, iar 
dezvoltarea programelor de screening 
reprezintă un element-cheie în atingerea 
obiectivului de eliminare a hepatitelor virale. 

Cele mai recente cifre publicate de către 
Organizația Mondială a Sănătății arată că 80% 
dintre pacienți nu sunt în prezent conștienți 
că sunt infectați cu virusul hepatitic C.

Un rol esențial în diagnosticarea hepatitei C 
îl pot avea deopotrivă medicii de familie, care 
cunosc istoricul pacienților lor și pot recomanda 

populației considerate la 
risc investigațiile necesare 
pentru depistarea virusului 
hepatitei C, precum și 
identificarea surselor de 
finanțare prin care se poate 
încuraja o diagnosticare 
timpurie. Cred că este 
nevoie de eforturi 
comune, consolidate 

pentru a progresa în misiunea noastră de 
a elimina hepatita C. Invit pe această cale 
autoritățile să intensifice eforturile de prevenire 
și screening pentru a atinge împreună obiectivul 
de eliminare a hepatitelor virale cronice. 

ACCES LA TERAPII 

OMS  recomandă  tratamentul cu medicație 
pangenotipică la adulții cu hepatita C. 
Pacienții cu  hepatita C din România vor avea 
acces în curând la aceste terapii inovatoare 
care au eficiență pe toate cele 6 genotipuri 
majore de VHC. Care vor fi efectele?

AbbVie a făcut toate demersurile necesare 
pentru lansarea terapiei pangenotipice 
în România încă din anul 2019, având 
în vedere beneficiile pe care acest regim 
terapeutic le aduce atât pacienților, cât și 
sistemului de sănătate din România.

Anul acesta, autoritățile au decis introducerea 
graduală a tratamentului pangenotipic în 
România.  Salutăm această inițiativă care  
permite accesul la un regim terapeutic unic ce 
poate fi administrat indiferent de profilul de 
pacient, genotip sau caracteristici ale bolii și  
care reduce presiunea administrativă 

asupra sistemului de sănătate prin 
simplificarea managementului pacientului 
diagnosticat cu hepatita C.

Cum poate fi îmbunătățit accesul la terapii  
al pacienților cu hepatita C, având în vedere  
că în contractul cost-volum-rezultat precedent 
au fost incluși 18.000 de pacienți, dar nici 
jumătate nu au ajuns efectiv la tratament?   
De asemenea, la sfârșitul lunii iunie 2021  
s-a încheiat cel de-al patrulea contract  
cost-volum-rezultat și pacienții se confruntă 
cu o nouă pauză în tratament. Cum poate fi 
îmbunătățită această procedură de contractare 
astfel încât să nu mai existe întârzieri?

 În România, ca și în restul Europei, contextul 
pandemic a avut un impact semnificativ 
asupra accesului pacienților la serviciile de 
sănătate. Acesta a fost, de asemenea, rezultatul 
temerilor pacienților de a ajunge la spital și 
de a se infecta cu noul coronavirus. Aceste 
temeri au determinat pacienții să renunțe la 
teste și vizite la doctor timp de luni bune. Cu 
toate acestea, întârzierea diagnosticului și lipsa 
tratamentului adecvat vor crește complicațiile 
hepatice pentru acești pacienți, care vor avea 
nevoie de îngrijire suplimentară, generând 
o creștere a costurilor asistenței medicale. 
Informarea corectă a pacienților, conștientizarea 
cu privire la riscurile pe care diagnosticarea 
întârziată și lipsa tratamentului le pot avea 
asupra pacienților sunt componente importante. 
Hepatita C este vindecabilă, dacă este depistată 
în timp util, iar aici este responsabilitatea 
noastră, a tuturor, să identificăm cele mai 
bune soluții pentru pacienții din România. 

Accesul continuu al pacienților care 
suferă de hepatita C  la tratament este un 
deziderat către care trebuie să ne îndreptăm. 
Considerăm că este nevoie de o abordare 
constructivă care să prevină pauzele dintre 
contracte, întreruperi care se răsfrâng direct 
asupra stării de sănătate a pacienților. 

Voința politică este totodată foarte 
importantă, în contextul pandemiei de 
COVID-19 și nu numai, pentru a face din 
eliminarea hepatitei un obiectiv realizabil.

PROIECTE DE MICROELIMINARE  
A HEPATITELOR

Cum poate fi ajutată comunitatea pacienților 
cu hepatite virale? Cât de importante sunt  
proiectele de microeliminare a hepatitelor, 
mai ales în actualul context național? 
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În România, prevalența este una 
dintre cele mai ridicate din Europa (după 
Spania și Italia), în jur de 1,9%.

Începând cu 2015, AbbVie susține în 
mod constant inițiativele naționale și 
regionale pentru atingerea obiectivului de 
eliminare a hepatitelor virale cronice până 
în 2030, prin creșterea accesului pacienților 
la investigații, diagnostic și tratament.

AbbVie a susținut campanii de conștientizare 
care au contribuit la creșterea gradului 
de informare în rândul comunităților (în 
special comunități rurale, persoane care 
au un acces mai dificil la serviciile de 
sănătate, persoane aflate în detenție) despre 
importanța testării și diagnosticării precoce 
și a tratării corespunzătoare a hepatitei C.

În perioada 2020-2021 am susținut 
comunitatea medicală în implementarea de 
proiecte adaptate contextului pandemic, 
inițiative realizate împreună cu angajatori din 
industria auto sau din zona minieră Complex 
Energetic Oltenia, derulate pentru angajații 
lor. În cadrul acestor campanii, specialiștii nu 
au mai așteptat ca pacienții să vină către ei, ci 
au preluat inițiativa și au mers în comunitate 
pentru a depista și trata hepatita C. 

Toate aceste proiecte complexe au inclus 
deopotrivă partea de informare și testare, 
însă au avut o componentă importantă de 
consiliere în vederea îndrumării pacienților 
la medicul specialist pentru continuarea 
investigațiilor și stabilirea oportunității 
includerii în tratamentul antiviral.

Ne bucură faptul că peste 300.000 de 
persoane au fost testate în cadrul campaniilor 
de microeliminare sprijinite de AbbVie. Cu 
toate acestea, este nevoie de eforturi susținute 
și continue de testare la nivel național, prin 
care pacienții cu hepatita C să fie diagnosticați 
și să aibă acces la tratament în timp util. 

Anul acesta, pe 28 iulie, cu ocazia Zilei 
Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor  
Virale, ne-am alăturat inițiativelor comunității 
medicale pentru creșterea gradului de 
conștientizare privind depistarea precoce a 
infecției cu virusul hepatitei C în cadrul căreia 
mesajele au fost promovate prin iluminarea 
arhitecturală a unor clădiri emblematice din 
București, Iași, Constanța, Craiova. În săptămâna 
26-30 iulie, astfel de inițiative au avut loc în mai 
multe centre din țară, iar mesajul a fost „Hepatita 
nu așteaptă. Testează-te. Tratamentul îți poate 
salva viața!”. 

Într-adevăr, este necesară o acțiune 
imediată pentru eliminarea hepatitei C pentru 
a ne asigura că povara acestei afecțiuni asupra 
pacienților, societății și economiei nu este 
exacerbată de pandemia de COVID-19.

Investind acum în screening și tratament, 
viețile pot fi salvate, iar presiunile bugetare 
asupra sistemelor de sănătate pot fi, de asemenea, 
reduse semnificativ. Drept urmare, economiile 
asociate cu tratarea infecției cu VHC pot fi 
redirecționate pentru a construi un sistem de 
sănătate mai puternic și rezilient în România și 
pentru a îmbunătăți viața pacienților. Ne-am  
angajat să facem acest lucru posibil și să 
continuăm să fim un partener de sănătate 
activ și de încredere în identificarea de soluții 
care ar putea aduce beneficii sistemului de 
sănătate și pacienților din România. 

AbbVie este o companie 

biofarmaceutică înființată în anul 2013, 

când s-a desprins din Abbott Laboratories, o 

companie cu o tradiție de peste 130 de ani 

în cercetare și dezvoltare. Misiunea AbbVie 

este de a adresa unele dintre cele mai 

dificile provocări din domeniul medical din 

întreaga lume. Ne concentrăm eforturile pe 

descoperirea, dezvoltarea și livrarea de terapii 

inovatoare în zonele terapeutice în care avem 

expertiză dovedită – neurologie, virologie, 

imunologie, hematologie și medicină estetică 

și credem cu mândrie că putem contribui 

semnificativ la îmbunătățirea vieții pacienților.

Echipa AbbVie este formată din profesioniști 

dispuși să învețe continuu și să răspundă 

provocărilor, să contribuie la dezvoltarea 

comunităților din care fac parte și să contribuie 

la un viitor mai bun pentru pacienți. 



HEPATITELE  
nu pot aștepta!

Ziua Mondială  
a Hepatitelor 2021

În 2016, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit următoarele obiective 
de eliminare a hepatitelor până în 2030: 90% reducerea incidenţei, 90% persoane 
diagnosticate dintre cele care au HVC, 80% din populaţia eligibilă cu HVC tratată, 65% 
reducerea deceselor provocate de afecţiuni hepatice. România este printre ţările care 
s-au angajat în atingerea acestor ţinte și și-a asumat angajamentul să depună toate 
eforturile necesare în acest sens. de Valentina Grigore
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Mesajul Zilei Mondiale a 
Hepatitelor 2021, marcată pe 
28 iulie, este că hepatitele nu 
pot aștepta, pentru că nici 

pacienții (copii și adulți) nu pot aștepta. 
Autoritățile din România dau asigurări 
că se întreprind toate demersurile pentru 
a se îmbunătăți campaniile de testare și 
accesul la tratamentele inovatoare pentru 
pacienții cu hepatita C și la vaccinuri, în 
cazul hepatitei B. 

STRATEGIE COERENTĂ DE 
PREVENIRE A HEPATITELOR VIRALE

IOANA MIHĂILĂ, MINISTRUL 
SĂNĂTĂȚII: „Hepatitele virale reprezintă 
o sursă considerabilă de morbiditate, 
iar o strategie coerentă de prevenire 
este esențială pentru controlul acestei 
probleme. Aici mă refer concret la 
creșterea populației protejate prin 
vaccinarea antihepatită B. Este nevoie de 
o strategie la fel de rațională de diagnostic 
al pacienților infectați. 

Printre direcțiile principale de acțiune, 
următoarele sunt cu impact major: 

 vaccinarea împotriva hepatitei B, atât 

a persoanelor considerate la risc, cât și a 
nou-născuților. În cazul acestora, OMS 
a estimat, de asemenea, că prevalența 
infecției cronice cu VHB în rândul copiilor 
sub vârsta de 5 ani a scăzut, de la 4,7% în 
era prevaccin – începutul până la mijlocul 
anilor 1990 –, la 0,9% în 2019; 

 siguranța transfuziilor, insistând în 
acest sens pe screeningul donatorilor și 
în special pe administrarea judicioasă a 
produselor de sânge și a derivatelor;

 siguranța injecțiilor și a procedurilor 
invazive, cu utilizarea tratamentelor și a 
accesului parenteral doar în cazurile în 
care este absolut necesar și în mod corect, 
bazat pe reguli de bună practică medicală 
disponibile; 

 disponibilitatea și accesibilitatea 
seringilor și acelor de unică utilizare;

 programe eficiente și accesibile de 
testare și diagnostic, precum și aplicarea 
programelor de screening la anumite 
categorii populaționale; 

 accesibilitatea la tratamente adec-
vate, moderne, cu eficiență crescută și 
tolerabilitate, de asemenea, superioară 
tratamentelor clasice;

 educația medicală a populației, 

cu accent pe metodele de prevenire a 
infecțiilor cu virusuri hepatitice. 

Prin aplicarea acestor metode, aproxi-
mativ 4,5 milioane de decese premature 
ar putea fi prevenite în țările cu venituri 
mici și medii până în 2030, prin vaccina-
re, teste de diagnostic, medicamente și 
campanii de educație”.

ACCES LA TRATAMENTE GENOTIP 
SPECIFICE ȘI PANGENOTIPICE

ADRIAN GHEORGHE, PREȘEDINTELE 
CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE (CNAS): „Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva Hepatitei este un bun 
prilej de  conștientizare  a pericolului   pe 
care îl reprezintă această afecțiune vira-
lă, mai ales în contextul actual. Hepatita 
virală este o problemă de sănătate pu-
blică la nivel mondial, pentru care CNAS 
a alocat și alocă în continuare resurse 
și atenție deosebite. Contractele cost-
volum-rezultat,  încheiate începând din 
anul 2015, au asigurat tratamentele fără 
interferon pentru pacienții cu hepatita 
C în primele contracte pentru fazele mai 
avansate ale bolii și, ulterior, cu opțiuni 

de tratament pentru stadii din ce în ce 
mai incipiente. Astăzi ne aflăm în proces 
de negociere pentru încheierea unor noi 
contracte CVR care vor asigura accesul 
pacienților cu hepatita C la toate tipurile 
de tratamente disponibile pe piață, atât 
genotip specifice, cât şi pangenotipice. 
Ne aliniem, astfel, la standardele europe-
ne și mondiale, care au ca țintă elimina-
rea hepatitelor virale până în anul 2030, 
conform OMS”. 

HEPATITELE TREBUIE CONTROLATE 
ȘI DIAGNOSTICATE

Colegiul Medicilor din România cere 
accelerarea testării și diagnosticării 
hepatitelor. La fiecare 30 de secunde, 
o persoană moare din cauza unei boli 
legate de hepatită! Este o cifră alarmantă 
și, într-o perioadă în care parcă toată 
atenția se îndreaptă asupra pandemiei 
de COVID-19, Colegiul Medicilor din 
România dorește să atragă atenția asupra 
pericolului pe care îl reprezintă hepati-
tele nediagnosticate sau netratate: hepa-
titele trebuie controlate și diagnosticate. 
Netratată, hepatita poate ucide! În aceste 
condiții, Colegiul Medicilor din Româ-
nia cere tuturor factorilor implicați să 
depună eforturi pentru creșterea testării 
și diagnosticării cazurilor de hepatite și 
pentru asigurarea de tratament de ultimă 
generație pentru pacienți.

„Hepatitele, în special B și C, repre-
zintă o amenințare gravă și puternică la 
adresa sănătății publice. Este îngrijorător 
faptul că, din informațiile disponibi-
le nu numai în România, ci și la nivel 
european și chiar global, cei mai mulți 
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STATISTICI ORGANIZAȚIA 
MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

1,1 milioane de decese anual  
din cauza hepatitelor B și C

9,4 milioane de persoane  
primesc tratament pentru  
infecţia cu virus hepatitic C

Doar 10% dintre persoanele  
cu infecţie cu virus hepatitic B  
sunt diagnosticate, iar 22% 
dintre acestea primesc tratament

Doar 42% dintre copii au acces 
la vaccinul antihepatitic B la 
naștere

dintre cei care trăiesc cu boala rămân 
nediagnosticați. Fără diagnostic nu există 
tratament, iar fără tratament, speranța 
de viață scade considerabil. Astfel, 
prevenția, diagnosticarea și tratarea he-
patitelor trebuie să fie o prioritate în țara 
noastră. Numai astfel putem rupe cercul 
vicios care a fost și mai mult strâns de 
pandemia de COVID-19” - PROF.  
DR. DANIEL CORIU, PREȘEDINTELE 
COLEGIULUI MEDICILOR DIN  
ROMÂNIA.

TREI FORME DE HEPATITĂ CARE 
POT FI PREVENITE SAU TRATATE

PROF. DR. ALEXANDRU RAFILA, 
VICEPREȘEDINTE AL CAMEREI 
DEPUTAȚILOR, MEMBRU AL COMI-
SIEI PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 
DIN CAMERA DEPUTAȚILOR: „Avem 
trei forme de hepatită cu transmitere 
parenterală care pot fi prevenite sau 
tratate. Dacă ne referim la hepatita B și 
la forma asociată de hepatită D, aici este 
vorba clar despre vaccinare și accesul 
universal și compensat în totalitate la 
vaccinuri pentru oricine dorește, nu doar 
pentru copii, ci și pentru adulți. Hepatita 
B și coinfecția cu hepatita D reprezintă o 
problemă de sănătate publică. 

În ceea ce privește hepatita C, aceas-
ta nu are un vaccin eficient, însă avem 
terapii care vindecă peste 99% dintre 
pacienții tratați cu această medicație in-
terferon free. Evident, sunt două elemente 
care trebuie să funcționeze în tandem: în 
primul rând, încurajarea testării persoa-
nelor care ar putea fi infectate, fie din ca-
tegorii la risc, fie din populația generală și, 
în al doilea rând, acordarea tratamentului 
specific cu aceste molecule extrem de 
eficiente. Discutăm de planificare. Aceste 
boli nu așteaptă. În momentul în care  
diagnosticul este confirmat, trebuie să 
existe și acces în timp relativ scurt la 
tratament, care să împiedice evoluția ne-
favorabilă a bolii. Contractele încheiate de 
CNAS cred că ar trebui să aibă o prevedere 
astfel încât să se poată desfășura multia-
nual, chiar dacă prețul se poate renegocia 
periodic. Continuitatea și sustenabilitatea 
acestor programe sunt esențiale pentru 
controlul acestei boli”. 
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SĂNĂTATEA  
ÎN DATE  
CONCRETE
Lecții învățate după pandemia de COVID-19? Provocări 

în ceea ce privește managementul unor afecțiuni 

cronice al căror diagnostic a fost, în multe cazuri, 

întârziat? Alinierea la standardele europene în ceea 

ce privește afecțiunile oncologice și integrarea tuturor 

inițiativelor derulate la nivel național? În contextul 

actual sunt întrebări firești care preocupă atât mediul 

academic, cât și pe cel al profesioniștilor și al asociațiilor 

de pacienți. Ministerul Sănătății are în vedere 

numeroase măsuri pentru redresarea domeniului, 

iar toate se bazează pe date concrete și pe aportul 

profesioniștilor, anunță ministrul Ioana Mihăilă. 
de Valentina Grigore
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INTERVIU CU  
DR. IOANA MIHĂILĂ, 
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Specialiștii avertizează că, după 
COVID-19, ne vom confrunta cu 
„epidemii” de boli cronice. Suntem 
pregătiți pentru o nouă criză sanitară?

Nu aș merge așa departe încât să spun că ne vom 
găsi în fața unei crize sanitare odată ce vom depăși 
pandemia. Faptul că vom reuși să trecem peste 
acest moment demonstrează că sistemul nostru 
de sănătate și-a crescut reziliența și că a dezvoltat 
mijloace specifice prin care reacționează la diferitele 
provocări. Datorită lecțiilor învățate și asumate în 
timpul pandemiei, mă aștept să găsim mai ușor și 
mai rapid ca altă dată mecanismele prin care să 
gestionăm noi provocări.

În ultimul an și jumătate s-au înregistrat 
întârzieri în diagnosticarea multor pacienți cu 
boli grave, printre care și cancerul. Cum pot fi 
recuperate aceste întârzieri?

Este adevărat că resursele au fost concentrate 
pe lupta împotriva COVID-19, această concentrare 
însemnând dislocarea de personal dedicat, spitale 
dedicate, de multe ori amânarea intervențiilor 
chirurgicale sau a manevrelor diagnostice necesare. 
Este de înțeles, pe de o parte, concentrarea de 
forțe, pentru că vorbim despre o boală cu care 
nu ne-am mai confruntat până acum, care a pus 
mari probleme unor sisteme de sănătate mult 
mai dezvoltate. Pe de altă parte, acum știm mai 
multe lucruri despre acest virus, avem cunoștințe 
extinse cu privire la tratament și, cel mai important, 
avem vaccinul care conferă protecție. Mai mult, 
în rândul populațiilor la risc, și aici includ și 
pacienții oncologici, un procent considerabil de 
pacienți beneficiază deja de protecția oferită de 
vaccin. Aceeași ar trebui să fie situația și în rândul 
cadrelor medicale. Dacă vorbim de măsuri care 
să inducă o revenire la normalitate și o creștere a 
manoperelor diagnostice și terapeutice extrem de 
necesare pentru tratamentul pacienților oncologici, 
cred că a continua campania de vaccinare cu 
sprijinul asociațiilor de pacienți și al asociațiilor 
profesionale ale medicilor ar fi o măsură necesară 

și pe care o susținem, în așa fel încât să obținem, 
până în toamnă, o acoperire cât mai bună.

În al doilea rând, trebuie să vorbim despre 
renunțarea la împărțirea în spitale COVID și 
non-COVID, măsură pe care am luat-o deja prin 
ordin al ministrului sănătății și care va permite 
o activitate diagnostică și terapeutică aproape 
normală.

În al treilea rând, ne concentrăm pe 
revigorarea domeniului oncologiei românești 

prin conectarea la Programul european de luptă 
împotriva cancerului, însă aici rezultatele se vor 

vedea pe termen lung. Comisarul european pe 
Sănătate a declarat lupta împotriva cancerului un 
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NE CONCENTRĂM PE REVIGORAREA 
DOMENIULUI ONCOLOGIEI ROMÂNEȘTI 
PRIN CONECTAREA LA PROGRAMUL 
EUROPEAN DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI.
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domeniu prioritar, aceasta înseamnă că pentru statele 
membre, inclusiv România, vor fi disponibile diverse 
fonduri și mecanisme dedicate domeniului oncologiei 
și consider o prioritate să putem accesa cât mai multe.

PLANUL NAȚIONAL  
DE CANCER – INIȚIATIVE

În ce stadiu se află Planul Național de Cancer și 
Strategia Națională de Sănătate?

La nivelul ministerului derulăm un proiect cu 
finanțare europeană care are ca obiectiv elaborarea 
Strategiei Naționale de Sănătate. Începând cu 
luna iunie, primii experți au semnat contractele 
de muncă cu ministerul pentru activitatea vizând 
elaborarea strategiei. Până în prezent, au parcurs toate 

documentele furnizate pentru elaborarea analizei 
de situație, au demarat întâlnirile cu specialiști în 
domeniu și au început activitatea de colectare de date.

În ceea ce privește Planul Național de Cancer, în 
acest moment ne aflăm în fața mai multor inițiative, 
publice sau private, care au drept scop să livreze 
direcțiile unui plan național de cancer, și cunosc cel 
puțin patru care până în acest moment au funcționat 
independent. Primul pas este acela de a inventaria 
resursele și nevoile sistemului pentru a fundamenta 
eventuale decizii pe date concrete. Propunerea 
mea este ca Ministerul Sănătății să fie implicat și să 
coordoneze toate aceste inițiative deja existente, în așa 
fel încât să putem avea și un plan național așa cum ne 
dorim, termenul optimist fiind sfârșitul acestui an.

ADERENȚA LA TRATAMENT

În această perioadă pandemică s-a făcut apel 
la pacienți să nu întrerupă tratamentul. Însă, în 
BPOC, anumite terapii inhalatoare sunt decontate 
doar 50%, iar acesta este, potrivit unui studiu 
realizat de Societatea Română de Pneumologie, 
unul dintre motivele principale pentru lipsa 
aderenței la tratament. Cum putem face mai 
accesibil tratamentul pentru acești pacienți? 

La fel ca în cazul tuturor pacienților cu boli cronice, 
și în cazul pacienților cu BPOC complianța la tratament 
poate fi o problemă serioasă. Însă cred că nu ar trebui 
să gândim în termenii unei ecuații de tipul dacă terapia 
este gratuită, complianța la tratament va crește în mod 
automat. Așa cum de multe ori este cazul, complianța 
este vectorul rezultant al mai multor factori, printre 
care putem include, evident, și costurile terapiei. Este 
posibil ca o ajustare a decontării, mai ales în cazul 
medicamentelor costisitoare, să ajute. La fel de bine însă 
putem folosi mai multe măsuri, cum ar fi schimbarea 
stilului de viață, educația referitoare la boală, 
telemedicina, includerea în grupuri de suport și altele 
care încă sunt insuficient folosite la nivelul țării noastre.

REGÂNDIREA SISTEMULUI  
ACTUAL DE DECONTARE

Pandemia de COVID-19 a produs multe 
modificări în sistemul sanitar. Care sunt 
provocările pentru viitor? 

O provocare actuală este reprezentată de absorbția 
fondurilor europene într-un procent cât mai mare. 
Trebuie să fim conștienți de două lucruri pe care 
pandemia ni le-a subliniat. În primul rând, avem 
o nevoie acută de investiții în infrastructură, iar 
fondurile europene sunt esențiale pentru a putea 
susține eficient toate aceste investiții.

O altă provocare este legată de regândirea 
sistemului actual de decontare, iar pentru acest lucru 
facem deja demersuri împreună cu Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate (CNAS). Am demarat deja 
un proces amplu de analiză și consultare privind 
elaborarea unui nou model al contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, 
a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
precum și normele de aplicare ale acestuia. 

De asemenea, este necesară elaborarea unei 
politici coerente a medicamentului la nivel național, 
în așa fel încât să putem avea o 
aprovizionare constantă și stocuri 
adecvate cu medicamentele 
esențiale. Am făcut primii 
pași prin introducerea listei de 
medicamente esențiale în legislație. 
Aceasta conține 150 de denumiri 
comune internaționale (substanțe active), 
în total aproximativ 1.000 de medicamente 
care conțin aceste substanțe. Pe listă 
se regăsesc medicamente esențiale din 
programul național de oncologie pentru 
boala Wilson, pentru diabet, precum și 
pentru bolile endocrine, printre altele. 
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Medicina personalizată 
în bolile hematologice

Pandemia de COVID-19 
a dus la subdiagnosti-
carea multor cazuri de 
cancer, la nivel global. 

Care este situația în cazul pacienților 
cu afecțiuni hemato-oncologice din 
România? 

Țin minte că în perioada stării de 
urgență am fost solicitați pentru transfe-
rul unui pacient tânăr ajuns la un spital 
din provincie cu suspiciunea de leucemie 
acută, din păcate în formă avansată, după 
ce acesta a evitat să meargă la spital la 
primele simptome, de frica infecției CO-
VID-19. Din păcate, starea pacientului s-a 
agravat rapid și nu a mai putut fi trans-
portat. Dacă un pacient cu o formă acută 
de boală hematologică nu se adresează 
cât mai repede unui serviciu medical, 
consecințele pot fi extrem de severe, 
chiar fatale. Dar și pacienții cu boli 
cronice pot avea consecințe ale accesului 
tardiv la serviciul medical, deoarece boa-
la se poate agrava, în unele situații capătă 
rezistență sau se pierde răspunsul. Pot să 
spun că ne-am confruntat cu problema 
asigurării accesului pacienților noștri la 
serviciile medicale pe perioada pande-
miei și am avut la Spitalul Universitar un 
acces separat al pacienților hematoonco-
logici la spitalizare de zi, cu respectarea 
normelor de triaj epidemiologic și testări 
conform recomandărilor. Am preluat și 
pacienții care nu mai puteau fi îngrijiți la 
Spitalul Colentina, și Spitalul Colțea și 
Institutul Fundeni au preluat pacienții, 
astfel încât consider că din punct de 
vedere organizatoric în București s-a 
asigurat accesul pacienților la serviciile 
medicale necesare, în condițiile epidemi-
ologice de la acel moment. Am observat 

însă că, în ceea ce privește pacienții nou-
diagnosticați, aceștia au prezentat într-
un număr mai mare forme mai avansate 
de boală, semn că s-au prezentat mai 
târziu la medic.

Multe dintre afecțiunile hemato-
oncologice beneficiază de tratamente 
inovatoare, acestea fiind disponibile 
chiar și în România. Însă pentru a 
putea fi administrate, este nevoie de 
analize specifice. Cum putem dezvolta 
rețeaua de laboratoare de specialitate?

Sigur că tratamentul, chiar foarte 
eficace, trebuie administrat pacientului 
potrivit. În bolile hematologice 
se observă din ce în ce mai 
mult ceea ce numim medi-
cină personalizată. Astfel, 
există terapii țintite, care 
sunt eficace pe anumite 
modificări genetice sau pe 
anumiți receptori celulari. În 
aceste cazuri, diagnosticul tre-
buie să cuprindă identificarea 
acestor ținte sau a profi-
lului genetic speci-
fic pentru terapia 
respectivă. O serie 
întreagă de analize 
absolut necesare 
diagnosticu-
lui corect și 
complet al bolii 
hematologice 
se efectuează 
cu sprijinul 
companiilor 
farmaceu-
tice, atât în 
laboratoare 
din rețeaua 

În primele luni când s-a instituit starea de urgență și apoi starea de alertă, 
accesul pacienților la medic a scăzut dramatic. „Pacienții evitau să vină la 
spital din teama de a nu se infecta cu SARS-Cov-2, mai ales că pe canalele 
media se vehicula ideea că infectările cele mai multe se produceau în spitale”, 
atrage atenția conf. dr. Horia Bumbea, președintele Comisiei de Hematologie 
din Ministerul Sănătății. de Valentina Grigore

de sănătate publică, cât și în laboratoare 
private, deoarece resursa umană înalt 
specializată este limitată. Cred că este 
nevoie de dezvoltarea unor centre de di-
agnostic de înaltă performanță în marile 
centre universitare, care să fie finanțate 
pentru atragerea de resursă umană 
înalt specializată și de echipamentele 
necesare.

Din punct de vedere legislativ, ce 
se poate face pentru ca pacienții cu 
afecțiuni hemato-oncologice să aibă 
acces la teste avansate de diagnostic și 
la terapiile inovatoare?

Posibilitatea unităților publice de 
a susține aceste teste este limitată și 
datorită modului de finanțare, care nu 
motivează în niciun fel unitatea medica-
lă pentru a efectua aceste teste, care nu 
sunt cuprinse nici în decontarea cazului 
rezolvat și, eventual, dacă este decontat, 
se decontează doar materialele consu-
mate, reactivii. În prezent, în subpro-
gramul de diagnostic și monitorizare a 
leucemiilor acute prin imunofenotipare, 
citogenetică și biologie moleculară, 
decontarea serviciilor se realizează strict 

pe materialele consumate, fără să fie în 
niciun fel motivată unitatea sanitară 

să angajeze personal pentru efectu-
area acestor analize, indiferent de 
numărul de teste efectuate.

Trebuie să considerăm acest 
domeniu ca fiind unul extrem de 
important în strategia de dez-

voltare a sistemului medical, 
pentru că testele de înal-

tă performanță ne-
cesită finanțarea 
echipamentelor 
necesare, inclu-
siv mentenanța, 
dar și finanțarea 
manoperei, astfel 
încât specialiștii 
din acest do-

meniu de înaltă 
performanță să fie 

motivați să lucreze 
în aceste laboratoare 

și unitatea medicală să 
investească în dezvol-
tarea acestor labora-
toare. 

Politici  
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INTERVIU CU  
ANCA DRAGU, 
PREȘEDINTA SENATULUI, 
MEMBRU AL GRUPULUI 
DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI DIN 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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Planul european de 
combatere a cancerului și 
programele europene de 
finanțare a luptei împotriva 

cancerului pun accent pe investițiile 
în controlul cancerului (prevenție, 
screening, diagnostic), pe principiul 
„este mai ieftin să previi decât să 
vindeci”. Cum vedeți aceste măsuri 
aplicate într-un Program Național de 
Cancer, având în vedere că interesul 
depășește strict sfera medicală, fiind 
vorba de a avea cetățeni sănătoși 
pentru o societate competitivă?

Planul european de combatere a 
cancerului este structurat în jurul a patru 
domenii principale de acțiune: preveni-
rea, depistarea timpurie, diagnosticarea 
și tratamentul și recuperarea către o 
viață normală. 

România nu are un program național 
pentru combaterea cancerului (dar există 
un plan european) și fiind, din păcate, 
una dintre țările cu cele mai multe victi-
me ale acestei boli, elaborarea unui astfel 
de plan este o urgență. 

La nivelul Parlamentului României, 
am inițiat, alături de prof. dr. Alexandru 
Rafila, un grup de lucru pentru lupta 
împotriva cancerului. Scopul lui este de a 
elabora un plan național pentru com-
baterea cancerului, dar și cu asigurarea 
accesului pacienților la cele mai moderne 
tratamente. 

Cele mai recente date de specialitate 
arată că, până în 2035, se așteaptă ca 
numărul de cazuri de cancer să se dubleze 
la nivel mondial. Un sfert din decesele 
prin cancer se înregistrează în Europa. 
În întreaga lume, 81% dintre națiuni au 
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Cu un plan european care stabilește liniile directoare și cu o finanțare fără 
precedent în lupta împotriva cancerului, România are șansa de a elabora 
un Plan Național de Cancer eficient. Instituțiile, profesioniștii, asociațiile 
de pacienți, dar și industria _ și-au accelerat eforturile pentru a conlucra la 
realizarea unui asemenea plan, în speranța că o parte din cele 4 miliarde de 
euro disponibile la nivel european vor putea fi atrase și de România. „Este 
foarte important să menționăm că finanțarea europeană este condiționată 
de existența acestui plan, care să includă termene și obiective clare. 
Pentru eficiență, trebuie să coroborăm obiectivele noastre cu posibilitățile 
europene de finanțare. Planul național de combatere a cancerului este 
o urgență pentru România. Există bani europeni pentru lupta împotriva 
cancerului”, atrage atenția Anca Dragu. de Valentina Grigore

PLANUL NAȚIONAL 
DE COMBATERE  
A CANCERULUI,  
O URGENȚĂ 
PENTRU ROMÂNIA
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ESTE NECESARĂ 
INCLUDEREA ONCOLOGIEI, 
CA DOMENIU PRIORITAR,  
ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ 
DE SĂNĂTATE 2021-2027. 

un plan de control al cancerului (PNCC) 
funcțional, însă în Europa Centrală și 
de Est 54% dintre țări nu au o astfel de 
strategie națională.

Prevenția și programele naționale de 
prevenție sunt, cu siguranță, o soluție 
dovedită ca fiind eficientă în toate țările 
europene. Din statisticile de specialitate 
reiese și că astfel de programe implemen-
tate la nivel național ar putea preveni 
40% din cazurile de cancer. 

De curând am participat la lansarea 
programului „ROCCAS II București-Ilfov”, 
un proiect ambițios, coordonat de Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila”, alături de Coaliția 
Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România (COPAC). Este un 
proiect cofinanțat din fonduri europene, 
care furnizează servicii gratuite de dia-
gnostic și tratament precoce al cancerului 
colorectal pentru peste 50.000 de per-
soane din regiunea București-Ilfov, dintre 
care minimum 53% persoane din grupu-
rile vulnerabile – acei oameni care nu au 
acces la servicii de sănătate calitative. 

Tot statisticile de specialitate relevă că 
depistarea la timp a acestui tip de cancer 
crește șansa de vindecare la 93%.  În 
spatele acestor cifre sunt oameni a căror 
șansă la viață depinde de momentul în 
care ajung la doctor.

În calitate de membru al Grupului pen-
tru combaterea cancerului din Parlament, 
mi-am asumat să fac tot ce pot pentru ca 
un asemenea program-pilot să fie extins și 
aplicat la nivelul întregii țări.

ABORDAREA INTEGRATĂ A LUPTEI 
ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Referitor la Planul Național de 
Cancer, care considerați că ar fi unele 
dintre primele măsuri de luat pe termen 
scurt? Ce tip de acțiuni ar fi mai ușor de 
înțeles și sprijinit de către Ministerul de 
Finanțe?

Cred că, pentru început, trebuie sta-
bilită direcția și conturată forma acestui 
Program Național de Cancer. Politicile 
publice în materie de sănătate, prioritățile 
unui program național sunt stabilite de 
Ministerul Sănătății. Dacă ele sunt buge-
tate transparent și coerent, respectând un 

plan de dezvoltare care să fie integrat în 
bugetul de stat, Ministerul Finanțelor va 
sprijini, cu siguranță, introducerea unui 
astfel de program. 

În programul de guvernare, ne-am 
asumat dezvoltarea/implementarea și 
finanțarea Planului Național de Con-
trol al Cancerului (PNCC) – Abordarea 
integrată a luptei împotriva cancerului, 
de la prevenție, screening, diagnostic 
precoce, acces rapid la tratament, terapii 
și îngrijire, viața după învingerea cance-

rului, în concordanță cu Planul European 
de Cancer lansat în februarie 2020. Și, cu 
siguranță, acest document poate fi baza 
de pornire pentru politicile viitoare.

În România, ultimul Plan Național de 
Cancer a fost realizat în 2016, de guvernul 
condus de Dacian Cioloș, din care am 
făcut parte, iar statisticile actuale indică 
nevoia urgentă de actualizare a docu-
mentului. De asemenea, este necesară 
includerea oncologiei, ca domeniu prio-
ritar, în Strategia Națională de Sănătate 
2021-2027. 

Care credeți că este proporția 
sustenabilă de finanțare a Planului 
Național de Cancer între fonduri 
europene și buget național?

Planul european de combatere a can-
cerului vine și cu o anvelopă de 4 miliarde 
de euro – bani din care sper ca România să 
poată atrage o sumă care, alături de com-
ponenta de resurse naționale, să asigure 
un start real și eficient pentru programele 
de combatere a diferitelor tipuri de cancer 
în România.

Lansarea Planului European de 
Combatere a Cancerului trebuie să fie un 
imbold pentru România ca să contureze 
un plan național și să facă din prevenție o 
prioritate. Sunt miliarde de euro pe care 
Uniunea Europeană le pune la bătaie pen-

tru a crește accesul la tratament și consult 
de calitate pentru a reduce diferențele 
dintre țările din Vest și cele din Est. 

Având direcțiile trasate în Planul Euro-
pean, nu trebuie decât să îl adaptăm nevo-
ilor țării noastre și să dezvoltăm proiecte. 
Este foarte important să menționăm că 
finanţarea europeană este condiţionată de 
existenţa acestui plan care să includă ter-
mene și obiective clare. Pentru eficiență, 
trebuie să coroborăm obiectivele noastre 
cu posibilităţile europene de finanţare. 

În acest moment, la nivelul Ministe-
rului Sănătății se derulează un proiect 
cu finanțare europeană prin care se va 
elabora cel mai important proiect pentru 
țara noastră în domeniul sănătății, respec-
tiv Strategia Națională de Sănătate. 

Cum vedeți rolul Grupului 
parlamentar pentru combaterea 
cancerului? Veți înainta și propuneri 
legislative?

Scopul nostru este de a-i susține pe 
cei care suferă de această teribilă maladie 
și de a lupta pentru ca și cei mai mulți 
dintre români să fie protejați în fața bolii. 
Asociațiile de pacienți sunt principalii 
noștri aliați. Vom putea atinge aceste 
obiective finalizând primul plan național 
comprehensiv de control al cancerului 
și legiferând. Avem în acest moment o 
oportunitate excepțională: contextul eu-
ropean, Planul european de combatere a 
cancerului și finanțările generoase de care 
putem beneficia.

Grupul de lucru parlamentar va fi 
principalul partener de discuții cu Co-
misia pentru Sănătate din Parlamentul 
European, care are un rol important în 
implementarea Planului european de 
combatere a cancerului. Eu lucrez deja cu 
eurodeputatul USR PLUS Nicu Ștefănuță, 
membru al Comisiei de Sănătate din 
Parlamentul European, și la acest moment 
planificăm o întâlnire de lucru în luna 
septembrie pentru programul de comba-
tere a cancerului. 

În acest grup de lucru, toate părțile 
interesate își vor găsi un loc la masă, cu 
precădere asociațiile de pacienți a căror 
voce va fi cu adevărat ascultată, pentru că 
ei sunt cei care au trecut prin etapele lup-
tei cu boala și sunt o resursă de experiențe 
extrem de importantă de luat în calcul. 
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Programele de screening implementate 
cu succes pot duce la SCĂDEREA 
INCIDENȚEI ȘI A MORTALITĂȚII

Cum pot fi îmbunătățite 
programele de screening?
Screeningul presupune 
depistarea precoce a unei boli 

grave, cum ar fi cancerul, într-un stadiu 
care să permită un tratament maxim 
eficient, și se adresează unei populații 
asimptomatice. Ca să putem îmbunătăți 
un program de screening, trebuie 
definite clar obiectivele acestuia și găsite 
mijloacele pentru a putea fi ameliorate. 
Spre exemplu, dacă vorbim despre 
screeningul pentru cancerul de col uterin 
și ne propunem scăderea mortalității 
prin acest tip de cancer, atunci trebuie 
să cuprindem un număr cât mai mare 
de femei în acest program, să avem la 
dispoziție metode de diagnostic precoce 
cât mai precise și mai ieftine, cu un 
număr cât mai mic de rezultate fals 
pozitive sau fals negative, cu riscuri cât 
mai reduse pentru persoanele testate și 
cu un tratament cât mai prompt și mai 
eficient al cazurilor depistate.

În plus, trebuie cuprinse în portofoliul 
de programe de screening derulate 
de către o țară anume cât mai multe 
dintre localizările neoplazice pentru 
care avem date care să susțină eficiența 
screeningului.

Concret, care sunt beneficiile 
extinderii programelor de screening?

De exemplu, pentru cancerul de 
col uterin, programul de screening 

implementat cu succes poate duce  
la scăderea incidenței acestui tip 
de cancer cu mai mult de 60%. La 
fel, pacientele care au beneficiat de 
screening mamografic pentru cancerul 
de sân au avut o mortalitate mai redusă 
cu 10-25% prin acest tip de cancer 
comparativ cu femeile care nu au făcut 
mamografie. 

Care sunt categoriile de personal 
medical ce ar putea fi implicate în 
screening?  

În primul rând, trebuie să existe o 
viziune pe termen lung și o finanțare 
corespunzătoare și constantă a 
programelor de screening. În al doilea 
rând, trebuie implicați și cointeresați 
medicii de familie, pentru că ei sunt 
cei care vor putea identifica persoanele 
eligibile pentru programele de screening. 
În al treilea rând, medicii specialiști 
de organ (ginecologi, radiologi, 
gastroenterologi etc.) trebuie implicați 
în derularea procedurilor specifice 
de screening și în tratarea leziunilor 
identificate în urma derulării acestor 
programe.

Cum ne putem reveni, după această 
perioadă pandemică în care pacienții 
nu au fost diagnosticați la timp ori au 
fost temporizați (unii) în intervenții?

Cu răbdare și susținând vaccinarea, 
vom putea trece împreună de această 
perioadă dificilă. Iar de anul următor să 
putem începe derularea unor programe 
noi de screening, utilizând ultimele 
metode recomandate de  OMS și 
experții internaționali. Spre exemplu, să 
putem face trecerea pentru screeningul 
cancerului de col uterin de la examenul 
Babeș-Papanicolau la testarea HPV, iar 
pentru cancerul colorectal, care în anul 
2020 a trecut, ca incidență, pe primul loc 
în România, să putem introduce testarea 
anuală cu teste imunochimice pentru 
sângerare ocultă digestivă. 

Beneficiile unor programe de screening bine dimensionate sunt demonstrate 
de studiile realizate de-a lungul timpului. România face pași (deocamdată 
timizi) în această direcție, derulând câteva programe de screening, insuficiente 
însă pentru nevoile existente. În cancerul de col uterin, de exemplu, sunt 
testate anual doar 100.000 din cele 5 milioane de femei eligibile. „Trebuie 
să cuprindem un număr cât mai mare de femei în program”, atrage atenția 
dr. Răzvan Curcă. „Pentru cancerul de col uterin, programul de screening 
implementat cu succes poate duce la scăderea incidenței acestui tip de cancer 
cu mai mult de 60%”, mai spune acesta. de Valentina Grigore

INTERVIU CU DR. RĂZVAN CURCĂ,  
MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALĂ, 
ATESTAT ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE, SPITALUL 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

TREBUIE SĂ EXISTE O VIZIUNE  
PE TERMEN LUNG ȘI O FINANȚARE 
CORESPUNZĂTOARE ȘI 
CONSTANTĂ A PROGRAMELOR  
DE SCREENING. 
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Sunteți membru al Grupului de luptă 
împotriva cancerului din Parlament 
și unul dintre inițiatorii lui. Care sunt 
prioritățile acestui grup?

Pe de o parte, vrem să contribuim la dezvoltarea și 
implementarea Planului Național de Cancer în România 
și, pe de altă parte, să stabilim legături cu organisme 
similare atât din Parlamentul European sau din unele 
state membre ale Uniunii Europene, dar și cu Congresul 
Statelor Unite ale Americii. Această problemă foarte 
serioasă de sănătate publică și care afectează grupuri mari 
de populație trebuie să beneficieze de programe integrate 
de prevenție, de diagnostic precoce, de tratament și de 
paliație, pentru că uneori discutăm de forme avansate de 
cancer. Toate aceste activități trebuie integrate și trebuie 
să reprezinte priorități naționale în fiecare stat membru al 
Uniunii Europene, dar și în UE, în ansamblul ei. Această 
patologie devine încet-încet dominantă din punct de 
vedere al morbidității și al mortalității. Activitățile de 
prevenție și de diagnostic precoce reduc foarte mult 
povara bolii. Ceea ce ne dorim noi nu este numai să 
tratăm, ci să prevenim și să diagnosticăm precoce. O 
astfel de abordare este una rațională și sustenabilă 
pentru sistemul de sănătate și pentru binele pacienților. 
Implementarea terapiilor țintite, pentru că discutăm de 
medicina personalizată, necesită investigații pentru fi-
ecare pacient, care trebuie tratat potrivit unui protocol 

ANUL DE LUPTĂ 
ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI

Anul 2021 este unul de luptă împotriva cancerului, 
acest lucru este evident, dar cum facem ca pacienții 

să simtă efectele tuturor politicilor și inițiativelor 
existente la ora actuală în domeniul oncologiei? Cum 
ne putem asigura că lupta împotriva cancerului nu 
se pierde între declarații și că Planul Național de 
Cancer va deveni cât mai curând o certitudine? 
Care sunt soluțiile pentru ca pacienții afectați de 
pandemie să beneficieze de îngrijiri medicale de 
calitate? La toate aceste întrebări ne răspunde 
prof. dr. Alexandru Rafila. de Valentina Grigore

– CUM AJUNGEM DE LA 
INIȚIATIVE LA FAPTE?

terapeutic care i se potrivește în funcție de 
anumite particularități, inclusiv al analize-
lor de tip genetic. 

Lansarea Planului European de 
Combatere a Cancerului a prilejuit 
apariția, și în România, a numeroase 
inițiative care au ca obiectiv 
îmbunătățirea managementului 
afecțiunilor oncologice. Cum pot fi 
integrate acestea astfel încât să nu fie 
fragmentată lupta împotriva acestora? 

Este și una dintre preocupările 
noastre încă de la prima sesiune (până 
acum au fost trei întâlniri ale grupului) 
– să nu existe suprapuneri. Există multe 
inițiative, fie din partea industriei, fie 
din partea organizațiilor de pacienți, a 
Parlamentului, a Ministerului Sănătății, 
etc. Cred că Parlamentul este cel mai 
bun for de discuții. Acest grup de 
lucru trebuie să se întâlnească cu 
reprezentanții tuturor acestor instituții 
sau organizații, astfel încât să putem 
coordona inițiativele și să lucrăm sinergic, 
în interesul populației, dacă ne referim la 
prevenție, sau în interesul pacienților, dacă 
vorbim de persoanele bolnave. 

Care ar fi măsurile pe termen 
scurt, mediu și lung care ar putea fi 
implementate  pentru îmbunătățirea 
managementului afecțiunilor oncologice 
și hemato- oncologice?

Măsurile pe termen scurt au un impact 
imediat, dar nu rezolvă o problemă, ci 
gestionează de multe ori o criză. Pe termen 
scurt, responsabilitatea este a Ministeru-
lui Sănătății, care trebuie să gestioneze 
acest program național  împreună cu Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate. Pe 
termen mediu, noi trebuie să dezvoltăm 
politici de sănătate publică ce pot face 
accesibilă și aplicabilă prevenția celor mai 
frecvente tipuri de cancere, dacă ne referim 
la cancerul de sân, cancerul de col uterin 
sau cel colorectal. Noi avem o experiență 
mai puțin bună, de exemplu, în screenin-
gul cancerului de col uterin, pentru că 
avem 5 milioane de femei eligibile în țară, 
care ar trebui să fie testate periodic, dar nu 
reușim să testăm decât 100.000 de femei 
în fiecare an. Când testăm doar 2% din 
persoanele eligibile  într-un an, iar după cel 
mult 5 ani ar trebui să le retestăm, ajungem 
într-o zonă care arată o mare ineficiență a 

programului. Dacă ne referim la cancerul 
de col uterin, acolo avem o soluție oferită 
chiar de Organizația Mondială a Sănătății: 
Accelerate Cervical Cancer Elimination 
Initiative. 

Screeningul cancerului de col uterin 
este asociat cu o metodă de testare rapidă 
a infecției cu HPV (human papilloma virus) 
și, bineînțeles, cu vaccinarea, care trebuie 
să se adreseze în primul rând fetițelor, dar 
trebuie să existe accesul și pentru alte ca-
tegorii, în speță femeile cu vârsta de până 
la 45 de ani, aflate într-o perioadă activă a 
vieții sexuale. Nu trebuie însă să excludem 
nici băieții din această strategie. Cancerul 
de col uterin face aproape 2.000 de victime 
în fiecare an în România și ne referim la fe-
mei care sunt mame, sunt active în familii. 
Și în celelalte tipuri de cancer – cel de sân, 
cancerul colorectal la bărbați –  trebuie să 
fie monitorizată starea de sănătate a oa-
menilor și atunci când apar probleme să fie 
tratate. Termenul mediu este mai degrabă 
potrivit pentru rezolvarea acestor proble-
me. Nu este suficient să faci screening, ci 
trebuie să pregătești și sistemul medical ca, 
după screening, cei care trebuie investigați 
și tratați să aibă acces la tratament și servi-
cii medicale necesare. 

Mulți pacienți, inclusiv oncologici, 
s-au confruntat, în ultimul an și 
jumătate, cu întârzieri ale diagnosticelor 

și chiar ale intervențiilor necesare. 
Care vor fi efectele asupra pacienților 
și asupra sistemului de sănătate 
românesc?

Efectele asupra sistemului de sănăta-
te și faptul că la un moment dat va exista 
o supraaglomerare sau o criză de resurse 
financiare ori umane sunt evidente. Dar 
pe mine mă interesează în primul rând 
care este impactul asupra oamenilor. Iar 
aici mă refer, pe de o parte, la cei care au 
beneficiat mai puțin sau deloc de servicii 
de sănătate în această perioadă pandemi-
că, la care stadializarea bolii probabil s-a 
schimbat, deci există o consecință directă 
asupra stării lor de sănătate. Ne referim 
însă și la faptul că supraaglomerarea sis-
temului de asistență medicală oncologică 
în această perioadă (anul trecut, sistemul 
a fost în bună măsură blocat) în mod 
evident va genera probleme pentru această 
categorie de pacienți. Bolile oncologice nu 
așteaptă. Pacienții oncologici netratați la 
timp evoluează nefavorabil, iar suferința 
și decesul apar dacă tratamentul nu este 
acordat la timp și nu este accesibil oame-
nilor cu acest tip de patologie. Mai mult, 
și costurile acordării asistenței medicale 
cresc într-o astfel de situație.

Care sunt lecțiile pandemiei?
Lucrul pe care ar trebui să-l învățăm 

ar trebui să fie legat de sustenabilitatea 
sistemului de acordare a îngrijirilor me-
dicale, fie că discutăm de îngrijiri ambu-
latorii, în medicina primară sau în cea de 
specialitate, fie că discutăm de asistența 
medicală spitalicească. Trebuie să putem 
să organizăm circuite separate în cadrul 
spitalelor pentru tratarea pacienților 
cu o anumită patologie infecțioasă, dar 
trebuie să menținem deschise, funcționale 
unitățile de acordare a asistenței medicale. 
Cred că aceasta ar trebui să fie principala 
lecție a acestei pandemii, în care oprirea 
sau limitarea accesului la servicii medicale 
să nu se mai întâmple. Am asistat, în lunile 
octombrie-noiembrie ale anului 2020, la 
o situație tragică, cu cele mai mari cifre de 
mortalitate lunară înregistrate în România 
în istoria recentă și lucrul acesta ar trebui 
să ne pună pe gânduri, deoarece în mod 
evident îngrădirea accesului la servicii 
medicale duce la apariția unei mortalități 
excesive. 
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Ați creat, la nivelul Comisiei pentru sănătate și familie 
din Camera Deputaților, pe care o conduceți, împreună 
cu Administrația Prezidențială, un grup tehnic de lucru 
privind cancerul. În ce stadiu se află acest proiect? Care 

sunt obiectivele pe care doriți să le atingeți?
În data de 4 februarie 2020, cu prilejul Zilei Internaționale de Luptă 

Împotriva Cancerului, Parlamentul României a înființat Grupul pentru 
combaterea cancerului – un grup de lucru comun al Camerei Deputaților 
şi Senatului, ce are ca scop accelerarea inovației în domeniul prevenției, 
combaterii şi tratării cancerului în România. Cu toate că, în ultima peri-
oadă, atenția noastră a fost concentrată pe lupta contra pandemiei gene-
rate de noul coronavirus, doresc să vă reamintesc că mulți dintre români 
duc o luptă cruntă, în tăcere: lupta împotriva cancerului. În ultimii 20 de 
ani, numărul pacienților europeni afectați de cancer a crescut cu 50%, 
iar previziunile sunt sumbre, în lipsa unor acțiuni concrete și de impact. 
Anul trecut, în Uniunea Europeană au fost înregistrate de trei ori mai 
multe decese provocate de cancer decât de coronavirus. Trebuie adău-
gat însă că deosebirea esențială dintre cele două cauze de deces este că 

Vor fi necesare investiții pe termen 
lung pentru a consolida sistemul de 
sănătate din România prin asigurarea 
disponibilității personalului și a 
echipamentelor medicale necesare, 
prin promovarea cercetării medicale 
și prin îmbunătățirea acoperirii și a 
accesibilității serviciilor de sănătate 
pentru toți cetățenii, inclusiv prin 
utilizarea serviciilor de e-sănătate. 
Dezvoltarea unui acces rapid și echitabil 
la diagnosticare, dar și la medicamente 
și vaccinuri sigure, de calitate, eficiente 
și accesibile constituie, de asemenea, 
un obiectiv important. de Bogdan Guță

„Prevenția și 
educația în sănătate 
impun adoptarea 
unei noi strategii 
la nivelul societății 
românești”

SARS-CoV-2 este contagios, iar cancerul, 
nu. Se estimează că, până în 2035, nu-
mărul deceselor provocate de afecțiunile 
oncologice și hemato-oncologice va crește 
cu mai mult de 24%, aceste boli urmând a 
deveni principala cauză de mortalitate din 
Uniunea Europeană.

Lupta eficientă împotriva cancerului 
impune elaborarea unei strategii 
naționale eficiente

Ținând cont de aspectele prezentate, 
doresc să aduc în prim-plan direcțiile de 
acțiune asumate de către Grupul de lucru 
și Institutul Aspen România:

 adoptarea unui cadru de bune prac-
tici în domeniul afecțiunilor oncologice şi 
a unei legislații complete şi actualizate;
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 îmbunătățirea programelor naționale 
de screening;

 personalizarea investigațiilor şi a 
tratamentului pacientului oncologic;

 asigurarea accesului pacienților 
la servicii integrate şi terapii inovative 
personalizate;

 dezvoltarea serviciilor de paleaţie 
oncologică;

 realizarea şi urmărirea implementă-
rii unei strategii naționale privind comba-
terea cancerului;

 sprijinirea extinderii şi modernizării 
infrastructurii din domeniul oncologic;

 dezvoltarea parteneriatelor public-
privat şi a politicilor publice din domeniul 
prevenției şi tratării bolilor transmisibile 
şi netransmisibile.

Cu alte cuvinte, lupta eficientă împo-
triva cancerului impune elaborarea unei 
strategii naționale eficiente, susținute 
de modificări legislative, realizarea de 
investiții publice şi private în centre 
naționale şi regionale de diagnostic şi tra-
tament, în specializarea cadrelor medica-
le, în aparatură de ultimă generație şi pro-
grame de informare şi conștientizare. Spre 
exemplu, lipsa unei strategii naționale 
coerente a triplat, în timpul pandemiei, 
numărul deceselor în oncologie, de la o 
medie de 142 de pacienți pe zi. Rata de 
supraviețuire la 5 ani în România este la 
jumătate față de alte state europene, ceea 
ce arată nevoia de intervenție rapidă pe 
toate palierele, de la prevenție până la 
tratament. Diagnosticarea cancerelor se 
face, în general, în stadii avansate. 

Planul European de Combatere  
a Cancerului – o oportunitate  
pentru România

În România, ultimul Plan Național de 
Cancer a fost realizat în 2016, iar statis-
ticile actuale indică nevoia urgentă de 
actualizare a documentului și includerea 
oncologiei, ca domeniu prioritar, în Stra-
tegia Națională de Sănătate 2021-2027. 
În acest context, aduc în atenția dumnea-
voastră lansarea, în data de 3 februarie 
2021, a Planului European de Combatere 
a Cancerului, una dintre oportunitățile 
pentru România și statele membre UE 
de a-și actualiza planurile naționale de 
cancer sau de a-și crea unele noi, în con-

formitate cu pilonii principali ai Planului 
European, dar și adaptate la specificul 
național. Acest plan reprezintă un instru-
ment legislativ care-și propune o abor-
dare coerentă și coordonată între statele 
membre a managementului fiecărei etape 
a bolii (prevenție, diagnostic, tratament, 
supraviețuirea după cancer și îngrijiri-
le paliative) pe baza colectării de date 
mai bune și a maximizării potențialului 
e-health. De ce este important acest 
demers? În sprijinul muncii de cercetare, 
de depistare din timp a bolii şi a trata-
mentului vor fi investite în anii următori 
4 miliarde de euro, Comisia Europeană 
punând accent pe depășirea diferențelor 
dintre estul şi vestul Europei în lupta 
împotriva cancerului. 

Întârzierile în diagnosticare și 
tratament cauzate de pandemia de 
COVID-19 au afectat pacienții bolnavi 
cronici, pe cei cu cancer, în special. 
Specialiștii clinicieni avertizează că 
pandemia de COVID-19 va fi urmată de 
o pandemie de boli cronice. Ce ar trebui 
să facă sistemul de sănătate pentru a 
răspunde acestei provocări?

Pandemia de COVID-19 a generat o 
criză la nivel mondial care a reclamat din 
partea tuturor statelor acțiuni rapide și 
soluții inedite. Întregul efort, de o dimen-
siune fără precedent pe timp de pace în 
istoria noastră recentă, s-a concentrat pe 
limitarea răspândirii virusului și prote-
jarea cetățenilor. Implicit, pandemia a 
exercitat o presiune fără precedent asupra 
sistemului de sănătate din România, 
întrucât criza a lovit un sistem grevat de 
deficiențe structurale. Guvernarea corectă 
a sistemului de sănătate, analiza date-
lor epidemiologice pentru a lua decizii 
informate, tehnologiile digitale pentru 
susținerea măsurilor de sănătate publi-
că și comunicarea cu populația rămân 
instrumente de bază pentru gestionarea 
tranziției către o viață normală. 
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STANDARDUL GOLD

În 1998 a avut loc lansarea programului Inițiativei Globale 
pentru Bronhopneumopatie obstructivă cronică (GOLD), unul 
dintre obiective fiind elaborarea unor recomandări privind 
managementul BPOC pe baza celor mai bune informații 

științifice disponibile. Astfel, primul raport Global Strategy for Diagnosis, 
Management and Prevention of COPD (Strategia globală pentru diagnosticul, 
managementul și prevenția BPOC) a fost publicat în

anul 2001. În 2006 și, ulterior, în 2011 a fost realizată o revizuire completă 
pe baza datelor publicate din studii. Experții GOLD sunt medici care 
promovează obiectivele GOLD la nivel național. Grupul se întrunește periodic 
pentru a comunica informații referitoare la programele de educație pentru 
sănătate, precum și la prevenția și tratamentul BPOC. Raportul GOLD este 
revizuit anual și utilizat la nivel mondial de profesioniștii din domeniul 
sănătății ca „document strategic” și instrument pentru implementarea unor 
programe de management eficiente bazate pe sistemele locale de sănătate. 
Modificarea majoră adusă de revizuirea din 2021 este adăugarea capitolului 
7, care conține principalele puncte relevante referitoare la BPOC în contextul 
COVID-19, incluzând recomandări privind urmărirea pacienților de la distanță 
în perioadele cu restricții impuse de pandemie. În total, în raportul GOLD 
2021 au fost adăugate 244 de referințe noi. Referitor la monitorizarea terapiei 
farmacologice, „sunt sugerate strategii de intensificare sau renunțare la o 
anumită terapie în funcție de datele disponibile despre eficacitate și siguranță. 
Răspunsul la trecerea într-o treaptă terapeutică superioară trebuie întotdeauna 
revizuit și trebuie luată în considerare renunțarea dacă se constată lipsa 
beneficiilor clinice și/sau apariția de reacții adverse. De asemenea, poate fi luată 
în considerare și renunțarea la anumite tratamente (trecerea într-o treaptă 
inferioară) dacă se constată ameliorarea unor simptome, fiind astfel nevoie de 

Potrivit rapoartelor OMS despre cele 
mai importante zece cauze de deces la 
nivel global, Boala pulmonară obstructivă 
cronică (BPOC) a provocat 3,23 milioane 
de victime în 2019. Peste 80% din acestea 
au avut loc în țările cu venituri mici și 
mijlocii (LMIC). BPOC provoacă simptome 
respiratorii persistente și progresive, 
inclusiv dificultăți de respirație, tuse și/
sau producerea de spută, fiind rezultatul 
expunerii pe termen lung la gaze și 
particule nocive combinate cu factori 
individuali, inclusiv evenimente care 
influențează dezvoltarea plămânilor în 
copilărie și genetica. Expunerea în mediul 
înconjurător la fumul de țigară, poluarea 
aerului și pulberile, vaporii și substanțele 
chimice de la locul de muncă sunt 
factori de risc importanți pentru BPOC. 
Diagnosticul și tratamentul timpuriu, 
inclusiv sprijinul pentru renunțarea la 
fumat, sunt necesare pentru a încetini 
progresia simptomelor și a reduce 
exacerbările. de Bogdan Guță

CELE MAI MULTE 
DINTRE COSTURILE 
PENTRU BPOC 
SUNT ATRIBUITE 
EXACERBĂRILOR

mai puțin tratament. Pacienții la care se ia 
în considerare modificarea tratamentului, 
în special trecerea la o treaptă terapeutică 
inferioară, trebuie să beneficieze de 
supraveghere medicală atentă. Este 
cunoscut faptul că intensificarea 
tratamentului nu a fost testată în mod 
sistematic; studiile privind renunțarea la 
anumite medicamente sunt, de asemenea, 
limitate și includ doar corticosteroizi 
inhalatori (CSI).

Cât privește tratamentul farmacologic 
inițial, medicamentele bronhodilatatoare 
cu durată scurtă de acțiune administrate 
în situații de urgență trebuie prescrise 
tuturor pacienților pentru ameliorarea 
imediată a simptomelor”.

EXACERBĂRILE –  
RISC MAJOR ÎN BPOC

Ghidul GOLD definește o exacerbare 
BPOC ca o agravare acută a simptomelor 
respiratorii care necesită tratament supli-
mentar. Aceste exacerbări sunt clasificate pe 
baza tratamentului necesar astfel: 

• Exacerbare ușoară, atunci când 
aceasta este tratată numai cu bronhodi-
latatoare cu acțiune scurtă. 

• Exacerbare moderată, atunci când 
aceasta este tratată cu bronhodilatatoare 
cu acțiune scurtă plus antibiotice sau 
corticoterapie orală. 

• Exacerbare severă, atunci când 
pacientul necesită spitalizarea sau  o 
vizită la camera de urgență. Exacerbările 
severe pot fi, de asemenea, asociate și cu 
insuficiență respiratorie acută.

Exacerbările BPOC pot fi definite și 
pe baza simptomelor. Practic, cele trei 
simptome principale ale unei exacerbări 
sunt considerate a fi o creștere a dispneei, 
a volumului sputei și a purulenței 
acesteia. Exacerbările au impact asupra 
stării de sănătate, progresiei  bolii, 
riscului de mortalitate și costurilor 
pentru sistemul de sănătate. Pentru că 
exacerbările ușoare și moderate din 
BPOC sunt doar parțial recunoscute, 
un număr substanțial de exacerbări nu 
sunt  comunicate medicului.  O singură 
exacerbare moderată a BPOC poate 
accelera progresia boli, dublează rata 
de declin a funcției pulmonare, crește 
riscul de spitalizare cu 21%, iar 1 din 
5 pacienți mor la un an după prima 
exacerbare severă cu spitalizare. Cele mai 

multe dintre costurile pentru BPOC sunt 
atribuite exacerbărilor. 

POVARA BPOC – REDUSĂ  
PRIN TRATAMENTE COMPENSATE 

Un ghid al Societății Române de 
Pneumologie  arată că principalele motive 
de nonaderență ale pacienților sunt lipsa 
educației medicale și motivele financiare. 
Pe lângă informare, pacienţii au nevoie şi 
de sprijin financiar din partea autorităţilor. 
Multitudinea simptomelor și semnelor 
corelate cu multiple comorbidități 
(cardiovasculare, diabet, osteoporoză, 
depresie, cancer pulmonar) fac ca BPOC 
să se configureze ca un sindrom, și nu ca 
o singură boală localizată. Tratamentele 
disponibile pentru BPOC sunt compensate 
doar în proporție de 50%, dar mulți 
pacienți cronici, care au și comorbidități,  
renunță la tratament (se atinge plafonul de 
prescriere pe rețeta compensată). 

Numărul mare de pacienți cu BPOC, 
costurile generate de exacerbări pentru 
sistemul de sănătate și economie, în 
general, impun o reanalizare a sistemului 
de compensare a tratamentelor pentru 
BPOC moderat/sever. 
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Bolile respiratorii, considerate altădată cenușăresele patologiilor cronice, au devenit, odată cu pandemia, din ce în ce mai 
„băgate în seamă”. Pe de o parte, pentru că pandemia a limitat accesul persoanelor cu boli respiratorii cronice în unitățile 
medicale devenite, în mare parte, COVID, iar acum este imperios necesar ca acestea să fie diagnosticate rapid și tratate 
eficient. Pe de altă parte, la fel ca în multe alte patologii cronice, apar terapii inovatoare care îmbunătățesc considerabil 
calitatea vieții și reduc exacerbările, iar pneumologii militează pentru decontarea, cu cel puțin 80%, a acestor terapii,  
după cum afirmă prof. dr. Cristian Oancea. de Valentina Grigore

INTERVIU CU PROF. DR. CRISTIAN OANCEA, 
MANAGERUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI 
INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE  
„DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA ȘI 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE PNEUMOLOGIE 
DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DECONTARE  
de minimum 

80%
TERAPIILE DIN BOLILE 
RESPIRATORII CRONICE

P E N T R U  

Un studiu al Societății Române de 
Pneumologie arăta că unul dintre motivele 
lipsei de aderență la tratament este prețul 
pe care trebuie să-l plătească pacienții cu 

boli respiratorii cronice (astm și bronhopneumopatie 
obstructivă cronică – BPOC). Cum putem îmbunătăți 
accesul pacienților la tratament, având în vedere că unele 
terapii sunt decontate doar 50%?

Într-adevăr, în funcție de asigurarea pacientului și dacă 
persoana este adolescentă/persoană activă/pensionar, ni-
velul de rambursare este între 50 și 80%. Unele terapii sunt 
decontate 100% (de exemplu, pentru pacienții ce necesită 
oxigenoterapie de lungă durată). Terapiile biologice în 
bolile pulmonare (astmul sever, fibroza pulmonară idiopa-
tică, mucoviscidoza) sunt decontate în proporție de 100%. 
Prin programele de hipertensiune pulmonară, tuberculoză 
pulmonară, pacienții beneficiază, la fel, de compensare 
100%. Milităm în continuare pentru o decontare de mini-
mum 80% pentru terapiile necesare persoanelor cu boli 
respiratorii cronice.

Pacientul cu BPOC are numeroase comorbidități 
(boli cardiovasculare, diabet, depresie, etc). Cum 
putem eficientiza managementul bolii pentru a se 
evita exacerbările, mai ales având în vedere că, potrivit 
experților, BPOC ar putea deveni a treia cauză de 
mortalitate la nivel global?

În primul rând, consider că aspectul cel mai important 
care trebuie abordat este prevenția, urmată de consilie-
rea pentru renunțare la fumat (acolo unde pacienții nu au 
renunțat la acest viciu). Un alt punct important care trebuie 
subliniat îl reprezintă educarea medicală și conștientizarea 
pacientului asupra bolii pulmonare. Există online multe 
materiale de documentare în legătură cu bolile pulmonare și 
efectele acestora, dar cred că ne mai lipsește promovarea lor 
și accesul persoanelor din zonele rurale la informații.

Noul contract-cadru prevede ca medicii de familie să 
poată realiza și spirometrii. Este suficient pentru depis-
tarea la timp a afecțiunilor respiratorii cronice? Care va 
fi traseul pacientului după vizita la medicul de familie, 
începând cu data intrării în vigoare a noilor prevederi?

Având în vedere că BPOC este o boală subdiagnosticată la 
nivel mondial și inclusiv în România, consider că spirome-
triile efectuate de către medicii de familie vor aduce un plus 
în diagnosticarea timpurie a pacientului. Evident că după 
efectuarea spirometriilor, în funcție de rezultatul acestora, 
pacienții trebuie să fie îndrumați către medicii pneumologi, 
care vor face alte explorări și analize mai amănunțite. O 
spirometrie trebuie să îndeplinească standardele ERS/ATS, 
iar medicii de familie trebuie să aibă un atestat în explorări 
funcționale respiratorii, deoarece o spirometrie greșit execu-
tată poate să ducă la un diagnostic eronat.

Care sunt prioritățile Comisiei de Pneumologie pentru 
îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor cu boli 
respiratorii cronice?

Unele dintre principalele activități la nivelul Comisiei 
de Pneumologie sunt updatarea continuă a protocoa-
lelor și ghidurilor terapeutice, precum și îndeplinirea 
condițiilor pentru includerea noilor terapii și proceduri 
în normativele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
(CNAS).

De asemenea, prin toate demersurile comisiei, încercăm 
să fim un real suport pentru tot ce înseamnă  medic 
pneumolog.

CAMPANII SUSȚINUTE DE SCREENING 
ONCOLOGIC LA CATEGORIILE DE RISC

Cum poate fi îmbunătățit managementul 
multidisciplinar al cancerului pulmonar în România?

În primul rând, trebuie crescută capacitatea de „early 
diagnosis”, cancerul pulmonar trebuie diagnosticat în 
stadiu cât mai timpuriu. Trebuie ca, în primul rând, medicii 
pneumologi să poată prescrie PET-CT în scop de diagnostic 
și stadializare tumorală. 

În ultimele luni, afecțiunile oncologice sunt prioritare 
pe agenda publică. Ce măsuri ar trebui incluse într-un 
Plan Național de Cancer pentru a avea efecte eficiente pe 
termen scurt, mediu și lung?

Când vorbim de cancer, practic 
vorbim de o „pandemie” neoplazică, 
iar aceasta, din nefericire, nu iartă. 
Raportat la nivelul de incidență și 
prevalență, nu cred că există familie la 
noi în țară care să nu se fi confruntat 
cu această maladie. Din nefericire, 
foarte mulți pacienți – în cazul nostru 
pulmonari – sunt identificați în stadii 
târzii în care nu mai putem interveni 
decât suportiv și paliativ. În primul 
rând, cred că avem nevoie de campa-
nii susținute de screening oncologic 
la categoriile de risc. De asemenea, 
trebuie să ne focalizăm în prevenția 
factorilor de risc (consiliere antitabac, 
vaccinarea anti-HPV, etc.).  

Sunteți managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
și Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babeș” Timișoara. Cum 
ați resimțit pandemia de COVID-19?

Pandemia de COVID-19 ne-a testat limitele la maximum 
și ne-a făcut să realizăm punctele critice pe care vrem să 
le fortificăm. În prezent suntem implicați în punerea în 
funcțiune a unui PET-CT și în reamenajarea secției de ATI 
la standardele europene. De asemenea, dorim să dublăm 
capacitatea de a primi pacienți, deoarece spitalul nostru 
deservește toată euro-regiunea, în special pentru cazurile 
critice. Avem în plan și dezvoltarea unui proiect de radio-
chirurgie submilimetrică și care să deservească pacienții ce 
dezvoltă tumori solide, în special în sfera pulmonară.  
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DIN NEFERICIRE, 
FOARTE MULȚI 
PACIENȚI – ÎN CAZUL 
NOSTRU PULMONARI 
– SUNT IDENTIFICAȚI 
ÎN STADII TÂRZII, ÎN 
CARE NU MAI PUTEM 
INTERVENI DECÂT 
SUPORTIV ȘI PALIATIV. 
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Care a fost efectul 
pandemiei asupra 
persoanelor cu boli care 
afectează capacitatea 

pulmonară (BPOC, boli respiratorii)?
Cei cu BPOC și COVID au avut un risc 

crescut de a face forme severe. Din nefe-
ricire, mulți dintre ei au ajuns la terapie 
intensivă și au avut o evoluție gravă, mo-
tivele cele mai ușor de înțeles fiind legate 
de comorbiditățile asociate: pacientul 
cu BPOC are un plămân, prima țintă a 
virusului, deja afectat. În al doilea rând, 
este vorba de comorbidități gen obezitate, 
consum de tutun (cauza principală a bolii 
și factor de risc principal pentru exacer-
bări), apnee în somn, nu de puține ori este 
vorba și de o disnutriție (nutriție inadec-
vată). Dacă ținem cont de faptul că multe 
dintre persoanele cu BPOC au peste 55 de 

Diagnostic rapid și tratament 
în bolile respiratorii cronice: 
SOLUȚII POSTPANDEMIE
Bolile respiratorii cronice (astm și 
bronhopneumopatie obstructivă 
cronică – BPOC) sunt marcate, în 
multe situații, de exacerbări care 
implică suport ventilator în unități 
de specialitate. Însă, în contextul 
pandemic marcat atât de o reticență 
a pacienților de a se prezenta la 
spital, cât și a medicilor de a-i primi, 
multe persoane cu astfel de boli au 
avut de suferit, iar magnitudinea 
fenomenului nu se cunoaște încă. 
Ce putem face în continuare pentru 
a îmbunătăți diagnosticarea și 
tratamentul persoanelor cu boli care 
afectează capacitatea respiratorie 
și pe cea pulmonară, ne explică dr. 
Magdalena Ciobanu, medic primar 
pneumolog. de Valentina Grigore

INTERVIU CU DR. MAGDALENA CIOBANU, MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG, 
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”, DIRECTOR GENERAL 
DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ, MEDICINĂ DE URGENȚĂ ȘI 
PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

TREBUIE SĂ CREEZI DOVEZI 
ȘTIINȚIFICE CARE SĂ-ȚI ARATE, 
DE EXEMPLU, CÂȚI PACIENȚI 
RENUNȚĂ LA TRATAMENT 
DIN CAUZA COSTURILOR ȘI CE 
ÎNSEAMNĂ, ÎN TERMENI DE COST, 
RENUNȚAREA LA TRATAMENT ȘI 
EXACERBĂRILE AFERENTE.

ani, se adaugă și elementul cardiovascu-
lar, atunci aceste persoane, de multe ori, 
reprezintă ținta predilectă pentru formele 
severe de COVID-19. 

A doua categorie este cea a persoanelor 
cu BPOC care au făcut exacerbări non- CO-
VID în această perioadă. Nici lor nu le-a 
fost foarte bine, întrucât cele mai multe 
dintre spitalele de pneumologie au devenit 
suport COVID. Pe de o parte, pacienților 
le-a fost teamă să se adreseze acestor 
spitale, pe de altă parte, medicii din aceste 
unități medicale au fost mai reținuți în a 
interna astfel de persoane, deoarece știau 
riscurile la care îi expun. În acest context, 
cu o parte dintre pacienți s-a comunicat 
la distanță, prin telemedicină. Astfel, s-a 
depășit planul psihologic în care medicul 
pneumolog era reticent în a consulta un 
pacient prin metode online, iar pacientul 
era reticent în a merge la medicul pneumo-
log. Am constatat că pentru acei pacienți pe 
care îi cunoști, o consultație online aduce 
beneficii, ei pot fi ajutați să-și adapteze 
tratamentul, deoarece nu întotdeauna era 
necesară o internare. Pandemia ne-a impus 
niște comportamente noi, ale căror benefi-
cii le constatăm în prezent. 

BPOC, ca și astmul, beneficiază de un 
device, un instrument de telemonitorizare 
– un spirometru foarte mic, portabil, dar și 
de dispozitive cu ajutorul cărora pacienții 
își pot măsura funcția respiratorie. Acestea 
îi ajută să își dea seama dacă, atunci când 
au probleme cu respirația, este doar o 
problemă emoțională sau este o agravare a 
BPOC-ului. Aceste dispozitive nu înlocu-
iesc spirometria, dar au fost de mare folos 
în pandemie pentru monitorizarea unui 
pacient pe care medicul îl cunoaște deja. 

Cum poate fi îmbunătățită prevenția 
și diagnosticarea BPOC, având în vedere 
că multă lume nu se prezintă la medic, 
considerând unele simptome (respirație 
îngreunată, tuse) normale deoarece 
fumează/au o vârstă înaintată?

Peste 90% dintre cazurile de BPOC sunt 
cauzate de consumul de tutun. Din nefe-
ricire, fumatul nu își face efectul imediat, 
iar pacientul începe să aibă simptome abia 
la 35-40 de ani. Sunt simptome (tuse, obo-
seală) care pot trece neobservate, deoarece 
sunt puse pe seama fumatului, a surmena-
jului, a vârstei sau a greutății excesive. Însă, 

în toate aceste cazuri, oboseala la efort este 
pe o perioadă relativ scurtă, în timp ce la 
persoanele cu BPOC oboseala nu trece, ci 
doar se agravează (în decurs de câțiva ani, 
din păcate). Boala este depistată când este 
deja instalată, iar primul lucru pe care tre-
buie să-l facem este să renunțăm la fumat. 
În plus, uneori, analizele arată plămâni ab-
solut normali, deși este greu de crezut că, 
după 15-20 de ani de fumat, plămânii mai 
pot fi normali. Aceste analize „ies” bine 

deoarece nu pot depista niște modificări 
incipiente sau medii. Pentru aceasta ar fi 
nevoie de o tomografie computerizată, însă 
aceasta este o investigație invazivă, deoare-
ce presupune o iradiere a organismului. Se 
face screening pentru cancerul pulmonar, 
dar nu tuturor fumătorilor, ci doar celor 
care au peste 50-55 de ani (depinde de 
țară), care au fumat cel puțin un pachet pe 
zi, minimum 20 de ani. 

Cât de mult este influențată aderența 
la tratament de costul medicamentelor 
(unele terapii sunt decontate doar 50%)?

Unele terapii inhalatoare sunt  
într-adevăr decontate mai puțin. Lucrul 
acesta ține de politica de medicamen-
te a Casei de Sănătate și a Ministerului 
Sănătății. Prin urmare, dacă mă întrebați ca 
medic cum văd rezolvarea acestei pro-
bleme, trebuie să creezi dovezi științifice 
care să-ți arate, de exemplu, câți pacienți 
renunță la tratament din cauza costu-
rilor și ce înseamnă, în termeni de cost, 
renunțarea la tratament și exacerbările 
aferente. Aceste date trebuie să ajungă la 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 
respectiv Ministerul Sănătății, pentru că, în 
fond, medicamentele compensate și gradul 
lor de compensare se stabilesc printr-o 

hotărâre de guvern. 
În multe cazuri, BPOC este asociată cu 

apariția cancerului pulmonar. Ce trebuie 
să știe pacienții pentru a evita această 
complicație?

Din nefericire, cancerul pulmonar este 
o boală provocată tot de consumul de 
tutun. Între momentul în care apar primele 
celule canceroase și momentul în care este 
diagnosticată boala pot trece chiar 4-5 ani. 
Cancerul pulmonar nu se poate diagnostica 
foarte ușor în stadii incipiente, deoarece nu 
prea are simptome care să iasă în evidență. 
Ce trebuie să știe un pacient cu BPOC 
referitor la acest risc suplimentar de cancer 
pulmonar: să nu mai fumeze, să nu stea 
între fumători, să evite ceilalți factori care 
pot provoca un cancer pulmonar (poluarea 
din interiorul casei), să fie atent când se 
schimbă caracteristicile simptomelor. 

Cum pot fi îmbunătățite prevenția 
și diagnosticarea precoce a cancerelor, 
piloni esențiali ai Planului European de 
Combatere a Cancerului? Cum ar trebui 
să arate un Plan Național de Cancer care 
să răspundă la aceste nevoi?

Având în vedere că acest plan de cancer 
este la nivel european, care a fost gândit 
de specialiști din diverse țări ale UE, eu 
l-aș adapta la caracteristicile țării noastre. 
Însă, vorbind despre caracteristicile țării 
noastre, sunt câteva pe care mi-aș dori să 
le schimb. Prima este că se pune accent 
foarte puțin pe prevenție și diagnostic 
precoce și foarte mult pe curativ. Ca să 
schimbi această abordare și să te aliniezi 
punctului de vedere al Comisiei Europene, 
trebuie să existe finanțare, pentru că și 
prevenția costă. Faptul că îi spui unui om 
să se lase de fumat, de alcool, să mănânce 
sănătos nu înseamnă că va face aceste 
lucruri în secunda următoare. Pe de altă 
parte, există modalități de cost eficiente 
și care au dovedit că funcționează, de a-i 
sprijini pe oamenii care vor să-și schimbe 
aceste comportamente. Sunt destule per-
soane care își doresc să schimbe anumite 
comportamente, dar întâmpină dificultăți. 
Pot fi ajutate, știm și cum, dar este nevoie 
de finanțare. Problema este că efectele 
alocării de finanțare pentru prevenție nu 
se văd imediat, într-un an sau doi. Pe de 
altă parte, toată lumea așteaptă măsuri de 
prevenție. 
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BPOC poate deveni a treia 
cauză de mortalitate la nivel 
global. Cum putem preveni 
această amenințare?

Ca să reducem acest trend accelerat 
de mortalitate, în primul rând trebuie să 
intrăm pe zona factorilor de risc. Cel mai 
important factor de risc este fumatul, 
atât activ, cât și pasiv, pentru că expunem 
membri ai familiei care sunt nefumători, 
atunci când fumăm în casă, în mașină, 
etc. Vorbim și de coborârea vârstei la care 
începem să fumăm, indiferent dacă ne 
referim la fumatul clasic, de țigarete, sau la 
vaping. Amândouă formele sunt la fel de 
toxice și contribuția în afectarea pulmona-
ră este similară. Oprirea fumatului este la 
ora actuală indicație de tratament. Fumatul 
vine „la pachet” și cu riscul indubitabil 

de cancer pulmonar și știm că peste tot în 
lume, accesul către o intervenție chirurgi-
cală la timp pentru cancer pulmonar este 
destul de tardiv, multe dintre cazuri sunt 
mute, ajung să aibă relevanță când stadiile 
sunt foarte avansate. Bineînțeles că trebuie 
să luăm în calcul și un alt important factor 
de risc, care este poluarea indoor și outdo-
or. Ar trebui să sensibilizăm opinia publică 
și să reducem acest nivel de poluare cât de 
mult putem. 

90% din decesele cauzate de BPOC 
au loc în țările cu venituri mici și medii. 
Care sunt cauzele – o lipsă de educație 
medicală, o lipsă de aparatură, un acces 
limitat la terapii inovative? 

Cred că toți acești factori pot fi luați în 
calcul. În primul rând, contează poli-
ticile de sănătate și prevenția pe care o 

facem. În momentul în care avem această 
prevenție foarte bine pusă la punct, pu-
tem să reducem riscul de îmbolnăvire. Ac-
cesul către medicația de ultimă generație 
înseamnă acces către o calitate a vieții 
care poate fi îmbunătățită. În România 
există, la ora actuală, terapie inhalatorie 
adresată acestor pacienți. Pacientul cu 
BPOC are nevoie de un diagnostic cât mai 
timpuriu și de începerea cât mai rapidă a 
tratamentului. După începerea tratamen-
tului, o altă problemă este monitorizarea 
afecțiunii respective, care înseamnă să ai 
acces la diferite metode de investigație. 
Este foarte importantă evaluarea funcției 
respiratorii, ceea ce înseamnă ca pacientul 
să aibă un acces neîngrădit către spirome-
trie, care este cel mai simplu, neinvaziv, 
nedureros și ieftin test de evaluare a 
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Accesul către terapii  
de ultimă generație  
în BPOC, asemănător  
cu cel din UE
Cu o incidență de 8,3% în România, potrivit unor studii recente ale 
Societății Române de Pneumologie, bronhopneumopatia obstructivă 
cronică (BPOC) este o boală subdiagnosticată sau diagnosticată 

tardiv, din cauza neprezentării la medicul specialist 
pentru investigații de specialitate, dar și a ignorării 

simptomelor. Care sunt cele mai bune strategii 
de prevenție a acestei boli, dar și cum putem 
evita exacerbările, ne explică prof. dr. Roxana 
Maria Nemeș, care atrage atenția că accesul 
către medicația de ultimă generație înseamnă 
acces către o calitate a vieții care poate fi 
îmbunătățită. de Valentina Grigore

INTERVIU CU PROF. DR. ROXANA 
MARIA NEMEȘ, PREȘEDINTELE 
SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 
PNEUMOLOGIE
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ACCESUL CĂTRE MEDICAȚIA DE 
ULTIMĂ GENERAȚIE ÎNSEAMNĂ 
ACCES CĂTRE O CALITATE A VIEȚII 
CARE POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ.
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funcției respiratorii, instrument ce poate 
fi folosit ulterior și în monitorizare. Este, 
de fapt, o indicație de monitorizare a 
funcției ventilatorii. Problema este că, 
de multe ori, acești pacienți sunt expuși 
unui risc de exacerbări severe și trebuie 
spitalizați. O altă metodă importantă 
în prevenție este vaccinarea antigripală 
și antipneumococică a pacienților cu 

afecțiuni respiratorii cronice, pentru că 
formele severe de exacerbare duc la am-
putarea funcției ventilatorii. 

Referitor la terapiile biologice,  
România este singura țară din UE  
unde decontarea este de 50%.   
Bulgaria, de exemplu, are 90%. 

Noi suntem bucuroși că avem acces la 
aceste terapii, bineînțeles că ne-am dori să 
avem toate tipurile de terapii biologice. La 
ora actuală, pe parte de respirator, accesăm 
două terapii biologice pentru astmul sever. 
Din punct de vedere al pacientului cu 
BPOC, un alt lucru foarte important este 
accesul către echipamentele de oxigenote-
rapie la domiciliu, atunci când se impune 
acest lucru, și bineînțeles evaluarea com-
plexă și multidisciplinară, deoarece boala 
vine, în primul rând, cu comorbidități 
cardiovasculare.

În ceea ce privește aderența la 
tratament, un raport al Societății 
Române de Pneumologie arată că 
principalele motive de non-aderență 
sunt lipsa educației medicale și motivele 
financiare. Cum pot fi adresate acestea?

Într-adevăr, uneori problemele pecu-
niare nu sunt de neglijat. Un cost cât mai 
redus al medicației este de bun augur, nu 
vorbim doar de pacienții care au venituri 
minime, dar este binevenit pentru orice 
individ care este asigurat în sistemele de 
sănătate, iar accesul către o terapie de 
ultimă generație trebuie să fie asemănător 
cu cel din UE. Dar vorbim și de educație. 
Aici eu cred că atât Societatea Română 
de Pneumologie, cât și celelalte societăți 
implicate care intervin în diagnosticul, 
monitorizarea și tratamentul acestor 
pacienți sunt active în ceea ce înseamnă 
informație medicală. Orice sprijin în acest 
sens pentru pacientul român cu afecțiune 
respiratorie cronică și cu afecțiuni cronice 
este binevenit. 

Ce noutăți aduce update-ul  
din 2021 al ghidului GOLD?

Evoluția din ultimii ani a ghidului 
GOLD a poziționat spirometria în zona de 
element golden standard în diagnosticul 
acestor pacienți. Pentru a susține acest 
diagnostic, trebuie să implici o evaluare 
funcțională respiratorie. Din punct de ve-
dere al terapiei, sunt elemente care se leagă 
de terapia țintită pe fiecare clasă de risc și, 
mai nou, un mod ingenios de recomandare 

a monitorizării pacientului cu BPOC în 
funcție de tipologia lui, dacă este exacerba-
tor sau dacă este în principal foarte simpto-
matic. Pacientul trebuie să primească acel 
plan scris, pe care, de altfel, îl și utilizăm în 
pneumologie, încât informațiile să fie foar-
te bine centralizate, să fie accesibile atât 
colegilor noștri din medicina de familie, 
cât și tuturor celor care sunt implicați în 
diagnosticul acestei afecțiuni. 

Noi, ca societate, ne asumăm de fiecare 
dată traducerea acestuia și îl postăm pe 
site-ul societății, iar acum avem și acest 
network nou  – Casa Pneumologilor – 
unde există o secțiune adresată medicilor 
și alta pacienților. Încercăm să venim cu 
informații de ultimă oră atât pentru colegii 
noștri din toate specialitățile, cât și pentru 
pacientul român. 

Prezența comorbidităților în BPOC 
– cardiovasculare, diabet, cancer 
pulmonar, etc – presupune o colaborare 
extinsă între mai multe tipuri de 
specialiști. Există această colaborare?

Un pacient cu comorbidități trebuie 
foarte bine gestionat de către toți colegii. 
Este un fel de nobless oblige, trebuie să 
referi pacientul către celelalte specialități. 
Un pacient cu BPOC are importante 
comorbidități cardiovasculare, iar cei care 
ajung să folosească și cure multiple de cor-
ticosteroid oral din cauza afectării severe 
a funcției ventilatorii sau exacerbărilor 
trebuie să fie văzuți și de alți specialiști. 
Sper să putem accesa și zona de endocri-
nologie, pentru evaluarea reacțiilor ad-
verse pe termen lung, pentru că utilizarea 
corticosteroizilor orali înseamnă impor-
tante reacții adverse. Pacientul trebuie 
să înțeleagă că un tratament bine condus 
înseamnă o funcție respiratorie care poate 
fi menținută. 

Care sunt prioritățile Societății 
Române de Pneumologie?

Sperăm să putem dezvolta această rețea 
mare a pneumologilor români care s-a și 
îmbogățit cu colegi tineri în număr foarte 
mare anul trecut, să reușim să ducem 
această luptă cu afecțiunile respiratorii de 
toate felurile. Avem nevoie de acces la apa-
ratură de ultimă generație, la investigații de 
ultimă generație, pentru că medicina baza-
tă pe dovezi înseamnă să ai acces nu numai 
către terapie, dar și către instrumente care 
țin de investigația pacientului respectiv. 



32  www.politicidesanatate.ro

INTERVIU CU DR. 
FARMACIST PRIMAR 
FELICIA CIULU-
COSTINESCU, DIRECTORUL 
DEPARTAMENTULUI 
EVALUARE TEHNOLOGII 
MEDICALE, AGENȚIA 
NAȚIONALĂ A 
MEDICAMENTULUI 
ȘI DISPOZITIVELOR 
MEDICALE DIN ROMÂNIA 
(ANMDMR)

Politici  
de Sănătate | POLITICI NAŢIONALE

august 2021  33

O problemă constantă 
cu care se confruntă 
pacienții din România este 
accesul întârziat la unele 

medicamente și terapii, mai ales la 
terapii inovative. Cum poate ANMDMR, 
ca agenție de reglementare, să se implice 
în micșorarea timpului de așteptare 
pentru accesul la aceste noi terapii?

Deși încă înregistrăm un decalaj față de 
alte țări europene, în ultimii ani s-au făcut 
progrese cu privire la accesul la noi me-
dicamente. Am reușit să recuperăm mult 
din întârzieri și cu ajutorul Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate și al Ministerului 
Sănătății, cu care suntem într-o permanen-
tă comunicare,  am reușit să avansăm și să 
punem la dispoziția pacienților medica-
mente pentru ale căror diagnostice nu 
existau alternative terapeutice.

Ținând cont de faptul că au existat 
anumite întârzieri în trecut, care 
este statusul la zi al dosarelor pentru 
evaluare HTA la ANMDMR?

La momentul actual, Departamentul 
Evaluare Tehnologii Medicale a început 
evaluările aferente medicamentelor depuse 
în anul 2021. Sperăm ca, în curând, să fina-
lizăm puținele evaluări care au mai rămas 
pe anul 2020, să avansăm cu anul 2021 și 
să ne încadrăm în cele 90 de zile. Practic, 
dezideratul nostru este să ajungem la zi.

Cum apreciați propunerea legislativă 
din Parlamentul European privind 
activitatea comună de evaluare a 
tehnologiilor medicale? 

Regulamentul HTA cu amendarea 
Directivei 2011/24 a fost propus în anul 
2018 și a suferit numeroase modificări. 

A fost o muncă susținută de către toate 
Președințiile și majoritatea statelor mem-
bre au considerat că s-a realizat un progres 
semnificativ în negocieri. Domeniul de 
aplicare include atât medicamentele, cât și 
dispozitivele medicale și dispozitivele de 
diagnostic in vitro. Acest regulament este o 
oportunitate pentru statele membre de a se 
alinia în ceea ce privește beneficiile clinice 
pe care le aduc tehnologiile medicale ino-
vative atunci când sunt utilizate în practica 
clinică. 

Ce beneficii poate aduce, concret, 
pacienților români?

Evaluările clinice comune (JCA) vizează 
identificarea valorii terapeutice adăugate 
a tehnologiilor medicale noi sau existente 
în comparație cu alte tehnologii medi-
cale prin efectuarea de evaluări bazate 
pe studii comparative față de cele mai 
bune intervenții actuale dovedite. Practic, 
obiectivul este de îmbunătățire a accesului 
la medicamente și tehnologii inovatoare în 
Uniunea Europeană și de a permite statelor 
membre să ia deciziile adecvate cu privire 
la finanțarea sau rambursarea tehnologi-
ilor medicale în baza evaluărilor clinice 
comune.

Cum credeți că a influențat criza de 
COVID-19 utilizarea dovezilor din lumea 
reală (RWE) în industria farmaceutică?

Criza de COVID-19 prezintă un punct 
de inflexiune pentru utilizarea dovezilor 
din lumea reală în industria farmaceutică. 
Pandemia a declanșat o cursă fără prece-
dent pentru a produce terapii și vaccinuri 
sigure și eficiente. Dorința de a accelera 
drastic cercetarea și dezvoltarea, întărită 
de o mai bună înțelegere a științei datelor, 

a făcut comunitatea medicală mai recepti-
vă la extinderea utilizării RWE dincolo de 
aplicațiile tradiționale legate de siguranța 
farmaco-epidemiologică obișnuită. În 
plus, asociațiile de pacienți și legislatorii au 
pledat pentru RWE, în timp ce autoritățile 
de reglementare încurajează progresiv noi 
aplicații. De exemplu, 21st Century Cures 
Act, adoptat în SUA în 2016, a deschis 
ușa pentru utilizarea RWE în „extensia de 
etichetare”. Și atât Food and Drug Admi-
nistration din SUA (FDA), cât și Agenția 
Europeană a Medicamentului (EMA) au 
publicat rapoarte pentru a avansa utiliza-
rea RWE în următorii ani.

Care sunt problemele cu care vă 
confruntați acum la departamentul pe 
care îl conduceți și ce planuri aveți în 
vedere pentru viitor?

În acest moment, ne confruntăm, ca de 
altfel de mai mult timp, și este o problemă 
întâlnită nu doar în departamentul nostru, 
cu o echipă subdimensionată care trebuie 
să facă față unui număr mare de dosare. În 
plus, se știe foarte clar că un angajat nu are 
în fișa postului doar evaluarea dosarelor, 
ci și elaborarea răspunsurilor la solicită-
rile provenite de la alte instituții, petiții, 
memorii, precum și obligația acestuia de 
a citi și a se documenta non-stop. Acesta 
trebuie să fie la curent atât cu modificările 
legislative naționale, cât și cu cele la nivel 
internațional.

Ce proiecte comune aveți cu 
Ministerul Sănătății și alte instituții, 
cum ar fi Banca Mondială? 

În prezent, există un proiect în 
desfășurare cu Banca Mondială, iar unul 
dintre indicatori este actualizarea meto-
dologiei HTA care până acum se baza pe 
un score card cu evaluările din țări precum 
Franța, Germania sau Marea Britanie. Acest 
proiect presupune modificarea legislației 
pentru a permite evaluarea bazată pe 
cost-eficacitate, luând în considerare date 
naționale. 

Obiectivul amendamentelor la regulamentul HTA este de îmbunătățire a 
accesului la medicamente și tehnologii inovatoare în Uniunea Europeană și 
de a permite, astfel,  statelor membre să ia deciziile adecvate cu privire la 
finanțarea sau rambursarea tehnologiilor medicale în baza evaluărilor clinice 
comune, subliniază dr. farmacist primar Felicia Ciulu-Costinescu. de Bogdan Guță

Actualizarea metodologiei HTA:  
EVALUARE BAZATĂ  
PE COST-EFICACITATE
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Programul independent de 
Sănătate al Uniunii Europe-
ne, EU4Health, pentru care 
sunt responsabil, este răs-

punsul pe care Europa îl oferă cetățenilor 
care ne-au cerut să facem mai mult pentru 
Sănătate. EU4Health are un buget-record 
de 5,1 miliarde de euro (2021 – 2027), cel 
mai mare alocat vreodată Sănătății, în UE, 
și a primit undă verde într-un moment de 
răscruce, în care pandemia de COVID-19 a 
dat toate sistemele medicale din UE și din 
lume peste cap. Dincolo de a fi o ancoră 
pentru depășirea crizei promovate de 
SARS COV 2, EU4Health deschide calea 
către Uniunea Europeană a Sănătății și 
permite investiții urgente pentru: con-
solidarea rezistenței UE la amenințările 
transfrontaliere, Planul European de 
Combatere a Cancerului și Strategia Far-
maceutică a Europei. EU4Health va juca 
un rol esențial și pentru digitalizarea sis-
temelor de sănătate, reducerea numărului 
de infecții rezistente la antimicrobiene 
și creșterea ratei de vaccinare în rândul 
cetățenilor europeni. 

BUGETUL EU4HEALTH ÎN 2021. 
PLAN DE ACȚIUNI 

Pentru anul 2021, alocarea din Pro-
gramul EU4Health este de 316 milioane 
de euro. Primele cinci call-uri de proiecte 
EU4Health s-au deschis pe 29 iulie și 

se vor închide pe 15 septembrie, re-
zultatele urmând a fi publicate în luna 
decembrie. Patru din cele cinci call-uri 
vizează acțiuni legate de cancer, venind 
să întărească obiectivul UE de a atenua 
impactul pe care pandemia l-a avut 
asupra bolnavilor de cancer. Acțiunile 
pentru care se vor primi subvenții din 
program vizează, printre altele: actuali-
zarea Sistemului european de informare 
împotriva cancerului – monitorizarea 
și evaluarea programelor de screening 

pentru cancer, punerea la punct a unei 
Rețelei UE de supraviețuitori ai canceru-
lui în rândul tinerilor și training pentru 
îngrijirea pacienților bolnavi de cancer. 

EU4Health înseamnă, pe scurt: 
prevenirea bolilor, pregătirea pentru 
crize, consolidarea și digitalizarea 
sistemelor de sănătate, lupta împotriva 
cancerului, bolilor rare, bolilor cardio-
vasculare și bolilor cronice. EU4Heath 
susține vaccinurile, vaccinarea și are 
soluțiile pentru relocarea industriei 
farmaceutice în UE și rezolvarea crizei 
medicamentelor. 

EU4Health întinde o mână siste-
melor de sănătate din toate statele 
membre, fără excepţie. Pentru România, 
EU4Health reprezintă şansa de a sparge 
barierele în materie de sănătate şi a 
reduce decalajul dintre țara noastră și 
țările din Vestul Europei. Este momentul 
nostru, momentul acțiunii imediate și nu 
trebuie să ratăm acest moment. Pacienții 
români, medicii români merită un sistem 
de sănătate pe măsura nevoilor lor. Ro-
mânia trebuie să fie capabilă să le ofere 
bolnavilor tratamente de înaltă calitate 
la ei acasă. Avem obligația să reclădim 
încrederea pacienților români în sistemul 
medical de acasă. Să știe că au o șansă 
reală la vindecare și în spitalele din Ro-
mânia, indiferent de boala de care suferă. 

EU4Health deschide 
calea către Uniunea 
Europeană a Sănătății
70 la sută dintre cetățenii europeni ne-au cerut o Europă în care toți oamenii să fie cât 
mai sănătoși pe tot parcursul vieții, o Europă care să respecte dreptul la sănătate al 
semenilor de toate vârstele, o Europă care să sprijine accesul în timp util la asistență 
medicală de înaltă calitate și la prețuri accesibile. 

DISPOZIȚII PRIVIND 
CHELTUIELILE 

EU4HEALTH va respecta o serie de 
dispoziții privind cheltuielile totale:

MINIMUM 20%  
pentru promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor

MAXIMUM 12,5%  
pentru stocarea produselor relevante 
pentru criză la nivelul Uniunii

MAXIMUM 12,5%  
pentru sprijinirea angajamentelor 
globale și a inițiativelor de sănătate

MAXIMUM 8%  
pentru cheltuieli administrative
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E drept că sunt și situații complicate, 
complexe, în care viața bolnavilor depin-
de de echipe multidisciplinare și tehnică 
de înaltă performanță, iar transferul 
în străinătate este imperios. Dar, altfel, 
România ar trebui să fie prima opțiune 
atunci când vine vorba despre sănătate și 
șansă la vindecare. 

ACȚIUNI-CHEIE ÎN CADRUL  
NOULUI PROGRAM EU4HEALTH

1. Îmbunătățirea și promovarea 
sănătății în Uniune

  prevenirea bolilor și promovarea 
sănătății;
  inițiative și cooperare internațională în 
domeniul sănătății.

2. Abordarea amenințărilor 
transfrontaliere pentru sănătate

  prevenirea, pregătirea și răspunsul la 
amenințările transfrontaliere pentru 
sănătate;
  completarea stocului național de produ-
se esențiale relevante pentru criză;
 stabilirea unei rezerve de personal 

medical și de asistență. 
3.  Îmbunătățirea accesului la 

medicamente, dispozitive medicale și 
produse relevante pentru criză

  punerea la dispoziție și la prețuri 
accesibile a medicamentelor, dispoziti-
velor medicale și a produselor relevante 
pentru criză.

4. Consolidarea sistemelor de sănătate 
și eficiența resurselor

  consolidarea datelor de sănătate, a 
instrumentelor și a serviciilor digitale; 
  transformarea digitală a asistenței 
medicale;

  îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală;
  dezvoltarea și implementarea legislației 
UE în domeniul sănătății și luarea deci-
ziilor bazate pe dovezi; 
  munca integrată între sistemele 
naționale de sănătate.

EU4Health, în sinergie cu alte planuri 
şi programe: Mecanismul european 
pentru redresare şi rezilienţă, Orizont 
Europa, Planul european de luptă împo-
triva cancerului, Europa digitală (Agenda 
digitală), este programul de succes de care 
aveam nevoie pentru ca Europa să devină 
invincibilă în faţa provocărilor de sănăta-
te. Programul va fi pus în aplicare de către 
o nouă agenție, Agenția Executivă pentru 
Sănătate și Digital, care funcționează 
începând cu 1 aprilie 2021. 

CRISTIAN BUȘOI,
PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU 
INDUSTRIE ȘI CERCETARE DIN 
PARLAMENTUL EUROPEAN, RAPORTORUL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN PENTRU 
PROGRAMUL INDEPENDENT DE 
SĂNĂTATE AL UNIUNII EUROPENE ȘI 
PREȘEDINTELE INTERGRUPULUI PENTRU 
LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI DIN 
PARLAMENTUL EUROPEAN
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Din 152 de medicamente ino-
vatoare aprobate de Agenția 
Europeană a Medicamentului 
(EMA) în perioada 2016-2019, 

doar 39 (1 din 4) au fost introduse pe lista 
celor compensate și gratuite din Româ-
nia până la 1 ianuarie 2021. Germania a 
introdus la compensare 133 de medica-
mente, Italia 114, Slovenia 78, Bulgaria 57, 
iar Ungaria 55.  

Am discutat cu Dan Zaharescu, direc-
tor executiv Asociația Română a Produ-
cătorilor Internaționali de Medicamente 
(ARPIM), despre soluțiile care ar putea fi 
implementate pentru un acces la inovație 
la standarde europene pentru pacienții 
români.  

Cum a arătat 2020 din punct  
de vedere al accesului la medicamente 
de ultimă generație?

Trebuie să spunem că, deși accesul la 
medicamente are loc încă într-un sistem 
impredictibil, în 2020, s-au făcut progrese 
importante – 70 de molecule noi au fost 
incluse în lista medicamentelor compensa-
te și gratuite din România. Recunoaștem și 
apreciem aceste eforturi majore făcute de 
autorități într-un an cu foarte multe pro-
vocări, care a arătat încă o dată că știința 
și accesul rapid la inovațiile generate de 

aceasta sunt soluțiile de care avem nevoie. 
Însă fără un acces constant la terapii de 
ultimă generație, România nu va putea ține 
pasul cu ceea ce se declară politic ca fiind 
un deziderat al ultimilor ani: dorința ca 
pacientul român să fie tratat la standardele 
actuale ale Uniunii Europene. 

Orice întârziere cauzată de procese 
administrative birocratice (în special legate 
de publicarea hotărârilor de guvern și a 
protocoalelor de prescriere) și lipsa fondu-
rilor necesare inovației vor costa pacientul 
român zile de viață cu o calitate scăzută 
sau chiar vieți pierdute în unele cazuri, 
atunci când vorbim de patologii grave. 

Mai concret, care este impactul  
acestor întârzieri asupra  
pacientului român? 

Aș spune că, în primul rând, acce-
sul întârziat la medicamente de ultimă 
generație duce la scăderea speranței de 
viață și aici, dacă ne referim la exemplul 
României, vedem că speranța de viață 
este de 75 de ani, față de media celor mai 
dezvoltate 5 state europene, de 82 de ani.  
Pentru a recupera din decalaj în ritmul 
actual de acces la îngrijire și inovație,  27 
de ani îi vor fi necesari României ca să 
atingă aceeași medie de speranță de viață 
cu cele mai dezvoltate 5 state europene. 

Datele sunt extrase din raportul PwC 
„Healthcare expenditures and outcomes 
in CEE countries”, 2021 – date la nivel de 
2016-2017, publicate pe site-ul EFPIA.  La 
fel, României îi vor fi necesari între 40 și 
50 de ani în ritmul actual pentru scăde-
rea mortalității prevenibile și a celei prin 
patologii cardiovasculare și cerebrovas-
culare la nivelul indicatorilor celor mai 
dezvoltate 5 state europene. 

Apoi, accesul întârziat la medica-
mente de ultimă generație înseamnă, 
cum spuneam, zile de viață pierdute: o 
rată de supraviețuire mai redusă pentru 
pacienții români care suferă de cancer de 
prostată sau cancer de sân față de media 
celor mai dezvoltate 5 state europene și 
40.000 de ani de viață pierduți din cauza 
dizabilităților la nivelul României în 2016. 

Care sunt principalele cauze  
ale întârzierilor? 

Cauzele sunt multiple și pot începe cu 
cele financiare, până la cauze birocratice. 
Ca să vorbim concret, aș dori să menționez 
patru cauze majore: nerespectarea terme-
nelor legale de evaluare a medicamentelor, 
iar acest lucru este strâns legat de sub-
dimensionarea echipei care se ocupă cu 
aceste evaluări la ANMDMR; neclarități 
ale procedurilor administrative (lipsa unor 
termene clare de publicare a hotărârilor 
de guvern și a protocoalelor terapeutice în 
raport cu data publicării raportului de eva-
luare). Un exemplu relevant este acela că 
doar aprobarea prețului și obținerea avizu-
lui HTA (Health Technology Assessment) 
pentru un medicament inovator durează 
împreună în medie între 10 și 12 luni. 

A treia cauză ține de lipsa unor previ-
ziuni bugetare care să asigure finanțarea 
necesară pentru actualizarea regulată 
și predictibilă a listei de rambursare. Iar 

Accesul la terapii inovatoare,  
la standardele europene:  
ce soluții avem la dispoziție?
Criza de COVID-19 ne-a arătat din nou că inovația salvează vieți și poate 
salva o lume întreagă, dacă ajunge la timp la pacienți. În acest proces, fiecare 
zi contează! Cu toate acestea, studiul Patients W.A.I.T. Indicator Survey 
2021 (IQVIA), realizat de Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor 
Farmaceutice (EFPIA) și lansat recent, arată că, în 2020, România s-a aflat 
din nou în coada clasamentului cu privire la accesul la medicamente de 
ultimă generație. Astfel, în Europa, pacienții pot aștepta  între 4 luni și 2 ani și 
jumătate pentru a avea acces la aceleași medicamente noi în funcție de țară, 
România aflându-se pe ultimul loc în acest clasament.  de Valentina Grigore

ultima cauză ar putea fi inexistența unui 
traseu clar al pacientului prin labirintul 
sistemului sanitar, care să aibă termene 
clare și bine precizate, care să pornească de 
la diagnostic, până la accesul la tratament.  

Ce soluții ar putea aplica autoritățile 
pentru îmbunătățirea cadrului de acces? 

Soluția generală și urgentă este crearea 
unui cadru legal predictibil, care ar trebui 
să ducă la  actualizarea regulată, de 
exemplu trimestrial, a listei de medica-
mente compensate și pregătirea în paralel 
a protocoalelor terapeutice, pentru a fi 
reduși timpii de așteptare dintre aceste 
etape. La nivel european se fac eforturi 

pentru identificarea unor soluții de acces 
cât mai rapid pentru pacienți (de exemplu, 
o evaluare centralizată a medicamentelor 
din punct de vedere clinic), dar este nece-
sar un dialog permanent între autorități și 
industrie pentru a putea fructifica roadele 
acestor abordări europene.

Dacă ne referim la metodologia de HTA, 
este nevoie de operaționalizarea tuturor 
prevederilor acestei metodologii și de 
luarea în considerare a studiilor clinice 
derulate pe plan local. ARPIM lucrează 
la o propunere în acest sens, pe care o va 
supune atenției autorităților relevante în 
cel mai scurt timp. 

Dacă ne uităm la contractele cost-vo-
lum, aici vedem o nevoie de clarificare și 
transparentizare a metodologiei de calcul 
a populației eligibile, astfel încât toți 
pacienții care ar putea beneficia de un tra-
tament sau care se aflau deja în tratament 
din primul an de contract să fie incluși la 
renegocierea contractului. Apoi, o soluție 
ar putea fi diversificarea modelelor de 
contracte, deoarece cele existente nu sunt 
deloc adaptate pentru bolile cronice cu 
tratament pe toată durata vieții sau pen-
tru medicamentele orfane și nici pentru 
tratamentele personalizate care reprezin-
tă viitorul medicinei. 

În altă ordine de idei, studiile clinice 
pot constitui și ele o soluție importantă de 
acces la tratamente de ultimă oră, dar aici 
se pune problema necesității respectării 
termenelor legale de aprobare a deru-
lării unui studiu clinic. Să nu uităm că 
studiile clinice pot contribui semnificativ 
la sănătatea pacienților și la generarea de 
economii la bugetul sănătății, deoarece 
un pacient care participă la un studiu 
clinic primește un medicament inova-
tor, la care nu ar avea altfel acces, este 
monitorizat în permanență și beneficiază, 
per ansamblu, de o îngrijire medicală 
apropiată de standardele europene, totul 
pe cheltuiala companiei care coordonează 
studiul clinic.  În ciuda eforturilor făcute 
de ANMDMR de a reduce întârzierile în 
aprobarea studiilor clinice, în continuare 
termenele sunt de 5 până la 8 ori mai  
lungi decât termenul legal de 60 de zile. 

Ca și ultimă soluție pentru pacienții 
care se află în situația de a nu mai avea 
o alternativă terapeutică pentru boala 
de care suferă, aș adăuga necesitatea 
elaborării în România a unui mecanism 
asemănător cu cel de tip „compasiona-
te use” pentru acces la medicamentele 
care se află între perioada de emitere a 
autorizației de punere pe piață de către 
EMA și care să ofere acces pacientului 
până în momentul finalizării procedurilor 
naționale de rambursare. 
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Ce obiective vizează 
Programul Operațional 
Sănătate?
Din perspectiva Programului 

Operațional Sănătate (POS) sunt vizate 
atât investițiile în infrastructura de sănăta-
te publică, stimularea cercetării în dome-
niul medical, digitalizarea sistemului, cât 
și proiectele care contribuie la creșterea 
gradului de acces al populației la servicii 
de sănătate, îmbunătățirea eficienței și 
eficacității serviciilor medicale, precum și 
dezvoltarea competențelor profesionale 
ale personalului din sistemul medical. 

În acest context, POS finanțează 
întregul lanț de măsuri FSE+ și FEDR de 
la asistența medicală primară, servicii 
care intră în sfera prevenției secundare 
(screeningurile), investiții în infrastruc-
tura publică a unităților sanitare/altor 
structuri publice care desfășoară activități 
medicale de tip ambulatoriu/acordă 
asistență medicală ambulatorie (inclusiv 
unitățile sanitare care vor implementa 
programe de screening / diagnosticare 
și tratament), la creșterea capacității de 

tratament în domeniul cancerului, până la 
serviciile de paliație. 

De asemenea, avem prevăzute acțiuni 
pentru dezvoltarea/mentenanța plat-
formelor informatice de evidență și 
monitorizare a populației participante la 
screening etc./ achiziții echipamente, mă-
suri de informatizare/digitalizare, inclusiv 
telemedicină. Nu în ultimul rând, avem 
campanii de informare/conștientizare a 
grupului-țintă și de creștere a gradului de 
conștientizare a populației.

Ce presupune existența unor 
operațiuni simplificate pentru 
decontarea costurilor în mai multe 
tipuri de cancer în cadrul programelor 
operaționale dedicate exclusiv 
sănătății?

Existența opțiunilor de costuri simpli-
ficate în proiecte scade povara administra-
tivă atât la nivelul beneficiarilor, pe partea 
de raportare, cât și la nivelul autorităților, 
pe partea de verificare și control, nemaifi-
ind necesară urmărirea cheltuielilor efec-
tuate prin verificarea documentelor justi-
ficative individuale, decontarea costurilor 
realizându-se în baza atingerii rezultatelor, 
mai concret, în cazul POS a furnizării 
serviciilor medicale de diagnosticare și tra-
tament. Vorbim de servicii de testare HPV, 
Babeș Papanicolau, colonoscopii.

O problemă pe care o menționează 
constant solicitanții de fonduri 
europene, inclusiv în domeniul 
sănătății, este birocrația excesivă 
aferentă implementării unui proiect. 
Ce măsuri aveți în vedere pentru 
diminuarea acestei birocrații?

Fiind un program multifond, 
intenționăm să lansăm apeluri de proiec-
te care să cuprindă măsuri de tip FEDR 
de infrastructură și dotare, cercetare, 
digitalizare, dar și măsuri de tip FSE+. 
Astfel, beneficiarii nu vor mai fi nevoiți, 

așa cum erau până acum, să depună mai 
multe proiecte pentru a ajunge la rezultatul 
dorit. Programul este gândit în așa fel încât, 
dacă un beneficiar vrea să facă investiții pe 
partea de infrastructură, dar se gândește și 
la îmbunătățirea serviciilor medicale, va fi 
suficient să completeze o singură cerere de 
finanțare, cu toate componentele incluse. 
Din punctul meu de vedere, este un pas 
enorm înainte la capitolul accesare de 
fonduri europene. Tot pe parte de reducere 
a birocrației, pe anumite domenii vom pre-
vedea opțiuni de costuri simplificate, care 
presupun rambursarea cheltuielilor pe baza 
dovezii de prestare a serviciilor medicale. 
De asemenea, în plan intern, ministerul 
nostru a început deja procesul de reducere 
a poverii birocratice atât pe partea de acce-
sare fonduri, cât și pe cea de implementare 
a proiectelor. Mă refer aici la fluxul de lucru 
în implementare și măsuri de îmbunătățire 
a aplicației electronice MYSMIS. Mai mult, 
întregul pachet de opțiuni simplificate 
pentru măsurile de screening  finanțate din 
POCU 2014-2020 presupune stocarea tutu-
ror informațiilor în registrele de screening, 
accesul la aceste informații pentru grupul-
țintă făcându-se direct în registru, fără a 
mai fi necesară printarea documentelor. În 
perioada de consultare publică a ghidu-
rilor vor fi stabilite întâlniri cu potențialii 
beneficiari pentru înțelegerea mai bună a 
conținutului acestora și pentru evitarea/ 
diminuarea erorilor. 

Nu suntem indiferenți la solicitările 
potențialilor beneficiari de a simplifica 
lucrurile, pentru că de modul în care noi 
reacționăm ca instituție, bineînțeles res-
pectând legislația europeană și națională, 
depinde absorbția fondurilor europene în 
viitorul exercițiu financiar.  

În măsura în care mai sunt fonduri 
disponibile pentru acest exercițiu 
financiar, luați în calcul lansarea de 

De modul în care reacționăm 
ca instituție depinde absorbția 
fondurilor europene
Pentru perioada de programare 
2021-2027, România a luat decizia 
strategică de a elabora în premieră 
un program operațional multifond 
dedicat sănătății, bazat pe strategia 
națională din domeniu, cu o alocare 
de circa 4,7 miliarde de euro. „E 
un program amplu, care pune 
accent pe componente diverse, 
de la îmbunătățirea serviciilor de 
medicină primară până la susținerea 
proiectelor de cercetare și digitalizare 
în domeniu”, afirmă Cătălina Bădoiu. 
de Valentina Grigore și Bogdan Guță

propuneri-proiecte care să vizeze 
programe de screening pentru cancerul 
pulmonar, de exemplu? 

În cadrul Programului Operațional Ca-
pital Uman au fost finanțate programe de 
screening (principalele patologii – cancer 
sân, cancer col uterin, cancer colorectal, 
cardio-vascular), în strânsă corelare cu 
Strategia de Sănătate 2014-2020 și care 
vizează reducerea poverii cancerului în 
populație prin depistarea în faze inci-
piente de boală şi reducerea pe termen 
mediu-lung a mortalităţii specifice prin 
intervenții de screening organizat. 

Valoarea totală a proiectelor finanțate 
este de 388.065.553,66 de euro, fondurile 
alocate pe această prioritate de investiții 
fiind epuizate. În acest exercițiu financiar 

nu luăm în calcul lansarea de noi apeluri, 
însă o alternativă a finanțării acestui tip 
de program de screening va fi inclusă în 
perioada următoare de programare.

Planul european de combatere 
a cancerului, prezentat de CE,  va 
propune un nou program de depistare 
a cancerului, sprijinit de UE, pentru a 
ajuta statele membre să se asigure că 
90% din populația UE care se califică 
pentru depistarea cancerului de sân, de 
col uterin și colorectal va beneficia de 
acest program până în 2025. Programul 
va fi sprijinit prin finanțare din partea 
UE și se va concentra pe realizarea de 
îmbunătățiri în trei domenii-cheie: 
accesul, calitatea și diagnosticarea. 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene va fi implicat în gestionarea, 
pentru România, a acestui program? 

Cu privire la planul de combatere a 
cancerului, în prezent, Ministerul Sănătății 
implementează un proiect cu finanțare 
din Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA), care urmărește 
elaborarea planului de combatere a cance-
rului. Acesta va include un plan de acțiune 
care va detalia măsurile ce vor fi sprijinite 
și sursele de finanțare. În acest context, Mi-
nisterul Investițiilor și Proiectelor Europe-
ne va lucra îndeaproape cu reprezentanții 
Ministerului Sănătății și cu cei ai INSP pen-
tru a surprinde complementaritățile între 
măsurile susținute din politica de coeziune  
– PO Sănătate și alte finanțări, cum este, de 
exemplu, EU4 Health. 
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Proiectul privind asistența 
medicală mobilă a plecat 
de la o necesitate. Care este 
nevoia concretă de astfel de 

servicii în România? 
Ca toate proiectele mele legislative, și 

acesta pleacă de la nevoi medicale identifi-
cate la baza sistemului medical, acolo unde 
avem cele mai mari disfuncționalități.

Experiența de ani buni a Asociației 
Caravana cu medici a fost esențială în 
definirea proiectului legislativ atât în 
2020, când am reușit recunoașterea în 
Legea Sănătății a serviciilor medicale 
prestate de medici în deplasare, cât și anul 
acesta, când am construit o arhitectură 
mai amplă care să întărească acest tip de 
serviciu medical adresat preponderent 
zonelor lipsite de infrastructură medica-
lă. Avem în prezent 328 de comune care 
nu au niciun medic de familie, 11% din 
populație rămâne neasigurată și are acces 
doar la un pachet restrâns de servicii, 
iar asistența medicală preventivă este de 
mult sub media UE. 

Astfel, am dezvoltat un proiect de nou 
Titlu în Legea 96/2005 dedicat exclusiv 
asistenței medicale mobile. Acesta se 
așază nu întâmplător în siajul Titlului V 
referitor la asistența medicală ambulato-
rie de specialitate, pentru a oferi pe viitor 
posibilitatea de a crea adevărate astfel de 
instituții medico-sanitare mobile care să 
deservească zone deprivate de servicii 
medicale.  

Și pentru că nevoile sunt multiple 
în aceste zone, iar sistemul medical are 
nevoie și de corelare între reglementări 
și toți actorii implicați, proiectul de lege 
creează premisele colaborării cu asistența 
medicală comunitară, cu medicina de fa-
milie și cu furnizorii de servicii medicale 
conexe, așa cum sunt moașele. 

Pe lângă consultațiile de specialitate 
– medicină internă, cardiologie, oftal-
mologie, ginecologie, pediatrie, derma-
tologie etc. – în cadrul caravanelor se 
evaluează starea de sănătate a populației 
prin: analize bioumorale, consult clinic, 
electrocardiogramă, examene ecografice, 
se eliberează scrisori medicale cu rezulta-
tul bilanțului clinic și paraclinic, precum 
și recomandări terapeutice care vor fi 
urmate sub îndrumarea medicului de 

INTERVIU CU 
RAREȘ TUDOR POP, 
PREȘEDINTELE COMISIEI 
DE TINERET ȘI SPORT ȘI 
MEMBRU AL COMISIEI 
PENTRU SĂNĂTATE ȘI 
FAMILIE DIN CAMERA 
DEPUTAȚILOR

Medicina  
în deplasare
Două dintre numeroasele probleme ale sistemului românesc de sănătate 
– asistența medicală în zonele fără infrastructură medicală și infecțiile 
intraspitalicești – au fost abordate, în ultima perioadă, prin mai multe 
proiecte legislative inițiate de Rareș Tudor Pop, președintele Comisiei de 
Tineret și Sport și membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera 
Deputaților. de Valentina Grigore

AVEM ÎN PREZENT 328 DE 
COMUNE CARE NU AU NICIUN 
MEDIC DE FAMILIE, 11% 
DIN POPULAȚIE RĂMÂNE 
NEASIGURATĂ ȘI ARE ACCES DOAR 
LA UN PACHET RESTRÂNS DE 
SERVICII.
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familie, a asistentului medical comunitar 
sau a moașei, după caz. O altă componen-
tă a activității din cadrul asistenței mobile 
este educația pentru sănătate menită să 
promoveze cunoştinţele corecte privind 
diferite aspecte ale sănătăţii şi, totodată, 
să contribuie la formarea atitudinilor şi 
deprinderilor favorabile unui comporta-
ment responsabil şi sănătos.

Un obiectiv major pe termen lung 
pentru acest tip de asistență medicală e 
promovarea conceptului o vizită medica-
lă anuală, un fel de program național de 
evaluare generală anuală a sănătății lo-
cuitorilor din mediul rural, prin  realiza-
rea unui set de analize și a unui examen 
clinic general.

Nu în ultimul rând, noul Titlu 
menționează asigurarea unei surse de 
finanțare pentru decontarea serviciilor me-
dicale acordate prin intermediul asistenței 
medicale mobile.

Care sunt prevederile proiectului în 
ceea ce privește pregătirea personalului 
medical ce poate presta servicii de 
asistență medicală mobilă și plata 
acestuia? 

O importantă prevedere a proiectului 
se referă la recunoașterea ca parte a nor-
mei de lucru obișnuite a orelor prestate 
de către medicii specialiști și medicii 
rezidenți aflați în coordonarea acestora 
în cadrul asistenței medicale mobile. 
Nu doar recunoașterea, ci și remunera-
rea acestora. De asemenea, studenții au 
ocazia să își efectueze stagiul de practică 
în cadrul caravanelor, să își diversi-
fice experiența și să își perfecționeze 
interacțiunea cu viitorii pacienți.

Proiectul a primit aviz favorabil în 
unanimitate în plenul Consiliului Econo-
mic și Legislativ și își urmează parcursul 
obișnuit de avizare din partea ministere-
lor implicate.

Specialiștii se tem că pandemia 
de COVID-19 ar putea continua cu o 
epidemie de boli cronice. Cum ar ajuta 
asistența medicală mobilă în astfel de 
situații?

Din păcate, în ultimul an și jumătate, 
accesul pacienților la serviciile medicale, 
în special al celor cu boli cronice, a fost 
dificil. În această primăvară, Ministerul 
Sănătății a reglementat această situație și, 

chiar dacă avem această pandemie  
în desfășurare, pacienții trebuie să acce-
seze serviciile medicale de care au nevoie. 
Ordinul Ministrului Sănătății  
nr. 434/2021 privind aprobarea Planului 
de măsuri pentru organizarea spitale-
lor și a unităților de dializă în contextul 
pandemiei de COVID-19 responsabilizează 
atât managerii de spitale, cât și direcțiile 
publice de sănătate să conceapă planuri de 
reziliență, propuneri în vederea revenirii 
la situația serviciilor medicale oferite de 
către unitatea sanitară, existentă la data 
de 1 martie 2020 sau planuri județene de 
redresare post-COVID a rețelei sanitare. 
Să sperăm că în urma acestui ordin și cu 
planuri mai bune în valul IV, accesul și 
tratamentele pacienților cronici să nu  
mai fie îngreunate.

De la proiect legislativ la lege promul-
gată și norme de aplicare, parcursul nu 
este întotdeauna cel mai scurt, de aceea, în 
acest moment, asistența medicală mobilă, 
așa cum am prezentat-o, nu poate veni în 
întâmpinarea pacienților cronici mai mult 
decât o face în prezent prin caravanele 
medicale organizate în regim voluntar, 
depistarea timpurie a afecțiunilor cronice 
prin metode de screening și detectarea 
unor noi patologii prin consult medical de 
specialitate fiind unul dintre principalele 
scopuri ale acestui demers. 

STOP NOSOCOMIALE!

Legea Stop Nosocomiale! a fost 
promulgată la începutul anului 2021 de 
președintele Klaus Johannis. Care vor fi 
efectele ei?

Efectele acestei legi ar trebui să se vadă 
în raportarea infecțiilor și în mai buna 

lor supraveghere. Dar pentru a ajunge 
acolo este nevoie de mai mulți pași care să 
ducă de la schimbarea în timp a culturii 
organizaționale din spitale până la crearea 
de compartimente de izolare a pacienților 
infectați sau colonizați pentru a preveni 
răspândirea infecțiilor intraspitalicești. 

Recunoașterea problemei și asumarea 
ei sunt esențiale în ameliorarea situației 
actuale, pentru că fără acest lucru nu vom 
ajunge să îndreptăm nimic. Educarea paci-
entului, a vizitatorului, a noastră a tuturor 
în privința prevenirii răspândirii acestor 
infecții este un alt efect al legii, alături de 
pregătirea continuă a personalului medical. 

Normele de aplicare a Legii nr. 3/2021, 
Legea Stop Nosocomiale!, sunt în plin 
proces de elaborare la Ministerul Sănătății. 
A fost realizat un proiect de Hotărâre 
de Guvern menit să aprobe înființarea 
Comitetului Național pentru Prevenirea și 
Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței 
Medicale, în cadrul căruia va fi adoptată 
strategia națională de prevenire și limitare 
a efectelor infecțiilor nosocomiale. Sper ca 
în curând să avem aceste norme în baza că-
rora să se îmbunătățească supravegherea, 
diagnosticarea și recunoașterea acestora, 
însă trebuie să fim conștienți că este un 
proiect complex, ce necesită o succesi-
une de acte normative care să ne aducă 
mai aproape de îmbunătățirea situației 
actuale. În primul rând, sunt necesare 
hotărâri privind înființarea unor secții și 
compartimente de boli infecțioase în cât 
mai multe spitale, trebuie, de asemenea, 
elaborate standardele pentru laboratoarele 
de microbiologie, modificarea procedurilor 
de decontare pentru pacienții cu infecții 
nosocomiale recunoscute, reglementat 
accesul vizitatorilor și aparținătorilor la 
pacienții colonizați sau infectați cu microbi 
multirezistenți. Așadar, este un demers 
complex, ce necesită atenție și o bună 
cumpănire pe mai multe flancuri pentru a 
implementa o lege care poate reprezenta, 
așa cum este ea concepută, o revoluție a 
sistemului sanitar. 
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Context economic global: 
cât de puternică este 
legătura dintre cheltuielile 
cu asistența medicală și 

venitul național?
La nivel transnațional, cel mai puter-

nic predictor al cheltuielilor cu asistența 
medicală este venitul național. Țările cu 
un venit pe cap de locuitor mai mare au o 
probabilitate mult mai mare de a cheltui 
o parte mai mare din venitul lor pentru 
asistență medicală. Într-o lucrare de 
referință, Newhouse (1977),  se arăta că ve-
nitul agregat explică aproape toată variația 
nivelului cheltuielilor cu asistența medi-
cală,  mai exact, în cadrul unui grup de 13 
țări dezvoltate, PIB-ul pe cap de locuitor a 
explicat 92% din variația cheltuielilor cu 
sănătatea pe cap de locuitor. Alte studii au 
confirmat faptul că această relație pozitivă 
puternică se menține și după luarea în 
considerare a unor factori suplimentari, 
cum ar fi caracteristicile demografice 
specifice fiecărei țări. Deși, în sens strict, 
acest rezultat nu poate fi interpretat cauzal 
- deoarece țările diferă în multe aspecte ne-
observabile care au legătură atât cu venitul, 
cât și cu cheltuielile cu asistența medicală 
- modele econometrice mai sofisticate care 

abordează problema „variabilelor omise” 
par să confirme că efectul PIB-ului pe cap 
de locuitor asupra cheltuielilor este clar 
pozitiv și semnificativ. În multe țări, o parte 
importantă a finanțării private a asistenței 
medicale ia forma cheltuielilor „din buzu-
nar” (out of pocket). 

Cât de mari sunt fluxurile 
internaționale de finanțare a sănătății  
la nivel mondial?

Obiectivele de dezvoltare ale mileniu-
lui au fost asociate cu creșteri majore ale 
fluxurilor de finanțare a sănătății la nivel 
mondial, în special pentru domeniile de 
sănătate vizate în mod explicit (comba-
terea mortalității infantile, a mortalității 
materne, a HIV/SIDA, a malariei și a 
tuberculozei). O parte importantă a acestor 
fluxuri de finanțare se regăsește sub 
eticheta de asistență pentru dezvoltare. 
Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) definește asistența pentru dezvol-
tare în domeniul sănătății ca fiind toate 
contribuțiile financiare și în natură furni-
zate de canalele globale de sănătate pentru 
a îmbunătăți sănătatea în țările în curs de 
dezvoltare (inclusiv subvențiile, precum 
și împrumuturile concesionare, acordate 

fără dobândă sau la o rată semnificativ mai 
mică decât rata curentă a pieței). Raportul 
„Finanțarea sănătății mondiale 2014”, re-
alizat de IHME, oferă o descriere detaliată 
a acestei surse de finanțare a asistenței 
medicale și a modului în care aceasta s-a 
schimbat în ultimele două decenii. Potrivit 
raportului, aceste fonduri au crescut brusc 
în perioada 2000-2010, dar de atunci s-au 
stabilizat. Având în vedere că această sursă 
de finanțare are o pondere mai mare în 
țările cu cele mai mici venituri, schimba-
rea recentă a tendinței este deosebit de 
problematică pentru cei mai săraci. Cu alte 
cuvinte, când vorbim despre finanțarea 
sănătății și de elaborarea de strategii la 
nivel național trebuie să ținem cont că:  
1. PIB ridicat = buget mai mare pentru  
Sănătate;  2. La nivel global sunt mai 
puțini bani destinați finanțării sănătății.

LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI: 
SURSE DE FINANȚARE

Referitor strict la cancer, există 
oportunitățile de finanțare europeană: 
Misiunea pentru Cancer din Programul 
Orizont Europa, Programul EU4Health, 
EU Beating Cancer Plan, Programul Digital 
Europe. Prin toate aceste programe sunt 
disponibile fonduri care pot susține pro-
iecte inovative. Iar în paralel, în România 
există un buget consistent care să susțină 
lupta împotriva cancerului prin Programul 
Operațional Sănătate.

Buget. Pentru 2021, cheltuielile cu să-
nătatea în România se mențin sub 5% din 
Produsul Intern Brut, adică sub procentele 
alocate în majoritatea țărilor membre UE. 
Bugetul sănătății este format din două mari 
componente, ambele cu subcomponente: 
bugetul Ministerului Sănătății și Fondul 
Național Unic de Asigurări Sociale de Să-
nătate (FNUASS) – bugetul Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate (CNAS). Din aces-
ta vor fi finanțate, printre altele, spitalele, 

Surse de finanțare pentru 
lupta împotriva cancerului
Provocările Europei în materie de sănătate sunt multiple. Până în 2050, 
populația în vârstă de 65 de ani și peste va crește cu aproape 50%, în timp ce 
dimensiunea populației în vârstă de muncă se va reduce, potrivit unui raport 
Eurostat din 2019. În contextul îmbătrânirii societății, există o nevoie crescută 
de îngrijire cronică pe termen lung: această nevoie este o prioritate pe agenda 
Europei. Investițiile în infrastructură, în principal în spitale, sunt necesare pe 
întregul continent. În plus, există o nevoie continuă de cercetare medicală 
și de inovare în materie de servicii, produse și modele de îngrijire care să 
îmbunătățească sănătatea oamenilor și rentabilitatea sectorului. În concluzie, 
două sunt direcțiile principale atunci când vorbim de destinația fondurilor 
de care dispune sănătatea, inclusiv îngrijirea cancerului – infrastructură și 
cercetare&inovare. Ce vrem să facem (ce strategie adoptăm): spitale sau 
cercetare? Ce bani avem la dispoziție și cum îi accesăm? de Bogdan Guță

medicina primară, ambulatoriile, sectorul 
paraclinic, programele naționale.  

EU4Health. Bugetul global pentru 
2021-2027 (în prețuri din 2018): 5,1 miliarde 
de euro; ponderea EBCP: 1,25 miliarde de 
euro. Acțiuni și inițiative: Aplicația mobilă a 
UE pentru prevenirea cancerului/ Rețeaua 
UE a centrelor complete de combatere a 
cancerului/ Ajutarea copiilor bolnavi de 
cancer/ O viață mai bună pentru pacienții 
cu cancer/ Centrul de cunoștințe despre 
cancer/ Formare interspecializată în UE. 

Programul-cadru Orizont Europa 
pentru cercetare și inovare. Orizont 
Europa (HE). Bugetul global pentru 2021-
2027 (în prețuri din 2018): 95,5 miliarde 
de euro (clusterul „Sănătate” din cadrul 
HE: 8,2 miliarde de euro); ponderea 
EBCP: două miliarde de euro. Acțiuni și 
inițiative: Misiunea privind cancerul/ Alte 
proiecte de cercetare legate de cancer, 
inclusiv pentru infrastructuri de cercetare 
și pentru parteneriate.

Erasmus+, Institutul European 
pentru Inovare și Tehnologie, Acțiuni 
Marie Skłodowska-Curie. Bugetul global 
pentru 2021-2027 (în prețuri din 2018): 26 
miliarde de euro/3 miliarde de euro/ apro-
ximativ 6,2 miliarde de euro (neconfirmat 
încă); ponderea EBCP: 500 de milioane de 
euro (în total, din toate cele trei programe). 
Acțiuni și inițiative: Proiecte în domeniul 
educației, formării și cercetării în dome-

niul cancerului (suma de 500 de milioane 
de euro este orientativă; ea reflectă buge-
tul proiectelor din domeniul cancerului în 
perioada 2014-2020). 

Europa Digitală. Bugetul global pentru 
2021-2027 (în prețuri din 2018): 7,5 miliar-
de de euro; ponderea EBCP: 250 milioane 
de euro. Acțiuni și inițiative: proiecte le-
gate de cancer, investiții digitale mai largi, 
de exemplu, date electronice, securitatea 
cibernetică și competențele digitale, din 
care va beneficia sectorul sănătății.

Programul InvestEU și alte garanții 
bugetare ale UE. Se preconizează că  
InvestEU va mobiliza aproximativ 372 
miliarde de euro de investiții publice și 
private, cu o garanție bugetară de 26,1 
miliarde de euro pusă la dispoziție în 
avans de către UE, pentru a da un impuls 
suplimentar investițiilor, inovării și 
creării de locuri de muncă pe parcursul 
perioadei 2021-2027. Acesta se bazează 
pe modelul Planului de investiții pentru 
Europa (Juncker Plan), care a mobilizat 
peste 500 de miliarde de euro în perioada 
2015-2020.

PLANUL NAȚIONAL DE  
REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE

Prin aceste planuri, statele membre 
sunt invitate să identifice investițiile care 
pot include infrastructura de sănătate, 

echipamente, transformarea digitală 
a asistenței medicale, capacitatea de 
fabricare a medicamentelor și dispozi-
tive medicale, inclusiv pentru îngrijirea 
cancerului. Astfel, în planul național de 
reziliență și redresare, Componenta 12 - 
Sănătate propune 3 reforme și două tipuri 
principale de investiții cu un buget total 
de 2,45 miliarde de euro. Prin acestea, vor 
fi adresate mare parte din aceste probleme 
și provocări. Reforme urmărite: reforma 
gestionării fondurilor publice din Sănăta-
te; reforma managementului fondurilor 
destinate investițiilor în Sănătate; reforma 
managementului sanitar și a resurselor 
umane din Sănătate.

BEI (BANCA EUROPEANĂ  
DE INVESTIȚII)

Cheltuielile UE pentru Sănătate 
reprezintă 8,3% din produsul său intern 
brut. O mare parte din aceste costuri 
este acoperită din fonduri publice. Din 
cauza îmbătrânirii populației, se așteaptă 
ca cheltuielile să crească în continuare: 
potrivit Comisiei Europene, costurile vor 
crește cu aproximativ 4,7 miliarde de euro 
în fiecare an până în 2060. Acest lucru 
va exercita probabil o presiune asupra 
bugetelor publice; prin urmare, guvernele 
caută modalități de a oferi asistență medi-
cală de calitate și la prețuri accesibile și, în 
același timp, de a limita cheltuielile. Până 
în decembrie 2020, BEI a acordat finanțări 
totale de aproape 35 miliarde de euro pen-
tru proiecte legate de Sănătate în întreaga 
lume. Media anuală a împrumuturilor 
acordate sectorului este de 1,4 miliarde de 
euro pentru aproximativ 20 de proiecte. 
Finanțarea BEI a fost excepțional de mare 
în 2020 (proiecte de 5,2 miliarde de euro 
semnate) din cauza crizei de COVID-19. 
Datorită investițiilor BEI în 2020, peste 
1,5 miliarde de persoane din întreaga 
lume vor beneficia de servicii de sănătate 
îmbunătățite în anii următori. 

august 2021  43

SURSE:
https://gov.ro/ro/stiri/prezentarea-in-plenul-parlamentului-a-planului-national-de-redresare-i-rezilienta-i-participare-la-
dezbaterea-acestui-document
https://ourworldindata.org/financing-healthcare
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32228-5/fulltext
https://www.eib.org/en/press/all/2021-132-eib-agrees-eur-250-million-loan-for-new-regional-hospital-in-iasi-and-confirms-
future-support-for-healthcare-investment-across-romania
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În conceptul de „inginerie 
medicală”,  ce procent 
este „inginerie” și cât 
„medicină”?

Ingineria medicală este o profe-
sie interdisciplinară, care se află la 
intersecția dintre mai multe discipline, 
cum ar fi ingineria, matematica, fizica, 
tehnologia informației și, nu în ulti-
mul rând, medicina. În cazul acesta, aș 
estima că ingineria medicală este 20% 
medicină și 80% tehnologie. Ingineria 
medicală vine cu o soluție tehnică la o 
problemă medicală, așadar, componen-
ta principală este tehnologia. 

Pentru mulți dintre oameni, când 
ajung, în calitate de pacienți,  într-un 
spital, asta înseamnă medici, asistente 
și o serie de aparate, dispozitive și teste. 
Care este locul și, mai ales, rolul ingine-
rului medical într-un spital?

Din fericire, în spitale vedem din 
ce în ce mai multă tehnologie. Și acest 
lucru nu poate decât să ne bucure, 
demonstrându-ne că medicina avan-
sează, astfel diagnosticarea se face mai 
devreme și mai precis, tratamentul este 
mai personalizat și mai eficient. Per 
total, tehnologia ne permite o îngrijire 
mai bună a pacientului spre benefi-
ciul acestuia, dar și al medicului, care 
dispune de instrumente performante 
pentru a-și practica meseria. Totodată, 
prezența acestor echipamente medica-
le tot mai sofisticate vine și cu nevoia 
de ingineri medicali în spitale care să 
știe să utilizeze aceste echipamente, să 
identifice atunci când nu sunt folosite 
corect sau când nu mai funcționează 
la parametri optimi. Inginerul medi-
cal este responsabil de tot ceea ce ține 
de tehnologia dintr-un spital, fiind 
implicat de la procesul de achiziție al 
echipamentelor medicale până la studii 
clinice și chiar activităti de cercetare. El 

se asigură că echipamentele sunt folo-
site corect de către personalul medical, 
astfel încât să funcționeze la capacitate 
maximă, cât mai mult timp, îi antre-
nează pe medici pe un echipament nou, 
face calibrarea acestora înainte de a fi 
folosite, detectează dacă un echipament 
nu funcționează normal, astfel încât 
să se intervină la timp. Mai mult decât 
atât, inginerii medicali sunt implicați în 
testarea unor echipamente/dispozitive 
medicale noi, oferind feedback com-
paniei dezvoltatoare. Sunt implicați în 
studii clinice, în proiecte de cercetare și 
dezvoltare.  Aș dori să precizez că într-un 
spital nu este nevoie doar de ingineri 
medicali, ci și de mai multe tipuri de 
ingineri.  Pentru un pacient, personalul 
unui spital înseamnă medici, asisten-
te, infirmiere și este normal să fie așa, 
pentru că doar cu ei interacționează. 
Dar, pentru ca un spital să funcționeze 
continuu, 24/7, în condiții de siguranță, 
există în spate o echipă de oameni 
tehnici, inclusiv ingineri medicali, care 
face acest lucru posibil. Cineva trebuie 
să se asigure că echipamentele medi-
cale, sistemele de ventilație, sistemele 
de gaze medicinale, rețeaua electrică 
funcționează corect și aceștia sunt ingi-
nerii, inclusiv cei medicali. 

În sistemul american de sănătate, 
marile spitale sau rețelele locale de 
spitale mici au departamente proprii de 
inginerie medicală. Care este situația 
în sistemul românesc de sănătate, unde 
multe servicii sunt externalizate?

Nu doar în spitalele americane vor-
bim despre departamente de inginerie 
medicală. În toate țările dezvoltate, 
spitalele au departamente de ingine-
rie medicală. Un procent semnificativ 
din personalul unui spital constă în 
ingineri medicali.  În România, din 
păcate, spitalele nu au departamente 

de inginerie medicală, iar acolo unde 
există, rolul inginerului medical nu este 
pe deplin înțeles și respectat. Ingineria 
medicală în România este un domeniu 
relativ nou, facultăți dedicate acestui 
domeniu fiind înființate relativ recent.  
De exemplu, Universitatea Politehnica 
din București a înființat o Facultate de 
Inginerie Medicală în 2010. Cea de la 
Iași, din cadrul Universității de medici-
nă, este un pic mai veche. Așadar, lipsa 
personalului tehnic specializat și inclu-
siv a inginerilor medicali în spitale este 
una din cauzele majore care determină 
incidentele din spitale, inclusiv incen-
diile. Și acest lucru a ieșit în evidență 
mai mult decât oricând, în perioada 
pandemiei, când spitalele au fost și încă 
sunt suprasolicitate. 

În pandemie am realizat că normele 
și standardele de îngrijire a unui spital 
(acestea însemnând îngrijirea echipa-
mentelor medicale, a rețelelor de gaze, 
de ventilație, rețele electrice, etc.) nu 
sunt standardizate în România și fiecare 
unitate spitalicească face mentenanța 
după cum consideră. La aceasta adă-
ugăm și lipsa inginerilor medicali din 
spitale și o legislație precară în ceea ce 
privește ingineria medicală. 

Îmbunătățirea legislației referitoa-
re la ingineria medicală, includerea 
inginerilor medicali în spitale și crearea 
normelor de mentenanță a spitalelor la 
standarde europene au fost proiectul pe 
care l-am inițiat la Ministerul Sănătății, 
în calitatea mea de consilier al minis-
trului. Un proiect de care România are 
nevoie și care sper să fie continuat. 

O problemă cu care se confruntă 
sistemul nostru de sănătate este criza  
de personal, medici, în special.  
Este valabil și pentru inginerii 
medicali? A existat și în cazul lor  
un exod așa cum a fost la medici?
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„Ingineria medicală în România este un 
domeniu relativ nou, facultăți dedicate acestui 
domeniu fiind înființate relativ recent.”
de Bogdan Guță
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Dr. Elena Ovreiu, lector universitar,  
vorbește despre rolul și locul inginerului medical  
în sistemul de sănătate, despre contribuția acestuia 
în procesul îngrijirii medicale. Elena Ovreiu 
predă la Universitatea Politehnica din București, 
Facultățile de Inginerie Medicală și Electronică și 
Telecomunicații, unde a introdus cursul eHealth, 
premiat de ANIS la competiția „Burse în Educație”. 
Este fondatoarea SSIMA Re: Imagine Healthcare, 
evenimentul internațional care aduce împreună liderii 
internaționali  în domeniul tehnologiei medicale cu 
scopul de a crește acest domeniu în România.  
A fost consilier al ministrului sănătății.

Nu putem vorbi încă de o lipsă de 
ingineri medicali în România, așa cum 
este în cazul medicilor, pentru că, așa 
cum am zis, domeniul încă nu este sufi-
cient de dezvoltat. În România, majori-
tatea dintre cei care se specializează în 
inginerie medicală merge în vânzări sau 
mentenanța de echipamente. Sunt foarte 
puține companii care fac dezvoltare de 
tehnologie medicală în România și, după 
cum am văzut, nici în spitale nu există 
departamente de inginerie medicală.

Și atunci, cei care își doresc să facă 
mai mult în acest domeniu pleacă din 
țară. De-a lungul timpului, cei mai 
buni studenți ai mei de la Facultatea de 
Inginerie Medicală au ales să lucreze în 
companii de echipamente medicale sau 
în spitale din afara țării. Și da, putem 
vorbi de un exod al absolvenților buni 
de inginerie medicală.

În condițiile actuale  – digitalizare 
și robotizare intensivă a serviciilor 
medicale, cu proceduri și tehnologii noi 
–  cum vedeți rolul inginerului medical 
în procesul îngrijirii pacienților?

Digitalizarea și robotizarea siste-
mului de sănătate cresc și mai mult 
importanța inginerilor în spitale, 
inclusiv a inginerilor de sistem și medi-
cali. Prezența tehnologiei sofisticate în 
spitale ușurează, într-adevăr, actul me-
dical, dar vine și cu mai multe bătăi de 
cap pentru medici, care, în general, sunt 
persoane nefamiliarizate cu tehnologia. 
Și atunci, prezența persoanelor tehnice 
este cu atât mai necesară. Utilizarea 
echipamentelor sofisticate, calibrarea 
acestora, mentenanța lor sunt făcute de 
persoane tehnice. 
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Care sunt criteriile care definesc 
„siguranța pacientului”? Când se 
poate spune, din punctul de vedere 
al autorității de reglementare, că un 

pacient este în siguranță atunci când apelează la 
serviciile unei instituții de îngrijire medicală?

ANMCS este o autoritate de standardizare și 
evaluare a serviciilor de sănătate, de acreditare și mo-
nitorizare a unităților sanitare. Siguranța pacientului 
poate fi considerată ca fiind procesul de reducere la 
minimum a evenimentelor adverse derivate din actul 
de îngrijire medicală și este, în mod ideal, o absență 
a oricărei afectări prevenibile a pacientului în timpul 
asistenței medicale.

În acest sens, a doua ediție a standardelor de acre-
ditare a constituit o schimbare de paradigmă, și anu-
me, trecerea la guvernanța clinică ce vizează calitatea 
și siguranța actului medical. În standardele ANMCS, 
recunoscute internațional de către International 
Society for Quality in Health Care (ISQua), în baza 
cărora se acreditează o unitate sanitară, este introdus 
conceptul nou de guvernanță clinică ce poziționează 
pacientul în centrul activității sistemului, iar atinge-
rea masei critice, adică a profesioniștilor din sistem 
care aplică principiile managementului calității 
serviciilor de sănătate, și schimbarea mentalităților 
personalului sanitar și a atitudinii acestuia față de 
pacient reprezintă unul dintre scopurile principale 
ale procesului de implementare al sistemului de 
management al calității.

În funcție de nivelul de acreditare obținut, din 
punctul de vedere al ANMCS, se poate spune că uni-
tatea sanitară evaluată dispune într-o anumită măsu-
ră de resursele și competențele profesionale necesare 

acordării îngrijirilor medicale în specialitățile pe care 
le are în structură, respectând siguranța pacienților și 
a angajaților săi.

Ce trebuie făcut pentru a crește percepția ro-
mânilor în ceea ce privește calitatea asistenței me-
dicale, având în vedere că, la nivelul anului 2019, 
30% din cetățeni au declarat că „este foarte rea”?

Faptul că un procent atât de mare din populație are 
o percepție negativă despre sistemul sanitar repre-
zintă o preocupare constantă, nu numai la nivelul 
ANMCS, dar și la nivelul celorlalte instituții implicate 
în gestionarea sănătății publice. Rolul ANMCS, așa 
cum am arătat și mai sus, este de a schimba percepția 
și mentalitatea, în primul rând la nivelul celor care 
acordă îngrijiri de sănătate, să-i facem să înțeleagă că 
între autoritate și profesioniștii din sistem trebuie să 
existe un parteneriat al cărui scop final este calitatea 
serviciilor medicale și siguranța pacientului. Criteriile 
pe baza cărora se evaluează unitățile sanitare sunt în 
conformitate cu cele din UE, experiența omologilor 
din alte țări fiind extrem de importantă. În acest sens, 
la începutul lunii iunie, ANMCS a semnat un acord de 
colaborare și cooperare cu Haute Autorité de Santé 
(HAS), omologii noștri din Franța, iar în baza acestuia, 
schimburile de experiență, grupurile de lucru, coope-
rarea dintre cele două instituții vor duce, cu certitu-
dine, la îmbunătățirea standardelor pe baza cărora 
ANMCS evaluează și acreditează unitățile sanitare și, 
în final, la creșterea calității asistenței medicale. 

Mai mult decât atât, la începutul anului 2021, 
ANMCS a inițiat crearea Consiliului Național al 
Siguranței Pacientului (CNSP) pentru a putea pune 
în legătură directă și permanentă  reprezentanții 
asociațiilor de pacienți cu cei ai societăților medica-

GUVERNANȚA CLINICĂ – 
schimbare de paradigmă 
în acreditarea spitalelor
Siguranța pacientului reprezintă o preocupare constantă pentru autoritățile din sănătate și 
necesită revizuiri permanente, mai ales având în vedere că 30% dintre români consideră că 
asistența medicală are o calitate „foarte rea”. Din punct de vedere al acreditării spitalelor, a fost 
introdus conceptul nou de guvernanță clinică, ce poziționează pacientul în centrul activităților 
sistemului de sănătate. „Schimbarea mentalităților personalului sanitar și a atitudinii acestuia 
față de pacient reprezintă unul dintre scopurile principale ale procesului de implementare al 
sistemului de management al calității”, explică dr. Vlad-Teodor Berbecar. de Valentina Grigore

le și științifice, adică profesioniștii din sănătate. 
ANMCS își dorește ca acest for consultativ al 
pacienților și medicilor să identifice soluții pentru 
îmbunătățirea continuă a mediului de îngrijire și a 
calității serviciilor medicale.

ANMCS pune la dispoziția membrilor, pacienți 
și medici, care au aderat la Statutul CNSP între-
gul suport tehnico-material de care aceștia au 
nevoie pentru a-și desfășura activitatea, conform 
prevederilor articolului 6, litera K, din Legea nr. 
185/2017 privind asigurarea calității în sistemul 
sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Din păcate, sondajele efectuate în rândul 
cetățenilor se referă la percepția subiectivă a 
calității serviciilor de sănătate, iar prin elabora-
rea standardelor, ANMCS creează un sistem de 
referință la nivel național la care să ne putem cu 
toții raporta atunci când discutăm despre calitatea 
în sănătate.

Există în România spitale acreditate cu cel 
mai înalt grad de clasificare? 

În acest moment, nu există nicio unitate 
sanitară care să fie încadrată în categoria I de 
acreditare. Din totalul celor 250 de unități sanitare 
cu paturi, publice și private, evaluate până în acest 
moment de ANMCS, niciuna nu a putut înde-
plini, cumulativ, criteriile precizate în art. 4 din 
Ordinul Președintelui ANMCS nr. 10/2018 privind 
aprobarea categoriilor de acreditare. Dar asta nu 
înseamnă că nu există nicio unitate sanitară care 
să nu se ridice la standarde înalte de calitate. Pro-
cesul de elaborare a standardelor de management 
al calității în sănătate și de evaluare a unităților 
sanitare este un proces dinamic, aflat în perma-
nentă îmbunătățire și pentru care există o curbă 
de creștere și de implementare. Este normal ca la 
fiecare ciclu de acreditare să existe o îmbunătățire 
a standardelor elaborare de către ANMCS, dar 
și o îmbunătățire a unităților sanitare în ceea ce 
privește gradul de implementare al standardelor. 
Procesul este unul dinamic și de lungă durată. Din 
acest motiv, acreditarea la cel mai înalt grad de 
clasificare este o țintă care va fi atinsă pe măsură 
ce unitățile sanitare utilizează din ce în ce mai 
multe dintre recomandările și standardele elabo-
rate de către ANMCS.

Lista acestor unități sanitare este publicată atât 
pe site-ul ANMCS, cât și în Monitorul Oficial, fiind 
actualizată în permanență după fiecare ședință 
a Colegiului Director al ANMCS, acest organism 
de conducere al instituției fiind cel care decide, 
în baza documentației prezentate de unitatea de 
specialitate, încadrarea unității cu paturi într-o 
anumită categorie de acreditare. 
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Unul dintre cele patru obiective principale ale strategiei 
farmaceutice europene prevede asigurarea disponibilității 
pentru pacienți a unor medicamente accesibile financiar și 
abordarea nevoilor medicale nesatisfăcute (de exemplu,  
în domeniul rezistenței la antimicrobiene, al cancerului,  
al bolilor rare). În opinia dumneavoastră, este un  
obiectiv care poate fi atins? Cum poate contribui  
farmacistul la acest lucru?

Strategia Farmaceutică Europeană propusă de Comisia Euro-
peană la sfârșitul anului trecut reprezintă, fără îndoială, piatra de 
temelie a politicii europene în domeniul sănătății pentru cel puțin 
următorii cinci ani. Eu, unul, am susținut de fiecare dată că, pen-
tru noi, ar fi mai bine să existe mai multă competență europeană 

„Pacienții români, adică noi toți,  
nu merităm această criză  
continuă de medicamente”
Creșterea bruscă a prețului anumitor 
produse în farmacii la începutul stării de 
urgență nu a fost din cauza farmaciilor, 
ci din cea a creșterii prețurilor cu care au 
ajuns din distribuție aceste produse, atunci 
când mai ajungeau. Și atunci a fost nevoie 
de mari eforturi la nivel de farmacie, încât 
să se poată onora toate solicitările venite 
din partea pacienților, subliniază dr. farm. 
Răzvan Mihai Prisada. de Bogdan Guță

în domeniul sănătății, pentru că am putea 
prelua și implementa mai repede lucrurile 
dovedite a fi bune și adesea asta nu se face 
fără ca ele să fie impuse într-o anumită 
măsură. Soluții și bune practici care sunt 
de succes în alte state ale Uniunii ar putea 
fi implementate și la noi, unitar, într-un 
ritm mai rapid. Clar, în ceea ce privește 
domeniul farmaceutic, am putea face mai 
mult împreună pentru a fi mai eficienți, 
pentru că, dacă permitem duplicarea mun-
cii, nu mai economisim nimic, nici timp, 
nici bani, nici resursă umană.

Prin prisma experienței pe care am acu-
mulat-o în perioada cât am prezidat Grupul 
de produse farmaceutice și dispozitive 
medicale din cadrul Consiliului UE, am 
constatat că, uneori, pentru a justifica lipsa 
de acțiune la nivel european, centralizat, 
pe domeniul sănătății, se repeta că sănă-
tatea este competență națională. Perioada 
pandemică ne-a arătat însă într-un mod 
brutal cât de nepregătiți suntem pentru o 
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perioadă de criză majoră și prelungită, iar 
asta a grăbit luarea unor decizii precum 
adoptarea unei strategii comune europene 
în domeniul farmaceutic. 

PANDEMIA DE COVID-19 A 
ADUS O ACUTIZARE A CRIZEI 
MEDICAMENTELOR

Deși dintre obiectivele majore propuse 
de această strategie asigurarea accesului 
echitabil al pacienților din toate țările UE 
la medicamente la costuri pe care să și le 
poată permite este cea mai mare pro-
vocare, cred cu tărie că este un obiectiv 
realizabil. Nu imediat, să fim realiști, dar 
măsurile propuse în strategie vor aduce 
schimbări pe termen mediu și pe termen 
lung cu beneficii reale, palpabile pentru 
pacienți. Pentru România, care se află 
pe ultimele locuri în Europa în ceea ce 
privește accesul pacienților la medica-
mente inovatoare, măsurile care vor fi lua-
te la nivel european pot fi o șansă unică de 
a recupera diferențele, dacă vor fi dublate 
de măsuri coerente și finanțare adecvată 
la nivel național.

Farmaciștii văd zi de zi efectele 
discontinuităților în aprovizionare și 
lipsei anumitor medicamente din piață. Pe 
lângă durata extrem de lungă care există 
între autorizare și disponibilitatea în Ro-
mânia a unui nou medicament, în multe 
cazuri chiar și după ce medicamentul este 
introdus în listă el tot nu este ușor de găsit 
pentru pacienți. Pandemia de COVID-19 
a adus o acutizare a crizei medicamente-
lor, atât inovative, cât și generice, aceasta 
fiind o realitate în multe țări din Europa, 
dar la noi problemele de acces la medica-
mente sunt o situație cronică, o situație 
care nu s-a născut odată cu pandemia. 
Unele lipsuri sunt mai mediatizate, dar 
medicamente deficitare avem practic în 
toate ariile terapeutice. Am tras în mod 
repetat semnale de alarmă, pentru că e 
nevoie foarte urgent de măsuri, și unele 
sunt propuse prin această strategie far-
maceutică europeană. Continui să susțin 
că, la nivel național, politica generală a 
prețului minim european este perdantă, 
de tipul „ieftin și prost”. Pacienții români, 
adică noi toți, nu merităm această criză 
continuă de medicamente.

ARTICOLUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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MĂSURILE SIMPLE POT ADUCE 
BENEFICII MAJORE. DACĂ SUNT 
REGLEMENTATE!

Dincolo de măsurile strategice care țin 
de politicile în domeniul farmaceutic la 
nivel european și național, există și lucruri 
aparent „mărunte” pe care profesioniștii 
medicamentului, farmaciștii, le pot face 
pentru a rezolva anumite situații punctu-
ale ale unor pacienți care au nevoie de un 
medicament sau de o anumită concentrație 
a unui medicament care nu prezintă dis-
ponibilitate în piață. Colegiul Farmaciștilor 
din România a adus în ultimii ani în atenția 
autorităților o serie de măsuri simple care, 
dacă sunt reglementate, pot aduce benefi-
cii majore anumitor categorii de pacienți. 
Ca exemplu, am reușit să introducem în 
legislație și, din iulie, inclusiv în contrac-
tul-cadru cu casele de asigurări, posibi-
litatea ca o farmacie să se aprovizioneze 
de la o alta pentru completarea întregii 
cantități dintr-un produs deficitar prescris 
unui pacient. Acest fapt simplu, din motive 
birocratice, era ilegal până acum și a dus la 
risipirea unor cantități însemnate de medi-
camente deficitare. Deși cantitatea necesară 
unui pacient era existentă în piață, ea nu 
putea ajunge la acesta deoarece se găsea 
sub formă fracționată în mai multe farmacii 
și de aceea de multe ori medicamentul 
expira în sertar. Absurd. O altă propunere 
a noastră este reglementarea de către MS, 
prin comisiile de specialitate, a unor pro-
tocoale de înlocuire la nivelul farmaciilor 
a anumitor produse sau concentrații din 
anumite medicamente care sunt notificate 
ca deficitare cu unele existente în piață. O 
idee la care eu țin foarte mult și care ar adu-
ce un mare plus este aceea de a reglementa 
mai clar activitatea de receptură, ca un 
serviciu prin care farmaciștii pot prepara în 
cele mai bune condiții forme farmaceutice 
care nu sunt disponibile industrial și doze 
individualizate (mă gândesc în special la 
uzul pediatric), preparate care în unele țări 
europene sunt și decontate de asigurător. 
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Accidentul vascular cerebral/ bolile neurologice generează 
deficite serioase. Care sunt pașii care trebuie îndepliniți, 
legislativ și din punctul de vedere al resursei umane, pentru 
ca situația pacienților să fie îmbunătățită?

Deși au existat demersuri importante pentru a îmbunătăți standardele de 
îngrijiri la nivel național, precum extinderea centrelor în care se pot realiza 
proceduri endovasculare, România mai are de parcurs mai multe etape pen-
tru a aborda impactul bolii asupra pacientului, familiei și societății. 

Recuperarea neurologică, concept sinonim cu neuroreabilitarea sau neu-
rorecuperarea, este una dintre zonele slab deservite la nivel de servicii ofe-
rite populației din România. Consolidarea acestei arii terapeutice ar putea 
ameliora semnificativ calitatea serviciilor destinate AVC la nivel național. 
Neurorecuperarea presupune un proces terapeutic complex, prin care se 
realizează recuperarea capacităților fizice, cognitive, emoționale și psiho-
sociale într-un anumit grad, în funcție atât de rezerva biologică a pacientu-
lui, cât și de complexitatea și tipul leziunii. De asemenea, este important să 
ținem cont și de reintegrarea socială și profesională a pacienților. Primii pași 
pentru acoperirea acestei nevoi mai puțin adresate până în prezent ar putea 
fi dezvoltarea programelor de formare multidisciplinară pentru specialiști 
în acest domeniu. Din perspectiva finanțatorului, trebuie reținut faptul 
că utilizarea intervențiilor farmacologice și nefarmacologice cost-eficace 

Prevalența afecțiunilor neurologice 
este deosebit de ridicată peste tot în 
lume, accidentul vascular cerebral 
(AVC) fiind cea mai frecventă patologie 
neurologică. În România, AVC reprezintă 
a treia cauză de mortalitate, după bolile 
cardiovasculare și cancer. O problemă 
majoră este, de asemenea, incidența 
crescută a AVC în rândul populației 
cu vârstă sub 30 de ani. Un alt aspect 
demn de luat în considerare atunci când 
discutăm această problematică este 
dizabilitatea la nivelul supraviețuitorilor – 
aproximativ o treime dintre pacienții care 
suferă un AVC rămân cu un anumit grad 
de dizabilitate, atrage atenția prof.  
dr. Dafin Fior Mureșanu.

de Valentina Grigore
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pentru neurorecuperare după AVC au 
potențialul de a reduce povara economi-
că a bolii, inclusiv la nivelul costurilor 
societale, dar mai ales de a îmbunătăți 
calitatea vieții pacientului.

Urmărind o paradigmă terapeutică 
integrativă, procesul trebuie să implice, 
pe lângă neurologi, și medici specializați 
în reabilitare (recuperare), medicină 
fizică şi balneologie (RMFB), medicină 
de urgență, medicină internă, neurochi-
rurgie, cardiologie, chirurgie vasculară, 
dar și fiziokinetoterapeuți, specialiști în 
terapie ocupațională, logopezi, asistenți 
sau asistenți sociali. Mai mult, pentru a 
ajunge la dezideratul unanim acceptat al 
inversării piramidei serviciilor de sănăta-
te, medicina primară ar trebui implicată 
ca actor-cheie în prevenția AVC.

Nu în ultimul rând, este esențială pri-
oritatea organizării unităților de urgențe 

neurovasculare în sistemul medical, atât 
pentru asigurarea diagnosticului și tra-
tamentului adecvat al pacienților cu AVC 
la standardele de aur ale domeniului, cât 
și pentru consolidarea și extinderea in-
frastructurii existente. Această abordare 
necesită un spațiu într-o secție de spital 
dedicat exclusiv tratării pacienților cu 
AVC și existența unui program complex 
de neuroreabilitare derulat în prezența 
unei echipe multidisciplinare. Deși astfel 
de unități există în România, acestea 
sunt prea puține pentru a acoperi nevoia 
la nivel național. 

Recuperarea neurologică poate 
îmbunătăți adesea funcția, poate reduce 
simptomele și îmbunătăți bunăstarea 
pacientului. Care ar fi criteriile unui 
program de recuperare neurologică 
unitar la nivel național? Cum se poate 
realiza un astfel de program?

Abordarea integrativă, ținând cont 
atât de recuperarea fizică, cât și cea 
cognitiv-emoțională, generează cele 
mai bune rezultate pentru pacient. Este 
importantă prioritatea extinderii progra-
melor educaționale, cât și definirea unei 
curricule la nivel european. O necesitate 
este reorganizarea activității de neu-
rorecuperare în sistemul de sănătate, 
susținută de dezvoltarea unui program 
național de formare în domeniu și de cre-
area compartimentelor de recuperare în 
toate secțiile de neurologie. Pentru aceas-
ta, este nevoie de specialiști în domeniile 
respective. Introducerea din punctul de 
vedere al reglementării oficiale a acestei 
competențe, cât și definirea cunoștințelor 
necesare unui specialist în recuperare 
neurologică (generarea unui status ofici-
al) sunt pași importanți în procesul de a 
obține rezultate sustenabile. 
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Un pas important este reprezentat de 
dezvoltarea programelor educaționale și 
de uniformizare a standardelor și para-
metrilor de lucru în toate unitățile. Ală-
turi de aceasta, extinderea programului 
de tromboliză intravenoasă la pacienții 
cu AVC și prioritate pentru tratamentul 
în unitățile din țară reprezintă progrese 
vitale în recuperarea neurologică. Sarci-
na dezvoltării programelor de neurore-
abilitare ar trebuie să fie susținută și de 
comunitățile locale, și de întreprinzătorii 
privați. De altfel, crearea de unități mo-
bile ar putea asigura neuroreabilitarea 
pacientului la domiciliul acestuia, în 
cazul în care acesta nu are posibilitatea 
de deplasare.

ACCESUL LA INOVAȚIE

La nivel global, neurologia este 
marcată permanent de noutăți, atât 
din punctul de vedere al tehnicilor 
medicale, cât și din cel al terapiilor. 
Cum pot avea acces pacienții români la 
aceste tehnici și, mai ales, la terapiile 
inovatoare?

Accesul pacienților români la 
terapiile inovatoare reprezintă o pro-
blemă importantă care necesită soluții 
sustenabile, stabilirea de priorități și 
investiții semnificative. Abordările pot 
include instituirea unor registre elec-
tronice pentru pacienți, colaborarea cu 
lideri din domeniul sănătății, oameni 
de știință, experți în domeniul sănătății, 
cât și cu organizațiile din domeniu. Este 
importantă susținerea pacienților pe 
parcursul procesului terapeutic prin 
programe de suport, accesul acestora și al 
aparținătorilor la informații pertinente, 
cât și ajutarea acestora în înțelegerea 
etapelor tratamentului. Este necesar 
să fie considerate priorități, de către 
Casă Națională de Asigurări de Sănă-
tate, aceste inițiative, cât și includerea 
medicațiilor inovatoare în lista medica-
mentelor asigurate de stat. 

Pași importanți includ debirocratiza-
rea procesului și includerea pacienților în 
studii clinice la nivel european. De ase-
menea, este importantă fluidizarea poli-
ticilor publice de sănătate, cu susținerea 
structurilor medicale private și de 

stat. În tot acest proces este esențială 
colaborarea între partenerii din instituții 
publice și private, implicarea asociațiilor 
de pacienți, cât și o bună coordonare și 
implementare la nivel național. Un pas 
important este reprezentat de efectua-
rea unor studii clinice transparente cu 
o abordare mai fluidă și de dezvoltarea 
unor programe de pregătire în studii 
clinice a personalului medical.

RECUPERAREA POSTCOVID-19

Infecția cu SARS-CoV-2 poate afecta 
puternic sistemul nervos. Ce măsuri 
se pot implementa pentru depistarea 
persoanelor cu astfel de afecțiuni și 
recuperarea lor?

Infecția cu SARS-CoV-2 la unii 
pacienți poate afecta sistemul nervos 
central si periferic. De obicei, pierderea 
mirosului și/sau a gustului, precum și ce-
faleea sunt prezentate drept consecințe 
ale afectării sistemului nervos. În reali-
tate, aceste simptome sunt indirecte, ele 
fiind prezente și în alte tipuri de viroze. 
Există însă riscul unei afectări directe 
sau prin mecanisme de tip inflamator și 
imunologice (mai frecvent) ale sistemu-
lui nervos central și periferic. O cauză 
ar putea fi răspunsul inflamator difuz în 
organism asociat cu infecția și lezarea 
vaselor de sânge.

Abordarea ar trebui să includă o 
serie de investigații pentru a determina 
existența unei afecțiuni, cum ar fi RMN 
cerebral, examen LCR, electroencefalo-

gramă (EEG), electromiografie (EMG). 
Este foarte importantă, în această abor-
dare, existența aparaturii performante și 
a unei echipe de medici competenți. În 
general, tratamentul este simptomatic. 
Somnul este necesar pentru refacerea 
creierului și ameliorarea simptomelor. 

Pacienții beneficiază cel mai mult 
de pe urma unei abordări preventive. 
Este vitală păstrarea unor măsuri de 
siguranță a personalului medical și a 
pacienților, incluzând accesul la dezin-
fectant, obligativitatea purtării măștilor 
și a echipamentului de protecție, precum 
și instituirea unor reguli legate de igiena 
mâinilor și a spațiilor. 

Mai mult, este important să acordăm 
atenție recuperării după COVID-19, în 
special în cazul reapariției simptomelor, 
și încurajării pacienților în vederea pre-
zentării de urgență la medic, chiar și în 
cazul reapariției celor mai mici simpto-
me. În plus, este necesară monitorizarea 
pacienților care încă prezintă probleme. 

Sperăm ca studiile viitoare să ducă la 
o mai bună înțelegere a mecanismelor 
biologice și la identificarea unor noi 
opțiuni terapeutice. Pregătirea medici-
lor spre o abordare bazată pe precauție, 
chiar în cazul lipsei altor simptome la 
pacienți (respiratorii), cât și izolarea 
pacienților posibil infectați sunt etape 
importante în abordarea problemei. 
Alte componente importante se leagă de 
dezvoltarea de ghiduri clinice, monitori-
zarea timpurie și de durată, dezvoltarea 
unei echipe multidisciplinare și evalua-
rea pacienților, urmată de recomandarea 
investigațiilor. Tulburările motorii ar 
trebui adresate în funcție de nevoile 
pacienților, iar recuperarea ar trebui să 
fie progresivă, până la câteva săptămâni, 
utilizând antrenamentele pe grupe de 
mușchi, pentru a reduce oboseala și aste-
nia. Este importantă colaborarea neurolo-
gului cu un medic specialist în recuperare. 
Se pot utiliza kinetoterapia și exercițiile 
fizice specifice, incluzându-le pe cele res-
piratorii. Este importantă și monitorizarea 
aportului de oxigen în timpul recuperă-
rii. Componenta psihologică joacă un 
rol fundamental, deoarece majoritatea 
pacienților prezintă tulburări emoționale 
generate de boală. 

UTILIZAREA INTERVENȚIILOR 
FARMACOLOGICE ȘI 
NEFARMACOLOGICE 
COST-EFICACE PENTRU 
NEURORECUPERARE DUPĂ 
AVC ARE POTENȚIALUL DE A 
REDUCE POVARA ECONOMICĂ 
A BOLII, INCLUSIV LA NIVELUL 
COSTURILOR SOCIETALE, DAR 
MAI ALES DE A ÎMBUNĂTĂȚI 
CALITATEA VIEȚII PACIENTULUI.
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Cealaltă campanie 
de vaccinare

Alina Neagu, 
jurnalist  
Hotnews  
specializat  
în domeniul  
sănătății

Cinci femei din grupa de vâr-
stă 20-50 de ani mor zilnic, în 
medie, în România, de cancer 
de col uterin, o boală ce poate 

fi prevenită numai prin vaccinarea împo-
triva virusului HPV. Putem spune că boala 
ucide în fiecare an echivalentul populației 
unei localități mici din mediul rural. Sunt 
cifre seci, în spatele cărora se ascund 
mama, fiica, sora, bunica, prietena sau 
soția cuiva. „Poate că cifrele nu au aceeași 
valoare ca atunci când au un nume”, 
îmi spunea recent Gindrovel Dumitra, 
unul dintre medicii care s-au zbătut cel 
mai mult, în ultimul deceniu, pentru ca 
adolescentele din România să aibă acces 
gratuit la vaccinul anti-HPV.

Infecția cu HPV (Human Papiloma 
Virus) este cea mai cunoscută infecție 
virală cu transmitere sexuală din lume. 
Se estimează că aproape fiecare persoană 
activă din punct de vedere sexual intră, 
pe parcursul vieții, în contact cu cel puțin 
una dintre tulpinile virusului. În multe 
cazuri, virusul este eliminat de sistemul 
imunitar, dar, atunci când acest lucru 
nu se întâmplă, infecțiile cu HPV pot 
declanșa câteva tipuri de cancer: cancer 
de col uterin (cel mai frecvent), cancerul 
laringian, cancerul faringian, penian, 
vulvar, anal sau tegumentar.

După un eșec răsunător al campaniei 
din anul 2008, România a reluat, în 2020, 
campania gratuită de vaccinare împotriva 
HPV. Deocamdată, doar pentru fetele între 
11 și 14 ani. Aproape 30.000 s-au vaccinat 
într-un an, o cifră mult peste așteptări 
pentru o campanie acoperită complet de 
pandemie și despre care nu s-a vorbit mai 
deloc. 

Mai e însă mult până departe. Minis-
trul sănătății, Ioana Mihăilă, promitea 
în luna mai extinderea campaniei de 
vaccinare și la fetele cu vârsta peste 14 ani, 
dar și la băieți. Nu este însă clar de când 

ar putea fi extinsă campania. Neoficial, 
se vorbește despre bani și despre decizii 
politice. O problemă de sănătate publică 
atârnă, din nou, de bunăvoința politică, 
de banii pe care i-ar putea primi sau nu 
Ministerul Sănătății pentru extinderea 
campaniei.

Unele țări au extins vaccinarea și la 
băieți, care sunt purtători ai virusului 
(Marea Britanie și Australia) sau până la 
vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și 
la bărbați (Statele Unite ale Americii). 
Australia este prima țară din lume care 

a anunțat că ar urma să elimine complet 
cazurile de cancer de col uterin în urmă-
torii 20 de ani, iar Organizația Mondială a 
Sănătății a adoptat o strategie prin care își 
propune să grăbească eliminarea canceru-
lui de col uterin. 

În tot acest timp, în România, părinți și 
autorități ezită. Unii părinți încă nu cred 
că vaccinul, un produs farmaceutic care a 
trecut prin toate testele de siguranță, este 
sigur pentru copilul lor. Alții se tem că 
administrarea vaccinului încurajează în-
ceperea vieții sexuale, dar uită că vaccinul 
anti-HPV poate salva viața copilului lor. 
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Medicina nucleară,  
între atragerea tinerilor  
și înființarea centrelor  
de specialitate
Medicina nucleară este o specialitate mai puțin cunoscută, dar de o importanță esențială, care permite diagnostic 
și tratament cu ajutorul unor substanțe radiofarmaceutice și al unor dispozitive performante. Din păcate, numărul 
centrelor de medicină nucleară este prea mic, iar atragerea tinerilor spre această specialitate este anevoioasă, 
deoarece se studiază foarte puțin în facultate, explică dr. Raluca Mititelu. de Valentina Grigore
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INTERVIU CU DR. RALUCA MITITELU, 
PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII ROMÂNE 
DE MEDICINĂ NUCLEARĂ ȘI 
IMAGISTICĂ MOLECULARĂ, ȘEFUL 
LABORATORULUI DE MEDICINĂ 
NUCLEARĂ DIN CADRUL SPITALULUI 
UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR 
CENTRAL „DR. CAROL DAVILA”
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Cum poate fi 
îmbunătățită asistența 
medicală în rețeaua de 
medicină nucleară?

Trebuie să crească numărul de centre 
de medicină nucleară, astfel încât măcar 
în fiecare județ să fie câte unul. Aproape 
jumătate din județele din țară nu au centre 
de medicină nucleară la ora actuală. Am o 
pacientă, de exemplu, de la Sf. Gheorghe, 
care vine dimineața cu prima barcă ce plea-
că din Sf. Gheorghe, ajunge la București, își 
face scintigrafia pentru că este în evidență 
cu un neoplasm de sân și se duce în aceeași 
zi înapoi. Este foarte greu, pentru că în Tul-
cea sau Constanța nu există laborator de 
medicină nucleară. Dacă pentru oncologie 
s-au mai rezolvat niște lucruri și mai sunt 
programe, pe medicina nucleară, situația 
este departe de a fi îmbunătățită; mai 
mult decât atât, în Ministerul Sănătății nu 
există comisie de specialitate de medicină 
nucleară. 

Ca în fiecare arie a medicinii, și în 
medicina nucleară apar noi tehnici. 
Avem posibilitatea să pregătim medici 
pentru aceste noi tehnici? Cum pot fi 
atrași tinerii spre acest domeniu?

În primul rând, tinerii ar trebui să fie 
atrași prin introducerea în cadrul studiilor 
de licență a medicinii nucleare. Deocamda-
tă se studiază extrem de puțin în facultate. 
Eu tot sper că în viitorul foarte apropiat va 
putea exista această disciplină de medi-
cină nucleară, fie independentă, fie în 
cadrul altei discipline, astfel încât tinerii 
medici să se pregătească în acest domeniu. 
Bineînțeles, se studiază în facultate disci-
plina imagistică medicală, dar foarte puțin 
se referă la medicina nucleară. Procedurile 
de medicină nucleară sunt introduse în 
ghidurile de bună practică pentru foarte 
multe din situațiile oncologice. Pentru 
tehnicile noi suntem în permanență la 
curent, Societatea Română de Medicină 
Nucleară este membră cu drepturi depline 
în Asociația Europeană de Medicină 
Nucleară și ne străduim să aducem toată 
informația la zi, cel puțin în materie de 
cunoștințe teoretice. Pe partea de practică, 
este nevoie de autorizare de substanțe ca 
să poți să lucrezi. Pentru că substanțele 
radiofarmaceutice cu care noi lucrăm sunt 
asimilate cu medicamentele, procedurile 

de autorizare sunt foarte greoaie și costi-
sitoare; sunt foarte mulți producători sau 
furnizori de substanțe radiofarmaceutice 
care nu vor să autorizeze produsele la noi, 
din cauza costurilor și a faptului că nu sunt 
suficiente laboratoare. Echipamente mo-
derne există, acolo unde sunt laboratoarele 
înființate. Există cel puțin 12 centre PET-CT 
complet funcționale la ora actuală. Deci, ca 
echipamente, am putea face față provocări-
lor tehnologice.

Imagistica medicală poate 
să furnizeze diferite informații 
morfologice, structurale. În ce măsură 
este integrată cu alte metode de 
diagnosticare a bolilor, mai ales pe 
oncologie? 

Cred că din ce în ce mai mult se imple-
mentează această abordare multidiscipli-
nară și, oricum, tratezi fiecare caz în parte. 
Această parte de imagistică moleculară nu 
înseamnă o „poză”; un studiu are mii de 
imagini și ca să faci o interpretare corectă, 
trebuie să le vezi pe toate, nu „o poză”. În 
imagistica moleculară, pentru evidențierea 
unui proces biologic trebuie să corelezi 
informațiile cu partea anatomică, în primul 
rând ca să localizezi procesul pe care îl vezi 
și din acest motiv există echipamentele 
integrate: PET-CT și SPECT-CT. Aceste 
scanere au un tomograf încorporat, care îți 
permit obținerea unei imagini de o calitate 
superioară și care ne ajută să localizăm și 
să caracterizăm mai bine leziunea, astfel 
încât clinicianul să poată lua cea mai 
corectă decizie referitor la managementul 
pacientului. 

În ce stadiu se află Centrul de 
Medicină Nucleară, despre a cărui 
înființare s-a vorbit în ultimii trei ani? 

Din păcate, pandemia ne-a întârziat 
foarte mult. Încercăm acum să o facem 
să revină în atenția factorilor decizionali. 
Avem însă această problemă cu faptul 
că nu există comisie de specialitate de 
medicină nucleară în cadrul Ministerului 
Sănătății. S-au făcut nenumărate solicitări 
pentru a se crea această comisie. 

Este o asociație instituțională care s-a 
înființat, la care participă universitățile de 
medicină și farmacie, centrul de la Măgure-
le, alte institute de cercetare. Scopul este 
să găsim finanțare pentru a înființa acest 
centru, în care să implementăm tehnici 

noi, să facem training pentru fizicieni, pen-
tru biochimiști, pentru toți profesioniștii 
implicați în partea de medicină nucleară. 

De ce ar avea nevoie această 
specialitate cel mai mult? Care sunt 
prioritățile dvs. în calitate de președinte 
al societății?

Trebuie să nu uităm că această asociație 
este una profesională și principalul ei 
scop este de a furniza educație medicală 
continuă. Organizăm o conferință cel puțin 
o dată pe an, care este creditată de Colegiul 
Medicilor, astfel încât și specialiștii din 
acest domeniu să își poată face pregătirea 
continuă necesară pentru prelungirea 
avizului de liberă practică. Avem o realizare 
deosebită – cu sau fără pandemie – am 
obținut drepturile de a traduce ghidul 
european de medicină nucleară și ne-am 
mobilizat la nivelul tuturor membri-
lor societății pentru această traducere; 
ghidul a fost editat și tipărit cu ajutorul 
Universității de Medicină și Farmacie din 
Cluj și sunt foarte bucuroasă că acest ghid a 
apărut în luna iulie 2021. 

Vorbind de afecțiunile oncologice, 
cât de importante sunt investigațiile 
de medicină nucleară pentru 
diagnosticarea lor? 

Dacă nu ai un diagnostic corect, clinici-
anul nu poate ști pe ce direcție de trata-
ment să pună pacientul. Și din acest motiv, 
investigațiile de medicină nucleară sunt 
introduse în ghidurile de practică. Însă este 
important să avem unde să facem aceste 
investigații. 

Există radioizotopi care tratează anu-
mite forme de cancer, există dintotdeauna 
iodul radioactiv care tratează cancerul 
tiroidian. Ceea ce se știe mai puțin este de 
cancerul de prostată rezistent la tratamen-
tul convențional, care poate fi tratat radio-
izotopic, sau de tumorile neuroendocrine. 
Nu avem nici un centru în România care să 
poată să trateze aceste boli cu tratamente 
radionuclidice. 

Există trei centre de tratament radioizo-
topic în sistemul public în care se face tra-
tament cu iod radioactiv pentru cancerul 
tiroidian și două centre în sistemul privat. 
Problema este legată atât de insuficiența 
centrelor, cât și de accesul la substanțele 
radioizotopice de tratament care se folo-
sesc în afara țării. 
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Cel mai recent raport privind cancerul 
publicat de American Cancer Society 
subliniază că „ratele cazurilor noi și ale 
deceselor cauzate de cancerul colorectal 

sunt în scădere în general, cu excepția adulților sub 
50 de ani și a celor cu alți factori de risc. Acest lucru 
reflectă probabil creșterea obezității, printre alte 
motive”. Din ce date aveți la dispoziție, care este 
situația în România privind incidența cancerului 
colorectal? Obezitatea devine/este și în România un 
factor de risc? 

În Statele Unite, screeningul în cancerul colorectal 
prin colonoscopie începând cu vârsta de 50 de ani se 
practică deja de un număr de ani, iar rezultatul acestui 
proces a fost scăderea mortalității, dar și a incidenței 
prin cancer colorectal. Prin contrast, grupele de vârstă 
sub 50 de ani nu beneficiază de nicio intervenție de 
acest fel și, implicit, ponderea cancerelor în această 
grupă de vârstă crește. Totuși, există și alte elemente 
care influențează creșterea numărului de cazuri de 
cancere colorectale sub 50 de ani. Este cunoscută 
ponderea semnificativă a persoanelor cu obezitate în 
populația SUA, iar obezitatea este unul din factorii de 
risc dovediți pentru apariția cancerului colonic alături 
de alimentația „nesănătoasă”, sedentarismul, etc. În 
România, până acum nu am avut un program național 
de screening, de-abia în acest moment fiind în situația 
de a implementa primele proiecte-pilot de screening 

în cancer colorectal în 4 regiuni (Sud-Est, Sud, Sud-
Vest, București-Ilfov). În consecință, datele epide-
miologice au arătat creșteri constante ale incidenței 
și mortalității prin cancer colorectal în ultimii 30 de 
ani. Statistica GLOBOCAN estima peste 12.000 de 
cazuri noi, respectiv peste 6.000 de decese prin cancer 
colonic în țara noastră în anul 2020. Ponderea cea mai 
mare a cazurilor noi rămâne peste 50 de ani (peste 
90%), însă am observat și noi apariția mai multor 
cazuri de cancere colonice la tineri fără factori de risc 
asociați. Relația obezității cu cancerul colorectal este 
evident transnațională, deci aplicabilă și în țara noas-
tră. În România, supraponderalitatea este prezentă la 
un procent semnificativ de persoane, însă, în raport cu 
celelalte țări europene, avem un procent mai mic de 
persoane cu obezitate morbidă, deci la risc de a dez-
volta cancer colorectal. Important este ca în viitor să 
încercăm să stopăm creșterea numărului de persoane 
cu obezitate morbidă, deci este necesară promovarea 
unui stil de viață sănătos.

Afecțiunile gastroenterologice sunt din ce în ce 
mai multe în ultima perioadă. Care ar fi cele mai efi-
ciente politici de sănătate publică pentru prevenția 
acestor afecțiuni? Sunt utile, de exemplu,  acele 
campanii de informare și educare privind igiena?

Într-adevăr, patologia din sfera gastroenterologiei 
este tot mai frecventă, indiferent dacă vorbim de cele 
de cauze „funcționale”, ca dispepsia sau intestinul 

„O politică sanitară 
coerentă presupune 
intervenții pozitive față 
de toate «barierele» 
identificate”
Dacă ne referim strict la hepatite, testarea și vaccinarea sunt principalele modalități care fac 
eradicarea hepatitei virale un obiectiv tangibil. În opinia conf. dr. Mircea Mănuc, în afara intervenției 
statului, este necesară o aderență a populației la astfel de programe. Cu alte cuvinte, o intervenție 
activă de informare, educare, conștientizare a populației privind riscul de infectare, transmitere a 
virusurilor hepatitice, categoriile cu risc crescut de a contacta boala, accesibilitatea la mijloacele de 
diagnostic și tratament. Rolul mass-media în acest sens este foarte important. de Bogdan Guță
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iritabil, fie că vorbim de patologia 
cronică hepatică de tipul ficatului 
gras non-alcoolic sau că ne gân-
dim la afecțiunile grave de genul 
cancerelor din sfera digestivă. 
Evident că vorbim de multe ori de 
etiologii plurifactoriale, deci nu se 
poate discuta de un singur tip de 
măsuri de prevenție. Este necesar 
să se promoveze măsuri specifice 
pentru fiecare patologie în raport 

cu evidențele medicale din domeniu și în raport cu 
impactul pe care acele afecțiuni le generează asupra 
serviciilor de sanitate în particular și asupra societății 
în general. Nu trebuie totuși omise interrelațiile între 
diversele patologii digestive și chiar extra-digestive, 
cum ar fi, de exemplu, relația obezității cu afecțiunile 
cardio-vasculare, afecțiunile cronice hepatice, diabetul 
zaharat, diverse cancere. În acest context, o măsură 
de sănătate publică cum ar fi „promovarea unui stil 
de viață sănătos” ar putea genera un impact pozitiv 
asupra tuturor acestor afecțiuni.

În ce măsură au fost afectați pacienții cu 
afecțiuni gastroenterologice de întârzierile în 
diagnosticare și tratament cauzate de pande-
mie? Apreciați că vă veți confrunta în perioada 

următoare cu un număr mai mare de pacienți 
din această cauză?

Este o întrebare foarte interesantă, la care, 
din păcate, răspunsul este unul care nu ne pla-
ce. Pot să vă spun că există voci în lumea medi-

cală care spun că facturile medicale non-COVID 
de la sfârșitul pandemiei vor fi mai mari chiar decât 

facturile COVID. Într-adevăr, impactul asupra servi-
ciilor medicale curative în cazul pacienților cronici, 
dar și a celor diagnostice, în cazul unor pacienți care 
au întârziat să se prezinte la medic pentru simpto-
mele pe care le prezentau încă din timpul pandemiei, 
este semnificativ. În acest an am avut o „avalanșă” de 
pacienți cu diagnostic de cancer în faze avansate, care 
prezentau simptome de mai multe luni, dar nu s-au 
prezentat la medicul de familie sau la medicul specia-
list pentru diagnosticarea bolii. De asemenea, pacienții 
cu ciroză hepatică pe care îi aveam în evidență au amâ-

nat prezența la controa-
lele programate prezen-
tându-se ulterior sever 
decompensați la spital. 
Deși nu avem statistici din 
țara noastră în acest sens, 

pot să fac referire, de exemplu, la Programul național 
de tratament pentru hepatita cronică C, care a înregis-
trat o scădere drastică odată cu debutul pandemiei în 
România (martie 2020). 
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Noul contract-cadru propus de CNAS și Ministerul 
Sănătății aduce atribuții noi pentru medicii de 
familie, cum ar fi  pachetul de prevenție care 
presupune până la 3 consultații pentru persoanele 

de peste 40 de ani sau acordarea unei consultații/asigurat/lună 
la domiciliu pentru toate tipurile de afecțiuni cronice. Această 
consultație este condiționată de cardul de asigurat. Din punct 
de vedere logistic (laptop, cititor de card), cum va putea fi 
asigurat acest lucru?

Este practic imposibil, pentru că trebuie să ajung la pacient 
împreună cu toată logistica necesară pentru a elibera această 
rețetă. S-ar fi putut ca în contractul-cadru să se prevadă ca 
aceste consultații să fie eliberate fără card, așa cum se întâm-
plă la teleconsultație, de exemplu. Din păcate, nu s-a ținut 
cont de acest lucru. Adăugați și faptul că suntem în pande-
mie și trebuie să avem și tot ce înseamnă echipamentul 
de protecție atunci când mergem la o consultație, 
adică halat, bonetă, mască, papucei, mănuși, 
combinezon. Din punct de vedere logistic, acest 
lucru este, cum spuneam, imposibil. Mai mult, 
nici legal nu este posibil să folosim cardul de 
sănătate dacă îl aduce cineva ulterior la ca-
binet, pentru a înregistra toate informațiile, 
pentru că în lege se spune clar – cardul este 
netransferabil! Tocmai din acest motiv ar 
fi trebuit să existe o excepție menționată, 
așa cum a fost pe perioada stării de urgență 
(când se puteau face consultații fără utiliza-
rea cardului). Practic, consultația la domici-
liu, în acest moment, înseamnă să pleci cu tot 
harnașamentul după tine, ceea ce este tehnic 
imposibil. O astfel de prevedere descurajează  
consultația la domiciliul bolnavului.  

„NU EXISTĂ 
O CULTURĂ A 
CONSULTAȚIEI 
PREVENTIVE  
ÎN ROMÂNIA”

INTERVIU CU DR.  
SANDRA ADALGIZA ALEXIU, 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI MEDICILOR  
DE FAMILIE BUCUREȘTI- ILFOV

de Bogdan Guță
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O CONSULTAȚIE PREVENTIVĂ  
ÎNSEAMNĂ MULT MAI MULT TIMP 
ALOCAT PACIENTULUI

Pe de altă parte, consultația de prevenție 
este un lucru important, pentru că vine 
să completeze niște programe de sănătate 
care... nu există. În mod normal, România 
ar fi trebuit să aibă programe de prevenție 
care să se adreseze întregii populații, cu 
anumite criterii de selecție. Consultația 
preventivă este mult mai mult decât o 
consultație curativă: o consultație curativă 
înseamnă că un pacient al tău, pe care îl 
cunoști, să vină cu niște simptome și să 
îl consulți, să faci o anamneză și să pui 
un diagnostic prezumtiv. Dacă ai nevoie 
de analize, bine, dacă nu, poți pune un 
diagnostic și lua o decizie terapeutică. În 
cazul unei consultații preventive, discutăm 
de un consult mult mai elaborat, pentru 
că vorbim de o consultație „din cap până 
în tălpi”, a tuturor aparatelor și sistemelor, 
ca să poți depista eventuali factori de risc 
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și pe lângă acestea să calculezi anumite 
scoruri. De exemplu, se face un chestionar 
despre consumul problematic de alcool, o 
consiliere pentru renunțarea la fumat sau 
un chestionar despre riscul de depresie 
sau de boli cu transmitere sexuală. O 
consultație preventivă, în general, înseam-
nă mult mai mult timp alocat pacientului. 
Așa se întâmplă, de exemplu, la consultația 
gravidei (tot o consultație preventivă) și la 
consultația sugarului, a copilului care vine 
la vaccinare. Durează în jur de 30 de minute 
dacă ești expeditiv și dacă ai un ajutor, 
lucrezi în echipă cu asistentul medical care 
preia o parte din chestionare, din meto-
dologia examinării sau consemnează ceea 
ce tu constați. Consultația la care faceți 
referire este  prevăzută în contractul-cadru 
pentru pacienții asigurați. Din start apare o 
discriminare față de cei neasigurați, pentru 
care eu nu pot să emit bilete de trimitere, 
fiind neasigurați, nu beneficiază decât 
de un pachet minimal, care include doar 
consultații în situații de urgență. În cazul 
consultației preventive se emit bilete de 
prevenție cu anumite analize, în funcție de 
riscul fiecăruia. Nu aș vrea să se înțeleagă 

de către populație că putem să mergem o 
dată pe an să facem toate analizele, așa 

cum circulă mitul. Nu înseamnă că 
facem toate analizele! 

OAMENII NU SUNT  
OBIȘNUIȚI SĂ VINĂ  
SĂ ÎȘI FACĂ UN CONTROL 
PERIODIC

Pentru a depista riscul car-
diovascular, de exemplu, este 

prevăzut în contractul nostru 
un pachet de 4 sau 5 analize 

împreună cu niște chestiona-
re, în care pentru a depista 
riscul cardiovascular, treci 
în revistă zestrea genetică, 
obiceiurile alimentare, 
viața de zi cu zi, etc. Pe de 
altă parte, aceste analize 
vor fi în afara plafonului 
prevăzut pentru labora-

toare, asta înseamnă că 
ar putea fi fezabile într-un 

interval rezonabil de timp. 
Din experiența mea de 

până acum însă, persoanele sănătoase vin 
extrem de rar la cabinet. Nu există o cultură 
a consultației preventive în România. 
Nu cred că este suficient să fie prezente, 
menționate în contractul-cadru fără să se 
facă și o informare în masă a populației, 
care trebuie să știe că beneficiază de acest 
lucru și rostul unui astfel de control, pentru 
că oamenii nu sunt obișnuiți să vină să își 
facă un control periodic. Ei vin la doctor 
atunci când au o problemă! Programul 
ar trebui susținut și printr-o campanie 
organizată de informare! Uitați-vă cum se 
derulează în alte țări un program de genul 
acesta de screening – se face cu informarea 
populației prin scrisori care pleacă de la asi-
gurator. Pacientul este programat din start 
pentru un anumit pachet de prevenție, la 
anumite clinici care doar cu asta se ocupă. 
Este un circuit care funcționează, pe niște 
pacienți care sunt deja informați. Există un 
grad de educație medicală pe care te bazezi. 
Mai mult, pacienții sunt direct interesați să 
facă aceste controale preventive, pentru că 
dacă nu le au efectuate, costurile medica-
le cresc foarte mult, adică atunci când te 
îmbolnăvești, plătești substanțial mai mult 
dacă nu ai avut grijă de sănătatea ta! Sigur, 
este un pas înainte, eu mă bucur că există 
aceste consultații preventive în contractul-
cadru, problema este partea concretă, de 
efectuare a lor. Aceasta vine la noi, medicii 
de familie, peste o activitate extraordinar de 
intensă, cu foarte multe consultații curative 
și pe multă, pe imensă birocrație, de care nu 
am scăpat în condițiile în care primim sar-
cini suplimentare. Ne dorim să fim medici 
și să facem inclusiv medicină preventivă, 
pentru că prevenția este un lucru important 
la medicul de familie, face parte din curri-
culum de pregătire, dar aș fi vrut să facem 
asta în condiții de timp și de echipă. Însă, 
noi nu avem nici echipă suficient de mare 
(suntem, în general, medic plus asistent) 
și nu avem nici timp, suntem sufocați  de o 
mulțime  de presiuni birocratice care cresc 
cu fiecare ordin care apare. 
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Sunteți unul dintre 
supraviețuitorii de la 
Colectiv. Ce v-a determinat 
să vă implicați în politicile 

de sănătate?
Profesia mea este de regizor și am o 

preocupare aparte pentru filmul docu-
mentar. În clubul Colectiv am mers pentru 
a-mi ajuta prietenii din trupa Goodbye 
To Gravity care mă rugaseră să le organi-
zez filmarea concertului. După tragedie, 
sănătatea mi-a fost sever afectată și mie. 
Inevitabil, eforturile umane și medicale din 
spitalele prin care am trecut le-am privit și 
cu ochiul documentaristului. Am învățat 
și am înțeles foarte mult din ce înseamnă 
condiția de pacient critic în România.

După spitalizare mi-am dorit să aflu 
cum de a fost posibilă tragedia de la Colec-

tiv, însă eram foarte slăbit ca să pot demara 
un proiect de film documentar.

La începutul lui 2016, m-am reîntâlnit 
cu regizorul Alexander Nanau, cu care 
mai colaborasem în trecut. Ascultându-mi 
poveștile despre ce s-a întâmplat în club, 
mi-a mărturisit că începuse să lucreze la 
un proiect de film documentar pornit de 
la tragedie și mi-a făcut invitația de a mă 
alătura echipei documentarului.

Am devenit astfel colaboratorul artistic 
al lui Alexander, lucrând alături de el pe 
tot parcursul realizării filmului, făcând și 
înregistrarea sunetului în priză directă. 
În felul acesta, am fost martorul direct al 
culiselor sistemului public de sănătate, 
urmărind mai bine de jumătate de an 
activitatea din Ministerul Sănătății, dar 
având și perspectiva jurnalistică a perso-

najelor de la Gazeta Sporturilor. Am putut 
înțelege atunci, cu oroare, cum e agregat 
acest sistem instituțional disfuncțional, 
un melanj de politicianism, hoție, prostie 
și cinism, cu puține, dar absolut remarca-
bile insule de profesionalism și umanitate, 
dar care, în ansamblu, administrează 
prost sănătatea publică.

După ce am încheiat filmările pentru 
documentar, am început să mă implic 
susținut în acțiuni de apărare a intereselor 
pacienților cu arsuri severe din România 
și, în paralel, să mă documentez asiduu 
despre tot ce înseamnă standardizare 
în tratarea arșilor. Am știut din primul 
moment că odată ce am avut șansa să 
mă strecor prin hățișurile spitalelor 
românești și să scap cu viață după o tra-
umă atât de severă, va trebui să fac tot ce 

INTERVIU CU MIHAI GRECEA, 
SUPRAVIEȚUITOR COLECTIV, CONSILIER 
PERSONAL CABINET SECRETAR DE  
STAT MONICA ALTHAMER,  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Momentul Colectiv a găsit 
România complet descoperită 
în ceea ce privește capacitatea 
de a îngriji la standarde 
minimale arsura severă, spune 
Mihai Grecea, unul dintre 
supraviețuitorii tragediei. Ce 
s-a întâmplat în acești 6 ani 
care au trecut și ce modificări 
legislative au avut loc pentru 
a da șanse reale pacienților cu 
arsură severă la supraviețuire?
de Valentina Grigore

Din Colectiv, la Ministerul Sănătății: 
CUM SE SCHIMBĂ SISTEMUL  
ÎN BENEFICIUL MARILOR ARȘI

Politici  
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ROMÂNIA AR AVEA NEVOIE 
DE 50-70 DE PATURI PENTRU 
PACIENȚI CRITICI CU ARSURĂ 
SEVERĂ (MARI ARȘI). 
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îmi va sta în putință să acționez pentru ca 
pacienții cu arsuri severe din România să 
ajungă să fie tratați corect. 

Am început prin a face presiune publi-
că asupra autorităților medicale pentru 
a da șanse de supraviețuire și vindecare 
unor pacienți cu arsură severisimă prin 
transferarea lor în centre de arși din 
străinătate. Am continuat apoi demersu-
rile reformiste împreună cu un grup de 
supraviețuitori de la Colectiv.

Grupul de lucru al supraviețuitorilor
Prin provocarea Ministerului Sănătății 

de a ne include și pe noi, supraviețuitorii, 
în grupul de lucru pentru modificări 
legislative cu scopul de a da șanse 
reale pacienților cu arsură severă la 
supraviețuire, am făcut un prim pas. 
Astfel a putut fi elaborat un mecanism 

pentru transferarea rapidă a marilor arși 
către centre de arși din străinătate care 
să scurtcircuiteze birocrația inerentă 
unor cazuri noncritice. După stabilizarea 
inițială, care durează aproximativ 24 de 
ore, pentru a reduce riscul infecțiilor 
asociate actului medical, marii arși au o 
fereastră de oportunitate pentru trans-
portul medicalizat de doar 48-72 de ore 
de la accident, iar o procedură strictă și 
eficientă de transfer, cu pași clari, face 
diferența dintre viață și moarte. 

Cu această procedură, după un an 
și jumătate de discuții greoaie și după 
aproape un an de ignorare a actului nor-
mativ gata elaborat prin munca multor 
oameni și trecut deja prin procedura 
de transparență decizională, am reușit, 
făcând public presiune prin mass-media, 
să determin aprobarea și publicarea Or-
dinului Ministrului Sănătății 2063/2020, 
care de la apariție a ușurat mult transfe-
rarea internațională a cazurilor severisi-
me și a salvat destule vieți.

Astfel că, la începutul anului 2021, când 
Monica Althamer, activist pentru drepturi-
le pacienților și un experimentat navigator 
de pacienți cu îndelungată activitate în 
societatea civilă, cu care colaboram deja de 
o perioadă de timp în folosul pacienților, 
a fost numită secretar de stat în cabinetul 
Vlad Voiculescu, am dat curs invitației 
sale de a-i deveni consilier pentru a face o 
echipă care să aducă o schimbare profun-
dă, de substanță, sistemului de îngrijire 
a arsurilor severe în România. În acest 
cabinet noi reprezentăm pacienții, nu 
suntem afiliați politic. Am considerat că e o 
ocazie de a acționa mai eficient și mai rapid 
din interiorul sistemului pentru a cataliza 
reformarea normativelor în domeniu, 
adoptarea standardelor internaționale, dar 
și pentru a împinge lucrurile în implemen-
tarea legislației la nivelul spitalelor. 

Ce considerați că s-a schimbat în 
acești aproape 6 ani în ceea ce privește 
îngrijirea medicală a persoanelor 
afectate de incendii?

Realitatea cruntă e că la 30 octombrie 
2015 nu exista nici un pat pentru pacienți 
critici cu arsură severă care să îndepli-
nească măcar tangențial un minimum 
de cerințe de siguranță a acestora (arsura 
severă este cea mai dificilă patologie din 

sfera traumatologiei). Nu existau pro-
tocoale de îngrijire, nu exista nici un fel 
de interes pentru soarta acestor pacienți 
care, în marea lor majoritate, proveneau 
și provin din medii sociale defavoriza(n)
te. La Colectiv, lucrurile acestea s-au văzut 
în toată grozăvia lor pentru că, în acea 
tragedie, victimele nu au mai fost niște 
persoane defavorizate pentru care nimeni 
nu se lupta să fie ajutate.

Căutarea originilor acelei situații de-
zastruoase ne duce spre constatarea unei 
revoltătoare dezangajări totale a disci-
plinei Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă, așa cum se numește ea 
la UMF, față de tratarea arsurilor severe. 
În ultimele decenii, tendința a fost aceea 
de orientare masivă a specialiștilor către 
chirurgia estetică, din motive evidente 
pentru toată lumea. 

Lipsa de viziune și interes la nivelul 
administratorilor sănătății publice, dar și 
în mediul universitar a creat o întârziere 
uriașă față de ce se întâmplă cu tratarea 
arșilor astăzi în lumea civilizată, unde teh-
nologia a evoluat, protocoalele terapeutice 
sunt bine puse la punct, se alocă resurse 
adecvate pentru salvarea acestor pacienți, 
iar rata de mortalitate s-a diminuat spec-
taculos. În România însă, la acea dată, în 
mod curent toate arsurile ajungeau la Spi-
talul de Arși din Calea Griviței, o structură 
spitalicească deloc adecvată destinației 
din titulatură, în care tehnicile și proce-
durile „medicale” erau de o barbarie și un 
primitivism crunte, așa cum reiese și din 
descrierile supraviețuitorilor de la Colectiv. 
Toate cazurile severe ajungeau acolo ca 
urmare a unui ghid foarte vechi postat pe 
site-ul Ministerului Sănătății, ce recoman-
da transferul imediat spre București. Un 
document care, fără să aibă caracter de 
normă, a devenit „lege” pentru urgentiștii 
români. Se trimitea la București orice fel de 
caz de arsură, în orice condiții, iar persona-
lul de specialitate din toate celelalte spitale 
din țară a ajuns, încet, încet, să nu mai 
trateze nici măcar arsura simplă. 

INTERVIUL COMPLET  
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INTERVIU CU MARINELA DEBU, 
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI 
PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI 
HEPATICE (APAH-RO)

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) a 
organizat mai multe acţiuni și evenimente publice cu ocazia Zilei Mondiale de 
Luptă împotriva Hepatitelor, stabilită la nivel internaţional pe data de 28 iulie. 
Obiectivele sunt de a crește gradul de conștientizare cu privire la afecţiunile 
provocate de virusurile hepatitice – direct, asupra stării de sănătate a 
oamenilor și, indirect, asupra resurselor financiare ale sistemului de sănătate. 
„Printre măsurile necesare combaterii hepatitelor este nevoia de testare 
masivă a populaţiei, mai ales a celei aflate la risc, de accesul imediat la 
tratamente pentru cei diagnosticaţi, de acces la toate tratamentele accesibile 
la nivel european”, spune Marinela Debu. de Valentina Grigore

Cum pot fi îmbunătățite 
programele de testare a 
populației la nivel național? 

Din luna iulie 2021 au 
început cele două programe de testare a 
populației prin fonduri europene, care 
acoperă 24 de județe din țară: până la finalul 
anului 2023, peste 240.000 de persoane 
din zona de Sud-Est vor fi testate pentru 
infecția cu virusurile hepatitice B și C. În 
patru județe deja au început sau urmează să 
înceapă campaniile de testare. Aceste pro-
grame se adresează persoanelor din catego-
rii aflate la risc: din mediul rural, din medii 
defavorizate, oameni cu venituri mici, etc. 
Aceste campanii se fac cu suportul medici-
lor de familie care se înscriu ori s-au înscris 
în program. Sperăm ca, odată cu aceste pro-
grame, să impulsionăm medicii de familie 
să-și folosească posibilitatea pe care o au 
din iulie 2018 de a testa pacienții asigurați 
de pe listele lor care au factori de risc pentru 
hepatite. Când vine pacientul pentru anali-
zele uzuale, medicul de familie poate trece 
pe buletinul de trimitere și markerii virali 
ai tuturor pacienților, nu doar femeilor 

însărcinate. Din păcate, deși au trecut trei 
ani de când s-a implementat programul 
(CNAS a introdus în pachetul de bază aceste 
analize), încă sunt medici de familie care nu 
știu că au această posibilitate. În plus, mulți 
ne semnalează că problema este, de fapt, 
la laboratoare, unde se termină fondurile. 
Sunt medici de familie care au testat și tra-
tat peste 50% dintre pacienții aflați pe liste, 
deci se poate. Trebuie impulsionați medicii 
de familie, sprijiniți pe toate căile, astfel 
încât să poată face aceste testări.  

Trebuie să învățăm din lecția COVID: 
hepatita este o boală infecțioasă și se 
răspândește. Orice pacient nedepistat și 
netratat la timp este un potențial focar de 
infecție. Fără aceste lucruri puse la punct, 
nu o să putem vorbi niciodată de eliminarea 
hepatitelor virale. Nu mai putem sta așa, 
trebuie schimbată abordarea. Avem un 
Plan-Cadru Național de Eliminare a Hepati-
telor Virale în care trebuie investit mai mult, 
care ar trebui să aibă un buget și termene 
asumate.  

Care sunt rezultatele preconizate ale 
acestor proiecte?

ELIMINAREA HEPATITELOR VIRALE: 

APEL LA 
TESTARE

Politici  
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Registrul este deja pregătit la Institutul 
Național de Sănătate Publică prin progra-
mul LIVERO 1 și în el vor fi introduse date-
le pe măsură ce se va înainta cu campani-
ile de testare. Sperăm să depistăm cât mai 
mulți dintre cei care ar putea fi infectați, 
să li se facă stadializarea, să știe care este 
situația lor. Faptul că toți cei depistați vor 
fi duși în centrele universitare arondate 
proiectului și li se vor face toate analizele 
– se va vedea care este gradul de fibroză – 
este un mare pas. Un alt aspect important 
prevăzut în aceste proiecte este că dacă 
o persoană are domiciliul într-unul din 
județele arondate proiectului, ea se poate 
testa la orice medic de familie din județul 
respectiv care face parte din proiect, dacă 
se încadrează în categoriile de risc. Testul 
este unul rapid, din sânge și în 15 minute 
se știe rezultatul. 

În ce stadiu se află, în momentul 
de față, programul de tratament al 
hepatitei C? 

Se derulează negocieri pentru un nou 
contract cost-volum-rezultat. Sperăm să 
se reia programul cât mai repede. Deja 

avem prima lună de pauză și va urma, cu 
siguranță, încă una, sperăm să nu fie mai 
multe. De fiecare dată când trec cele 12 
luni de contract cost-volum-rezultat, noi 
avem emoții. Anul acesta, de exemplu, 
contractul care s-a încheiat la 30 iunie a 
fost prelungit de două ori: el s-a termi-
nat, de fapt, pe 30 ianuarie 2021. Deși 
au existat aceste două prelungiri, nu s-a 
putut evita pauza: nu înțelegem de ce 
nu se pot găsi soluții pentru ca pacientul 
să nu simtă pe pielea lui efectele nego-
cierilor. Persoanele depistate în această 
perioadă se află în situația în care trebuie 
să aștepte. Degeaba le spunem că avem 
tratamente care pot vindeca hepatita 
C, dacă ei nu au acces la acestea. Și așa 
diagnosticul are un impact negativ asupra 
psihicului pacienților.    

În contractul vechi cu CNAS au fost 
incluși 18.000 de pacienți, dar nici 
jumătate nu a ajuns efectiv la tratament. 
Câți pacienți sunt prevăzuți în noul 
contract?

Doar puțin peste 8.400 de persoane au 
ajuns la tratament, dar este explicabil în 

acest context pandemic. Pe noul contract 
am văzut că sunt 10.000 de pacienți. Dacă 
vor fi câte 10.000 pe fiecare an, nu o să ne 
atingem obiectivul de eliminare a hepati-
telor virale prevăzut în strategia OMS. Ce 
se depistează acum reprezintă populația 
activă, aflată în câmpul muncii. Trebuie 
să ne îndreptăm și către neasigurați, care 
au nevoie să fie vindecați pentru a nu mai 
transmite. 

Atât hepatita B, cât și hepatita C sunt 
boli tăcute, dau primele semne când este 
destul de târziu. Mai este o capcană des 
întâlnită la pacienții cu hepatita B care au 
boala inactivă și sunt considerați purtă-
tori sănătoși. Niciun medic n-ar trebui 
să-i spună unui pacient că este purtător 
sănătos, pentru că astfel de persoane, 
dacă nu se îngrijesc, pot ajunge direct la 
cancer hepatic.  

Educația populației – campanii de 
conștientizare au tot fost de când au 
apărut în România terapiile interferon 
free, dar par că nu sunt suficiente. Ce 
ne lipsește pe partea de educație și de 
eliminare a stigmei la care sunt supuse 
persoanele infectate?

De-a lungul timpului, am propus 
tuturor factorilor de decizie să ne așezăm 
cu toții la o masă (Ministerul Sănătății, 
ONG-uri, medici specialiști) și să realizăm 
materiale agreate în comun pe care să le 
folosim peste tot: pornind de la școală, 
adaptate pentru clasele primare, gimna-
ziale și liceu, până la populația genera-
lă, fie prin medicul de familie, fie prin 
campanii intense stradale organizate în 
permanență, nu doar de Ziua Mondială a 
Hepatitelor sau de două-trei ori pe an. 

Oamenii încă au senzația că hepatita 
B se transmite prin atingerea mâinilor. 
Am făcut chestionare și 70% dintre cei 
care au răspuns consideră că hepatita B 
se transmite prin mâini murdare. Asta 
explică de ce cineva care nu știe cum se 
transmite hepatita B și stă față în față cu 
o persoană bolnavă are o teamă din start. 
Este nevoie de foarte multă educație. Ar 
trebui să nu ne mai speriem să le spunem 
adolescenților (copii peste 14 ani) realita-
tea referitor la modalitatea de transmitere 
a hepatitelor virale, pentru că doar așa vor 
ști cum să se protejeze de fiecare tip de 
hepatită. 
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Momentan, sunt trei planuri 
de control al cancerului în 
lucru în România, într-un 
mod aproape total paralel. Și 

în mod sigur două vor rămâne pe rafturi. 
Aceste planuri, oricâte ar fi ele, care se află 
departe de pacienți și aparținători, departe 
de discuțiile cu zona socială, nu contribuie 
și nu vor contribui la reducerea poverii 
cancerului. 

Fiecare dintre aceste planuri are propri-
ile puncte forte, iar atâta timp cât nu vor 
fi integrate într-un singur document unic, 
pentru a ne asigura că găsim cele mai bune 
soluții în sprijinul pacientului oncologic, 
mă tem că vom asista la o fragmentare a 
luptei împotriva cancerului. 

Organizația Mondială a Sănătății mo-
nitorizează situația Planurilor Naționale 
de Control al Cancerului. Numărul acestor 
planuri a crescut în ultima perioadă, dar se 
pare că sunt cel puțin trei probleme foarte 
frecvente care rup eficiența lor, conform 
evaluării și datelor OMS. Două dintre 
acestea sunt extrem de periculoase pentru 
România. Prima se referă la implementa-
re. Planul în sine este important pentru 
că ne oferă o abordare nouă, integrativă, 
comprehensivă a traiectoriei oncologice, 
dar implementarea este esențială, nu 
planificarea. Iar aici putem vorbi și despre 
implementare la stabilirea priorităților, 
deoarece dacă acestea nu sunt clare, do-
cumentul nu va ajuta la reducerea poverii 

„Un scop  
fără un plan 
este doar  
o dorință.”  

Când vorbim de planuri naționale, România are experiențe nefericite. Pe 
partea de oncologie avem experiența din 2016, când, după prezentarea și 
asumarea publică a documentului numit Planul Multianual de Control al 
Cancerului în România, am învățat un singur lucru valabil și astăzi, când ne 
pregătim să o facem poate mai bine de data asta: planurile, inclusiv Planul 
de Control al Cancerului în România, care trăiesc pe rafturi vor rămâne pe 
rafturi. Nu contribuie la reducerea poverii cancerului în România, nici la nivel 
statistic, nici la nivelul persoanelor bolnave și al familiilor lor.

cancerului. Cea de-a doua problemă sensi-
bilă pentru România, din experiența altor 
țări, este lipsa bugetării acestor planuri 
sau netransparența și lipsa de înțelegere 
în ceea ce privește bugetarea acestora. O a 
treia problemă foarte frecventă, conform 
raportului OMS, se referă la efectuarea 
unei analize defectuoase a situației în 
care ne aflăm, iar noi cunoaștem această 
problemă foarte bine, deoarece România 
nu are un registru național al cancerului 
pentru adulți. 

Primul mare semn de întrebare se 
referă la faptul că aceste documente 
care merg în paralel, ferite de privirea 
pacienților și a supraviețuitorilor, dar și a 
actorilor din zona socială, reprezintă un 
pas dezastruos. Pentru a da mesajul corect 
pacienților, trebuie să fim foarte clari că 
implementarea este esențială, iar aici 
contează stabilirea priorităților, bugeta-
rea transparentă a Planului Național de 
Control al Cancerului și efectuarea unor 
analize situaționale cât se poate de clare 
legate de oncologie în România. 

Când vorbim de cancer și de spriji-
nul diferitelor părți ale societății în care 
trăim, trebuie spus că, de fapt, cel mai nou 
element din Planul European de Comba-
tere a Cancerului a fost această abordare 
prin care se subliniază că am ajuns la un 
nivel atât de ridicat în ceea ce privește 
problematica oncologică, încât contro-
lul cancerului nu mai poate fi exclusiv o 
provocare medicală, ci pentru întreaga 
societate. Controlul cancerului trebuie să 
meargă până la nivelul cetățeanului. Este 
o nevoie foarte mare să mărim sprijinul 
pentru această temă, nu doar politic, ci 
și social și financiar. Chiar și în cele mai 
dezvoltate sisteme de sănătate, cancerul 
reprezintă o provocare majoră, inclusiv 
pe partea de supraviețuire. Iar când nu ai 
o strategie națională de combatere a can-
cerului, lucrurile devin și mai dificile, iar 
conștientizarea acestor nevoi și asumarea 
responsabilității devin imperative. 

Nevoile oncologice din România, inclu-
siv sociale, trebuie nu doar conștientizate, 
ci  acceptate și sprijinite foarte extensiv de 
către Guvern, sectorul privat, profesioniști, 
pacienți și societatea civilă. Când luăm în 
considerare factorii determinanți sociali 
ai stării de sănătate și ai sistemului de 
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sănătate, trebuie să ne gândim că aceasta 
implică practic toate agențiile, ministerele, 
instituțiile guvernamentale. Importanța 
sprijinului politic pentru controlul larg al 
cancerului în România prin legislație nu 
poate fi minimizată. Dar fără un spri-
jin deplin din partea societății civile, a 
profesioniștilor și a publicului larg nu se 
poate. Trebuie să respectăm această nouă 
abordare pe care o reprezintă înțelegerea și 
implementarea Planului European de Com-
batere a Cancerului. Trebuie să înțelegem 
că afecțiunile oncologice reprezintă o pro-
vocare a întregii societăți, nu putem spune 
că face altcineva în locul nostru. Pe de altă 
parte, dacă o parte a sprijinului, de exem-
plu, cel politic, devine majoritară, atunci 
celelalte aspecte – social, civil și financiar 
– rămân lipsite de echilibru. 

Persoanele afectate de cancer din Ro-
mânia și familiile lor au fost lăsate în foar-
te mare măsură singure în toți acești 30 de 
ani în privința nevoilor lor psihosociale, de 
relaționare, de supraviețuire, de planifica-
re pentru revenirea la locul de muncă, etc. 
Mă tem că, după ce i-am lăsat trei decenii 
singuri, iar numărul lor a crescut, lipsa 
unei voințe politice comune transpartini-
ce, pe exemplul european, și resursele in-
suficiente vor face din sănătate un coșmar. 
Poate o să apară un document asumat 
public care va da impresia pacienților că 
se schimbă ceva, dar finalmente, nefiind 
identificate costurile și alocate resursele 
necesare pentru implementare, nu facem 
altceva decât să le vindem o speranță care 
va avea gustul unui coșmar. Nu cred că 
mai există timp la nivelul acesta de povară 
oncologică – 100.000 de bolnavi noi pe an 
și 60.000-65.000 de decese. 

Oricât de nobil și de pozitiv ar fi un 
scop anume, fără un plan, acest scop ră-
mâne doar o dorință. Trebuie să lucrăm 
pentru a avea un Plan Național de Con-
trol al Cancerului, nu doar un obiectiv 
de bifat pe hârtie. Efortul realizării unor 
politici de sănătate eficiente în domeniul 
oncologiei abia acum începe. Trebuie să 
ne asigurăm că stăm la aceeași masă și că 
numeroasele aspecte – de exemplu, legat 
de populațiile vulnerabile, de îngrijirea 
paliativă, de clinicile de supraviețuire 
care ar trebui să fie o realitate în Româ-
nia – încep să prindă contur. 
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